
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1/2021 - LỚP MẪU GIÁO NHỠ 4 

Tên giáo viên: Đào Vui – Đoàn Thim – Hồng Mười 

Hoạt động Thời gian Mục tiêu 

Tuần 1 

4/1 – 8/1/2021 

Tuần 2 

11/1-15/1/2021 

 

Tuần 3 

18/1- 22/1/2021 

 

Tuần 4 

25/1- 29/1/2020 

 

 

Trò chuyện, 

đón trẻ 

* Cô đón trẻ: Trao đổi với  PHHS về tình hình sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ chào hỏi lễ phép, thực hiện 

đúng nề nếp đầu giờ khi đến lớp 

- Trao đổi với PHHS về cách phòng các bệnh về đường hô hấp khi thời tiết lạnh ở miền Bắc 

* Trò chuyện: 

- Cô trò chuyện với trẻ về kỳ nghỉ Tết dương lịch của gia đình: Gia đình con đã làm gì trong kỳ nghỉ tết 

dương lịch? Nhà con  đi đâu? Có những ai tham gia cùng? Con cảm nhận thế  nào về ngày Tết dương 

lịch? 

- Cô  gợi ý để trẻ kể tên và một số đặc điểm nổi bật của các loài hoa xuất hiện nhiều vào mùa xuân( Hoa 

đào, hao mai, hoa thược dược...). Trò chuyện để trẻ biết về một số lễ hội hoa tổ chức ở các thành phố 

lớn như:  Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà nẵng. 

- Cô trò chuyện với trẻ về các loại quả . Đặc điểm nổi bật, ích lợi của các loại quả. Cách ăn và cách bảo 

quản một số loại quả. 

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về đặc điểm của một số loại rau: rau ăn lá, rau ăn củ, ăn quả. Ích lợi của rau 

, cách chế biến các món rau đó . Cô cho trẻ thực hành làm các loại salat rau. 

- Trò chuyện với trẻ về ngày Tết nguyên đán, những phong tục của dân tộc trong ngày Tết nguyên đán 

* Ôn kĩ năng thực hành cuộc sống: Luồn dây (dây bằng dù có đầu bọc nhựa cứng, luồn qua lỗ tròn) , 

Cách chăm sóc tóc, giữ gìn vệ sinh cá nhân. 

PTTC: 

8,9,16 

PTNT: 

24,31,39, 

21,41. 

PTNN: 52, 

53. 

PTTC 

&QHXH: 

82. 

PTTM: 92, 

94 

Thể dục sáng - Thứ 2, 3, 5: Tập theo liên khúc bài hát tháng 1.  

- Thứ 4, 6: Tập theo trống 

                  + Hô hấp: Thổi bóng              + Tay: Đưa ngang, lên cao 

                  + Chân: Ngồi khuỵu gối        + Bụng - lườn: Cúi người về phía trước, tay chạm ngón chân 

                  + Bật: Bật nhảy tại chỗ 

 



 

Hoạt 

động 

học 

 

Thứ 2 

Toán 

Sắp xếp 2 loại đối tượng 

theo quy tắc 

Toán 
Dạy trẻ xác định phía 

trên- phía dưới, phía 

trước- phía sau của 

người khác 

Toán 
Nhận biết phân biệt hình 

vuông- hình chữ nhật 

Toán 
Dạy trẻ xác định phía 

phải- phía trái của 

người khác 

 

 

Thứ 3 

Thể dục 

Cách chăm sóc tóc 

Thể dục 
Trườn chui qua dây 

TC: Bánh xe quay 

Thể dục 
Ném trúng đích thẳng 

đứng 

TC: Mèo đuổi chuột 

Thể dục 
Bật xa 35-40cm 

TC: Thi xem đội nào 

nhanh 

 

Thứ 4 Văn học 

Đọc thuộc bài thơ: Bé 

làm bao nhiêu nghề 

Văn học 

Đọc thuộc bài thơ: 

Hoa kết trái 

Văn học 

Tập đóng kịch truyện: Củ 

cải trắng 

Văn học 
Dạy trẻ đọc diễn cảm 

bài thơ: Hoa cúc vàng 

 

Thứ 5 Khám phá 

Lớn lên bé ước mơ làm 

nghề gì ? 

