
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4/2021- LỚP MẪU GIÁO LỚN 5 

Giáo viên: Lan Anh- Cung Trang 

 

 

Hoạt động 

 

Thời gian  

Mục tiêu 

đánh giá Tuần I 

Từ 5/4-9/4/2021 

 

Tuần II 

 Từ 12/4-16/4/2021 

 

Tuần III 

 Từ 19/4-19/4/2021 

 

Tuần IV 

Từ 26/4-30/4/2021 

 

Trò chuyện- 

đón trẻ 

* Cô đón trẻ: kiểm tra thân nhiệt cho trẻ trước khi vào lớp, nhắc trẻ rửa tay với nước sát khuẩn; quan tâm 

đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện 

đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp.  

- Trò chuyện với trẻ về các loại PTGT bé biết, khi đi trên đường bé phải thực hiện luật an toàn giao thông 

như thế nào? 

- Hàng ngày bé được bố mẹ đưa đến trường bằng loại PTGT nào? 

- Trò chuyện về các món ăn trong ngày tết hàn thực 

- Trò chuyện với trẻ ý nghĩa của ngày giỗ tổ Hùng Vương 

- Trò chuyện với trẻ về ý nghĩa của ngày giải phóng miền nam 30/4 

* Ôn kỹ năng: Cách đóng mở áo gài kim băng bằng bộ học cụ, Cách đan nong mốt ( 7 nan ) 

 - PTTC: 

7, 12, 14 

- PTNT: 

22, 28, 

31, 32, 

41, 43, 

46,   

- PTNN: 

65, 67, 

70, 74, 

78, 

- PTTC-

QHXH: 

94, 95, 

106 

- PTTM: 

123 

Thể dục sáng - Thứ 2, 3, 5 tập theo liên khúc bài hát tháng 4. 

- Thứ 4, 6 tập theo trống: 

+ Hô hấp: Gày gáy, ngửi hoa, thổi bóng 

+ Tay: Đưa 2 tay lên cao ra phía trước, sang 2 bên; co duỗi tay kết hợp kiễng chân 

+ Lưng- bụng: Nghiêng người sang 2 bên, tay chống hông quay người 90 độ 

+ Chân: Chân đưa trước khụy gối; Lần lượt từng chân đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau 

+ Bật: Bật tiến- lùi, bật tách chụm chân 

Hoạt 

động 

học 

Thứ 2 Thể dục 

Trèo lên xuống thang 

 

 

 

Thể dục 

Người khách nhỏ  

lịch sự 

 

Thể dục 

Bật chụm tách chân 
Thể dục 

Đập và bắt bóng bằng  

2 tay 



Thứ 3 Khám phá 

Chiếc xe đạp của bé 

 

Khám phá 

Các món ăn trong 

ngày Tết Hàn thực  

 

 

Khám phá 

Bé tìm hiểu về ngày Giỗ 

Tổ Hùng Vương  

 

 

Khám phá 

Bé học luật lệ giao thông 

Thứ 4 Toán 

Dạy trẻ tách gộp 10 đối 

tượng thành 2 phần 

 

 Toán 

Tôi làm thám tử 

 

Toán 

Chắp ghép các hình để 

tạo thành hình mới 

 

Toán 

Đo 1 lượng nước bằng 

nhiều đơn vị đo khác 

nhau 

Thứ 5 Âm nhạc 

- Dạy trẻ đọc rap: Chú ếch 

con 

- TCÂN: Vũ điệu giấy 

 

Tạo hình 

Nặn các loại bánh  

bé thích  

 Âm nhạc 

- Lắng nghe và cảm nhận 

âm nhạc (Thể loại 

nhạcphim) 

- TCÂN: Hát hay, đoán 

giỏi  

Tạo hình 
Tạo hình với đĩa giấy, 

 lõi giấy 

Thứ 6 LQCV 

Làm quen chữ cái v-r 

  

Văn học  

Dạy trẻ kể lại chuyện 

(thay đổi mở đầu, kết 

thúc câu chuyện) 

 

LQCV 

Trò chơi chữ: s-x 

 

