
   

KẾ HOẠCH CHƢƠNG TRÌNH THÁNG 01 

Lớp mẫu giáo bé  
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

 

Đón trẻ và thể dục sáng 

7:00 a.m - 8:00 a.m 
 

+ Giáo viên đón trẻ: hướng dẫn trẻ chào, tạm biệt bố mẹ, đưa trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ theo chủ đề, và tổ chức các hoạt 

động chơi theo góc như: xếp hình, lắp ghép, tô màu  

+ Đưa trẻ lên phòng ăn và cho trẻ ăn sáng. Giáo viên động viên trẻ ăn hết suất ăn sáng   

- >  Tạo cho trẻ tâm lý vui vẻ hứng khởi đủ năng lượng cho một ngày mới ở hoạt động trường với các cô. 

 

Ăn sáng và điểm danh 

8:00 a.m - 8:40 a.m 

Hoạt động 

theo pp 

Motessori 

8:40 a.m - 

9:25 a.m 

 

Tuần Thực hành cuộc sống Giác quan Toán  Ngôn ngữ Văn hóa Hoạt động 

trải nghiệm 

1 Kéo khóa Khối trụ có núm bài 

3 

Nhận biết số chẵn 

và lẻ 

Làm chữ nhám đ Quả cầu châu lục Thưởng trà ăn 

bánh theo 

phong cách 

Nhật Bản 

2 Chuyển nước bằng mút Khay hình học cơ 

bản 

Chuỗi hạt màu Giới thiệu hộp âm 

– hộp âm e 

Đối chiếu thẻ giờ 

đúng  

Thời trang “ 

winter clothes” 

trang phục 

mùa đông 

3 Thắt nơ Khối trụ có núm bài 

4 

Bài tập giấy số và 

hạt 

Làm chữ cái nhám 

e 

Xếp hình con ếch Nghỉ học 

4 Chuyển nước bằng ống 

bóp nhỏ 

Các khối hình học 

cơ bản bài 2 ( Khối 

cầu, ôvan, trứng) 

Phép cộng chuỗi 

hạt màu trong 

phạm vi 10 

Nghỉ tết Nghỉ tết Nghỉ tết 

5 Nghỉ tết Nghỉ tết Nghỉ tết Giới thiệu hộp âm 

hộp âm ê 

Các mùa trong năm Kĩ năng an 

toàn khi tham 



gia giao thông 

Tiếng anh 

9:25 a.m – 

9:50 a.m 

Week 1  1. Warm up. 

2. New words: hat, T-shirt, dress, pants 

Structure: What is this? This is my…. 

                     What are these? These are my 

     3. Experiment: mini tsunami ( lốc xoáy mini) 

Week 2  1. Warm up. 

2. New words: car, motorbike, bus, plane 

3. Structure: How do you go to school? I go by … 

Week 3 1. Warm up. 

2. New words: Lucky money, Chung cake, peach blossom, kumquat 

3. Structure: What do you like? 

                 I like … 

     4. Paint a kumquat or blossom tree. ( Vẽ cây quất hoặc cây đào) 

Week 4 1. Review and test. 

Trò chuyện về ngày tháng và thời tiết 

9h50 a.m – 10h:00a.m 

Hoạt động 

theo 

chƣơng 

trình mầm 

non 

10h00 a.m – 

10h:30 a.m 

Tuần Khám phá LQVT/LQVH VĐ/LQVH Tạo hình Âm nhạc Trải nghiệm 

1 Con voi LQVT 

Nhận biết nhóm số 

lượng 4, đếm đến 4 

Nghỉ tết dương 

lịch 
Tạo hình 

Vẽ bộ lông cừu 

(Mẫu) 

+ NDTT Dạy 

hát:Chú voi con ở 

bản đôn. 

NDKH TC: Trò 

chơi âm nhạc 

Thưởng trà ăn 

bánh theo 

phong cách 

Nhật Bản 

2 Ô tô – xe máy 

(MT 24) 
LQVT 

So sánh 2 nhóm đối 

tượng trong phạm vi 

4 

LQVH 

Truyện:  

Kiến con đi ô tô 

(Trẻ chưa biết) 

(MT 51) 

Tạo hình 

Tô nét, tô màu xe 

đạp 

(Đề tài) 

+ NDTT 

VĐMH: Chú voi 

con ở bản đôn 

- NDKH Nghe hát: 

Bác đưa thư vui 

tính 

Thời trang “ 

winter clothes” 

trang phục 

mùa đông 

3 Tàu thủy – 

Thuyền buồm 

 

LQVH 

Thơ:  

Đèn đỏ - đèn xanh. 

( Trẻ chưa biết). 