Khám phá 
Một số loại quả bé 

thích 

Khám phá 
Một số loại rau xanh bổ 

dưỡng 

Khám phá 
Mùa xuân hoa nở 

 

Thứ 6 Âm nhạc 

Làm quen đàn ghi - ta  

Tạo hình 

Làm quả 3D 

 

Âm nhạc 

DH : Lá xanh 

NH : Anh nông dân  

và cây rau 

TC : Bao nhiêu bạn hát 

Tạo hình 

Mạng len đa sắc 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

* Hoạt động có chủ đích: 

- Quan sát cây hoa nhài tây, Quan sát nụ của một số cây trong vườn chuẩn bị ra hoa, Quan sát cây hoa 

cúc mâm xôi, Quan sát công việc của bác bảo vệ khi giúp đỡ các cô giáo trang trí trường lớp, Quan sát 

gánh hàng hoa của bác bán hoa gần cổng trường 

- Quan sát trang phục của các bạn gái khi mùa xuân về, Quan sát và cảm nhận về thời tiết mùa xuân, 

Quan sát trang phục của các bạn trai khi mùa xuân về, Quan sát cây dây leo, Quan sát lá bằng lăng,  

 



- Quan sát quả bưởi trong vườn trường, Quan sát cách chăm sóc vườn cây ăn quả của bác làm vườn, 

Quan sát quả khế trên cây, Quan sát quả quất trên cây quất trong sân trường 

- Quan sát vườn rau theo mùa,, Quan sát lá bị sâu, Quan sát cách chăm sóc lá cây, Quan sát lá vàng, lá 

xanh, Tập tưới cây- lau lá. 

- Quan sát chợ ngày tết, quan sát cây quất, quan sát công việc của các bác nhà bếp, quan sát khu vui 

chơi cát nước, quan sát thời tiết 

* TCVĐ:  

Chuyền chai nước qua đầu, vật tay, cáo và thỏ Tạo dáng, Mèo đuổi chuột, Chó sói xấu tính , Gieo hạt, 

Kéo co, Ai nhanh nhất,  Bánh xe quay,  Ô tô và chim sẻ. bịt mắt bắt ,Trời nắng trời mưa , Rồng rắn lên 

mây,  bóng tròn to, Vòng quay sôcôla. 

* Hoạt động giao lưu- tập thể: 

- Giao lưu một số trò chơi vận động: Lớp N1- 4. N2-3  

- Giao lưu văn nghệ khối MGN. 

* Thí nghiệm, trải nghiệm 

- Nhặt lá và gấp nghé ọ 

- Tìm và phân loại sỏi 

- Thí nghiệm vật chìm, vật nổi 

- Trải nghiệm truy tìm kho báu 

* Chơi tự do:  

- Chơi với đồ chơi trẻ thích, chơi với các loại lá, chơi với bóng, vòng, phấn… 

- Chơi khu cát nước 

 

Hoạt động 

góc 

- Góc sách - văn học (4 tuần) Tìm và cắt các hình ảnh trong báo hoặc tạp chí  để dán thành sách" Một 

số lễ hội Mùa xuân" ( Góc trọng tâm tuần 2), Làm sách minh họa bài thơ" Hoa cúc vàng", " Cây đào", 

Truyện " Củ cải trắng" 

- Góc gia đình ( tuần 2,3,4) Gia đình tổ chức cho con đi chơi chợ hoa, Gia đình nấu các món ăn từ rau 

xanh để giữ gìn sức khỏe, nấu mâm cỗ ngày tết (Góc trọng tâm tuần 4) 

- Góc bán hàng: Tổ chức chợ hoa xuân, Cửa hàng bán các loại thực phẩm,các loại quả và rau xanh 

giàu dinh dưỡng, các mặt hàng ngày Tết 

 

 

 

 

 

 

 



- Góc bác sĩ (Tuần 2,4): Tuyên tuyền ăn các loại hoa quả, các loại rau xanh nhiều vi tamin để bảo vệ cơ 

thể 

 - Góc nghệ thuật:  

+ Góc tạo hình (4tuần): Vẽ các loại hoa mùa xuân, Vẽ các loại rau bé thích, Vẽ mâm ngũ quả chuẩn bị 

đón Tết ( Góc trọng tâm tuần3), Cắt hình các lễ hội mùa xuân dán thành tranh; Làm bao lì xì 

+ Góc âm nhạc ( Tuần 2, 3,4 ): Biểu diễn các bài hát về mùa xuân về hoa, quả, các bài hát có trong lễ 

hội, Chơi với các nhạc cụ, Chơi một số trò chơi âm nhạc có chủ đề mùa xuân và Tết  

- Góc khám phá khoa học – thiên nhiên (4 tuần): Tìm hiểu về các đặc điểm các loại hoa nở nhiều vào 

ngày Tết,  Tìm hiểu về một số phong tục tập quán về lễ tết ở địa phương nơi trẻ sống,  

- Góc xây dựng (Tuần 1,2, 3,4): ): Ứng dụng Steam: xây khu nhà chung cư;  xây gara ô tô;  xây doanh 

trại quân đội;  xây khu vui chơi giải trí; làm cây xanh bằng nguyên vật liệu rời ( lõi giấy vệ sinh, giấy 

bìa …) 