LQVH 
Truyện: Qua đường 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

* Hoạt động có chủ đích 

- Quan sát giàn nho; Giao lưu L3- L4- L5 Trò chơi dân gian; Quan sát công việc của bác làm vườn; Thí 

nghiệm nước không màu- không vị 

- Quan sát cây gỗ tếch; Quan sát vườn rau của bé; Giao lưu trò chơi vận động L1- L3- L4; Thí nghiệm sự 

bốc hơi của nước 

- Quan sát sự nảy mầm của cây; Khám phá các loại đất; Quan sát bể cá cảnh; Quan sát cây bưởi 

- Quan sát thời tiết; Quan sát con gà chọi; Khám phá khu cát nước; Thí nghiệm sự đổi màu của cây 

*TCVĐ: Chuyền chai nước qua đầu, vật tay, cáo và thỏ, nhảy vào hình.., vận động liên hoàn, chơi các trò 



chơi ở khu dân gian; TCCC: Trò chơi chữ cái s-x     u n    

* Thể thao phối hợp (Thứ 3): trườn, bò, bật, người khách nhỏ lịch sự. 

* Chơi với đồ chơi mang theo và đồ chơi ngoài trời 

 

Hoạt động góc - Góc sách - văn học     tu n  : Đọc thơ theo tranh: Thơ “Cô dạy con”, Ứng dụng STEAM: Làm sa bàn 

truyện “ Qua đường”; Đóng kịch truyện “ Dê đen và dê trắng ”Làm nhân vật các truyện  “ Sự tích bánh 

chưng bánh dày” 

- Góc tạo hình     tu n  : Vẽ về bảo vệ môi trường; Gấp chiếc ô; Triển lãm tranh về bảo vệ môi trường; 

Làm sách; Làm bản đồ Việt Nam từ các loại hạt ( Trọng tâm tuần 2 ) 

- Góc toán     u n : ếp các khối theo hình m u; Gài que tính cho đủ số lượng 10;  âu hạt cho đủ số lượng 

10; Ghép thẻ số và chấm tròn trong phạm vi10; Nhận biết phân biệt khối cầu, khối trụ; Nhận biết phân biệt 

khối vuông, khối chữ nhật; Tìm và kẹp số phù hợp với số lượng tương ứng;  âu dây qua lỗ số; ô tô về bến; 

Tạo hình số và hình học với bảng chun theo ý thích; Luồn dây theo quy tắc ( Trọng tâm tuần 4 ) 

- Góc chữ cái    u n      : Tô nét; Gắn hạt trên chữ; Sờ chữ cái qua bộ giấy ráp; Nối tạo chữ, Ôn chữ theo 

từ; Kẹp chữ còn thiếu; Luồn dây chữ cái; Ghép tranh thẻ chữ; Cắt và dán các từ chứa; s-x; Ôn nhóm chữ cái 

l-m-n, i-t-c 

- Góc bác sĩ     tu n  : Phòng chống dịch bệnh covit ( Trọng tâm tuần 1,2, 3 ), Cách đeo khẩu trang đúng 

cách, Cách bảo vệ cơ thể tránh xâm hại tình dục ( Góc trọng tâm tuần 4) 

- Góc gia đình     tu n  : Các món ăn đặc trưng trong ngày giỗ tổ Hùng Vương (Trọng tâm tuần 1) 

- Góc bán hàng     tu n  : Bán các thực phẩm sạch có lợi lợi cho sức khỏe: hoa quả, bánh, chả xiên; Các 

loại đồ dùng trong gia đình: ly, cốc, thìa, giấy ăn;; Bán các loại đồ dùng phục vụ thú cưng; Bán các loại phụ 

tùng sửa chữa phương tiện giao thông; Bán sách; Nguyên vật liệu làm bánh chưng bánh dày 

- Góc xây dựng   u n    :  ây trang trại chăn nuôi;  ây nhà để xe; Ứng dụng STEAM:  ây ngã tư đường 

phố   

- Góc âm nhạc   u n    : Tạo ra âm thanh từ những nhạc cụ tự tạo : Trống lắc, đàn nước, lon chứa các loại 

hạt... 