 

- PT vận động 

+ VĐCB: Ném xa 

bằng 1 tay,chạy 

nhanh 10m 

 

Tạo hình 

Xé, dán con thuyền 

(mẫu) 

NDTT Dạy hát: sắp 

đến tết rồi 

- NDKH TC: Tai ai 

tinh 

 

Nghỉ học 

4 Gia đình bé đón tết LQVT 

Dạy trẻ tách một 

nhóm trong phạm vi 

LQVH 

Thơ: Bé chúc cả 

Nghỉ tết Nghỉ tết Nghỉ tết 



4 

 

nhà 

 (Trẻ chưa biết) 

  Nghỉ tết Nghỉ tết Nghỉ tết Tạo hình  

Dán bộ phận còn 

thiếu của tàu hỏa 

-VĐMH: Đoàn tàu 

nhỏ xíu 

NDKH: Nghe hát 

Anh phi công ơi 

Kĩ năng an 

toàn khi tham 

gia giao thông 

Ăn nhẹ chiều và vệ sinh cá nhân 

14:00 a.m - 14:40 p.m 

Chƣơng 

trình ngoại 

khóa 

14:40 p.m - 

15:15 p.m 

Tuần Tiếng anh Tiếng anh Kĩ năng sống Zumba/Múa Steam TT bằng bản 

đồ tu duy 

Mind map 

1 

 

Warm up. 

New words: hat, T-

shirt, dress, pants 
Structure: What is this? 

This is my…. 

  What are these? 

These are my 

 Experiment: mini 

tsunami ( lốc xoáy 

mini) 

Warm up. 

New words: hat, T-

shirt, dress, pants 
Structure: What is 

this? This is my…. 

  What are these? 

These are my 

 Experiment: mini 

tsunami ( lốc xoáy 

mini) 

Kĩ năng mặc áo 

khoác 

I luv it Làm slam Thuyết trình về 

con mèo 

2 

 

Warm up. 

New words: car, 

motorbike, bus, plane 
Structure: How do you 

go to school? I go by 

… 

Warm up. 

New words: car, 

motorbike, bus, 

plane 
Structure: How do 

you go to school? I 

go by … 

Kĩ năng lau bát Ngày xuân long 

phụng sum vầy 

Vật chìm vật nổi 

Thuyết trình con 

làm được gì 

3 

 

Warm up. 

New words: Lucky 

money, Chung cake, 

peach blossom, 

kumquat 

Structure: What do you 

like? 

Warm up. 

New words: Lucky 

money, Chung 

cake, peach 

blossom, kumquat 

Structure: What do 

you like? 

Kĩ năng quyét 

nhà 

Megakids 

Sâu nhúc nhích 

Thuyết trình về 

bao lì xì 



   I like … 

 Paint a kumquat or 

blossom tree. ( Vẽ cây 

quất hoặc cây đào) 

   I like … 

 Paint a kumquat or 

blossom tree. ( Vẽ 

cây quất hoặc cây 

đào) 

4 

 

Review and test. Review and test. Kĩ năng xì mũi  Mẹ mang xuân về Tạo hình nghệ 

thuật từ quả khế 

Thuyết trình về 

nhà của em 

Chƣơng 

trình ngoại 

khóa 

15:15 p.m - 

16:00 p.m 

Tuần Yoga/vận động Gabe Toán tƣ duy Cảm thụ âm nhạc  Vệ sinh lớp học Nhận xét cuối 

tuần 

1 

 

Mèo đuổi chuột Tạo hình xây dựng 

kiến trúc có cấu trúc 

mái vòm. 

Nhận biết nhóm 

số lượng trong 

phạm vi 4 

Màu hoa 

  

2 

 

Tư thế chiến binh 

Tư thế con mèo 

Kết hợp Gabe 5 và 

Gabe 5B 

Ghép đôi 
Ra chơi vườn hoa 

  

3 

 

Tc: Đi tìm dấu chân Tìm hiểu khám phá 

bộ Gabe 5P 

Nhận biết 1 và 

nhiều 
Ngày tết quê em 

  

4 

 

Tư thế chó úp 

Tư thế đứa trẻ hạnh 

phúc 

Tạo hình họa tiết 

hoa văn bằng các chi 

tiết khối cong 

Tìm bóng 

Hoa bé ngoan 

  

Sự kiện 

trong 

tháng 

 

1 

 
  

2 Buffet chủ đề các món ăn ngày tết 

3 Trải nghiệm bán hàng hội trợ xuân 

4 Văn nghệ chào xuân 

                                              Dự kiến nghỉ thứ 7 ngày 18  tháng 01 năm 2020 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