Xây trang trại chăn nuôi; Xây nhà để xe; Xây ngã tư đường phố  (Trọng tâm tuần 1) 

- Góc toán (4 tuần): Xếp các khối theo hình mẫu; Ghép thẻ số và chấm tròn; Nhận biết phân biệt hình 

vuông, hình chữ nhật; Xâu dây qua lỗ số; ô tô về bến; ghép số đúng với dấu chấm tròn; Luồn dây theo 

quy tắc  

- Góc thực hành cuộc sống (4 tuần): Xâu dây qua các đối tượng có khuyết to, Cách luồn dây và buộc 

dây bằng bộ học cụ, Cách mặc áo khoác có kéo khóa, Rót khô ra bát, Cách buộc dây giày, Chuyển hạt 

bằng thìa nông, Xâu khuy áo ( khuy vừa) bằng bộ học cụ. 

- Góc vận động (Tuần 2, 4 ):  Chơi ô ăn quan, Ném còn và một số trò chơi dân gian khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- 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, súc miệng nước muối sau khi 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, cách chăm sóc tóc, giữ gìn vệ sinh cá nhân 

 



Hoạt động 

chiều 

 

- Thứ 2: Hoạt động lao động. 

- Thứ 3 : Tô chữ b, d, đ, n 

- Luyện đếm theo khả năng.  

- Hướng dẫn trẻ cách gấp chăn. 

- Đọc thơ: Hoa cúc vàng; Kể chuyện: Củ cải trắng  

- Hướng dẫn trẻ làm quả 3D, Mạng len đa sắc  

- Ôn kỹ năng thực hành cuộc sống: Cách sử dụng chổi đót bé quét rác trên khay;  Cách rót ướt bằng 

bình sứ có vòi ( Bình nhỏ - Rót ra bát); Xâu dây qua các đối tượng có khuyết to, Cách luồn dây và buộc 

dây bằng bộ học cụ; Cách mặc áo khoác có kéo khóa ,  Rót khô ra bát. 

- Tổ chức sinh nhật cho các bạn trong tháng. 

- Xem video về Tết và mùa xuân, không khí chuẩn bị Tết; các lễ hội mùa xuân; Sự phát triển của cây; 

Không khí đón tết dương lịch của các nước trên thế giới; Phong tục đón Tết Nguyên đán của các vùng 

miền ở Việt Nam 

- Âm nhạc: DH:Lá xanh; DH: Bánh chưng xanh; DH: Cháu yêu cô chú, LQ: Đàn ghi - ta 

- Tạo hình: Vẽ quả bí ngô; Mạng len đa sắc 

- Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan 

- Tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa 

+Thứ 2 : Tạo hình 

+ Thứ 3 : Làm quen Tiếng Anh 

+ Thứ 5 : Võ, Làm quen Tiếng Anh 

+ Thứ 6 : Múa, Làm quen Tiếng Anh 

-Chơi  theo ý thích 

 

 

Chủ đề/ sự 

kiện 
Ước mơ của bé

 

 

Một số loại quả 

 

 

Các loại rau xanh 

 

Một số loại hoa

 

 

 

Đánh giá kết 

quả thực 

hiện 

Đánh giá kết quả trên trẻ: 

+ MT 8: …..% trẻ đạt.  

Còn 1 số trẻ chưa đạt:………………………………………………………………....................................... 

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



+ MT 9: …..% trẻ đạt.  

Còn 1 số trẻ chưa đạt:………………………………………………………………....................................... 

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

+ MT 16: …..% trẻ đạt.  

Còn 1 số trẻ chưa đạt:………………………………………………………………....................................... 

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

+ MT 24: …..% trẻ đạt.  

Còn 1 số trẻ chưa đạt:………………………………………………………………....................................... 

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

+ MT 31: …..% trẻ đạt.  

Còn 1 số trẻ chưa đạt:………………………………………………………………....................................... 

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

+ MT 39: …..% trẻ đạt.  

Còn 1 số trẻ chưa đạt:………………………………………………………………....................................... 

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

+ MT 21: …..% trẻ đạt. 

Còn 1 số trẻ chưa đạt:………………………………………………………………....................................... 

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

+ MT 41: …..% trẻ đạt.  

Còn 1 số trẻ chưa đạt:………………………………………………………………....................................... 

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

+ MT 52: …..% trẻ đạt.  

Còn 1 số trẻ chưa đạt:………………………………………………………………....................................... 

Còn 1 số trẻ chưa đạt:………………………………………………………………....................................... 

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

+ MT 53: …..% trẻ đạt.  

Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………... ……………………... 

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

+ MT 82: …..% trẻ đạt.  



Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………... 

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

+ MT 92: …..% trẻ đạt.  

Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………... 

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

+ MT 94: …..% trẻ đạt.  

Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………... 

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

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 