- Góc vận động     u n  : Cua cắp; Tết dây và đi trên dây; Chuyển bóng bằng thìa;  ếp hình bằng sỏi và 

bật qua ô; Bò chui qua cổng; Đi ngang bước dồn  

-  u n  : Giao lưu cả khối “Bé đi xe đạp” 

-  u n  : Giao lưu cả khối   “Biểu diễn văn nghệ” 

Hoạt động ăn, - Biết không ăn uống một số loại thức ăn có hại cho sức khỏe : Biết ăn thức ăn có mùi ôi; ăn lá, quả lạ  dễ bị ngộ 



ngủ, vệ sinh độc; uống  rượu, bia, cà phê, hút thuốc lá không tốt cho  sức khoẻ 

- Thực hành:  mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Rửa tay trước 

khi ăn.  úc miệng nước muối sau ăn. 

- KNTHCS: Ôn kỹ năng kê bàn, bê ghế, bê khay chia ăn cho các bạn; vệ sinh sau giờ ăn; chải chiếu; kê gối 

Hoạt động chiều -  hứ  : Lao động tập thể toàn khối mẫu giáo lớn  

- Trò chuyện: về thời tiết các mùa trong năm. 

Trải nghiệm một số công việc giữ gìn vệ sinh môi trường ở nhà trường và nơi công cộng phông chống dịch 

bệnh covit. 

- Vận động bàn tay trong  nước ( vỗ tay, đẩy, đánh tay, vỗ nhẹ vào nước); Theo dõi nước chảy ra ( Tạo thành những lỗ vào các 

khay xốp để thấy nước chảy ra nhanh hay chậm);;  em clip về sự ảnh hưởng của thiên nhiên đối với môi trường sống, với cây 

Cối và con vật  

- THCS: Thực hành lau nhà.  

- Trò chuyện về ngày giỗ tổ Hùng Vương 

 ạo hình: Làm tranh cát  đất sét  Vẽ ngã tư đường phố. 

Âm nhạc: Xướng âm kí hiệu 8 nốt nhạc DH: Em đi qua ngã tư đường phố  NH:  ừ một ngã tư đường phố  

 C: Hát theo hình ảnh. 

LQVH  hơ: Cô dạy con, truyện: Sự tích bánh chưng bánh dày. 

LQCC: Ôn chữ v-r, p-q 

- Ảnh hưởng của môi trường đối với cuộc sống hàng ngày; Làm sách về lợi và tác hại của mặt trời;  

- Lập sơ đồ mạng về các yếu tố làm ô nhiễm không khí, cách giữ cho nguồn không khí trong sạch; Làm đồng hồ : Giúp trẻ hiểu 

được chiếc đồng hồ và tập xem giờ hằng ngày;  em clip về môi trường, các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường; Tắt 

khi không sử dụng : điện, nước 

*  hứ sáu hàng tu n tổ chức biểu diễn văn nghệ  nêu gương bé ngoan. 

 

Chủ đề- sự kiện PTGT bé biết  Tết Hàn thực  Ngày hội sách - Giỗ tổ 

Hùng Vương 

Bé học luật lệ ATGT 

 

 

Đánh giá kết quả 

thực hiện 

Đánh giá kết quả trên trẻ: 

+ MT 7: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………….......... 

+ MT 12 : …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:………………………………………………………………… 

+ MT 14 : …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:…………………………………………………………………… 



+ MT 22: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……….……………………………………………………………. 

+ MT 28 : …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………………. 

+ MT 31: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………………. 

+ MT 32 : …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………………… 

+ MT 41 : …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:………………………………………………………………… 

+ MT 43 : …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:…………………………………………………………………… 

+ MT 46: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……….……………………………………………………………. 

+ MT 65 : …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………………. 

+ MT 67: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………………. 

+ MT 70 : …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………………… 

+ MT 74 : …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:………………………………………………………………… 

+ MT 78 : …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:…………………………………………………………………… 

+ MT 94: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……….……………………………………………………………. 

+ MT 95 : …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………………. 

+ MT 106: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………………. 

+ MT 123: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………………. 

- Điều chỉnh kế hoạch (nếu cần)…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………........................

................................................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………........................

………………………………………………………………………………………………………………........................ 

 

  


