
             
KẾ HOẠCH CHƢƠNG TRÌNH THÁNG 01 

Lớp mẫu giáo nhỡ  

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

 

Đón trẻ và thể dục sáng 

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

Giáo viên cho trẻ ăn sángvà tổ chức các hoạt động chơi theo góc như: Xếp hình, xếp khối, vẽ, tô màu.  Mục đích của chúng tôi 

là cho trẻ thời gian ổn định tâm lý để chuẩn bị cho một ngày hoạt động. 

 

 

Ăn sáng và điểm danh 

8:00 a.m - 8:45 a.m 

Trò chuyện về ngày tháng và thời tiết 

8h45 a.m - 8:55 a.m 

Hoạt động 

theo pp 

Motessori 

8h55 a.m - 

9:40 a.m 

Tuần Thực hành cuộc 

sống 

Giác quan Toán  Ngôn ngữ Văn hóa Hoạt động 

trải nghiệm 

1 Cài kim băng Kết hợp khối trụ 

có mún 3 và 4 

Số và hạt đói chiếu 

thẻ 3 phần 

Làm chữ nhám đ Ghép hình con 

ngựa 

Thời trang “ 

winter 

clothes” trang 

phục mùa 

đông 

2 Chuyển nước bằng 

ống bóp to 

Hộp nhị thức Bài tập giấy phép 

cộng chuỗi hạt màu 

Giới thiệu hộp âm – 

hộp âm e 

Đối chiếu giờ 30 

phút 

Kĩ năng an 

toàn khi tham 

gia giao thông 

3 Buộc giây giày Khối hình học cơ 

bản với thẻ 

Bảng 100 (10-20) Làm chữ cái nhám e Bán cầu đông, bán 

cầu tây 
Nghỉ học 

4 Đo định lượng 

nước 

Bài tập giấy các 

khối hình học cơ 

bản 

Bảng 100 ( 20-40) Nghỉ tết Nghỉ tết Nghỉ tết 

5 Nghỉ tết Nghsỉ tết Nghỉ tết Giới thiệu hộp âm hộp Ghép hình con Thưởng trà ăn 



âm ê chim bánh theo 

phong cách 

Nhật Bản 

Tiếng anh 

9:40 a.m – 

10:10 a.m 

Week 1 1. Warm up. 

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

3. Structure: What is this? This is my…. 

                     What are these? These are my 

4. Experiment: mini vortex ( lốc xoáy mini) 

Week 2  1. Warm up. 

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

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. 

Hoạt động 

theo 

chƣơng 

trình mầm 

non  

10:10 a.m - 

10:40 a.m 

 

Tuần Văn học Khám 

phá/PTVĐ 

LQVT/PTVĐ Tạo hình Âm nhạc/PTVĐ Trải nghiệm 

1 Truyện 

Th  con đi học 

Khám phá 

PTGT đường bộ 

LQVT 

Dạy trẻ tách nhóm 

có số lượng 4 

Xé và dán phương tiện 

giao thông bé   
Âm nhạc 

Dạy hát  :Đường 

em đi 

NDKH: NH: Lời 

cô dạy 

“MT 87” 

Thời trang “ 

winter 

clothes” trang 

phục mùa 

đông 

2 Thơ 

Con Đường của bé 

Khám phá 

PTGT đường thủy 

LQVT 

Xác định vị trí của 

đồ vật   

so với người khác. 

 

Vẽ tàu h a  “MT89” Phát triển vận 

động 

 VĐCB: “Bật sâu 

30 – 35cm” 

TC: “Kẹp bóng” 

Kĩ năng an 

toàn khi tham 

gia giao thông 

3 Truyện 

Qua đường 

Khám phá 

PTGT đường sắt 

PTVĐ 

Đập bắt bóng tại chỗ 

TC: Hai người ba 

chân  “MT6” 

Tô nét và tô màu bức 

tranh 
Âm nhạc 

VĐMH  :  “Em đi 

chơi thuyền” 

- NDKH: TCÂN 

Nghỉ học 



  “Ai nhanh hơn” 

 

4 Truyện 

Kiến con đi ô tô 

PTVĐ 

VĐCB: Ném 

bóng vào rổ. TC: 

“Nhảy bao bố” 

Nghỉ tết Nghỉ tết Nghỉ tết Nghỉ tết 

 5 Nghỉ tết Nghỉ tết Nghỉ tết Ghép hình tạo thành 

phương tiện giao 

thông 

Âm nhạc 

Vỗ tay TTC :  Em 

đi qua ngã tư 

đường phố 

 NDKH : TC Tai ai 

tinh   ”MT 85” 

Thưởng trà ăn 

bánh theo 

phong cách 

Nhật Bản 

Vệ sinh và ăn trƣa  

10:40 a.m - 11:30 a.m 

Nghe nhạc 

11:30 a.m - 11:40 a.m 
TRẺ NGHECÁC BÀI HÁT RU CON NAM BỘ, BÁC BỘ 

Nghỉ trƣa 

11:40 a.m - 14:00 p.m 
BÉ NGHỈ TRƢA 

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 Cảm thụ âm 

nhạc 

Toán IQ Steam Kĩ năng sống Tiếng anh  Toán tƣ duy 

1 

 

Thật là hay Ôn các mặt số từ 

1-5 

Trang trí quả dứa Trẻ xử lý tình 

huống khi gặp 

người lạ 

Warm up. 

New words: hat, T-

shirt, dress, pants, 

socks, shoes 
Structure: What is this? 

This is my…. 

                     What are 

these? These are my 

Experiment: mini 

vortex ( lốc xoáy mini) 

Tìm hình còn 

thiếu 

2 

 

Quả Ôn các mặt số từ 

5-8 

Bé làm lọ hoa Đội mũ bảo hiểm 

khi tham gia giao 

thông 

Warm up. 

New words: car, 

motorbike, bus, plane, 

Đếm và tô 

màu ngón tay 



train, van 
Structure: How do you 

go to school? I go by …  

3 

 

Hoa lá mùa xuân Ôn các mặt số từ 

1-8 

Những chú gấu 

màu sắc 

Kĩ năng xì mũi 

đúng cách 

 Warm up. 

New words: Lucky 

money, Chung cake, 

peach blossom, 

kumquat 

 Structure: What do you 

like? 

I like  

Paint a kumquat or 

blossom tree. ( Vẽ cây 

quất hoặc cây đào) 

Nối và tô màu 

số chấm tròn 

4 

 

Vào rừng hoa Nhận biết các mặt 

số từ 8-10 

Bé làm con gà Kĩ năng tránh một 

số nơi nguy hiểm: 

nước nóng, điện…. 

Review and test. Tô màu số 

giống nhau 

Chƣơng 

trình ngoại 

khóa 

15:15 p.m - 

16:00 p.m 

Tuần Yoga/vận động Zumba/Múa Gabe Tiếng anh TT bằng bản đồ tu duy 

Mind map 

Nhận xét cuối 

tuần  

1 

 

Tư thế chiến binh 

Tư thế mèo con 

I luv it Phân tách – so sánh  

Tạo hình đơn giản 

Warm up. 

New words: hat, T-

shirt, dress, pants, 

socks, shoes 
Structure: What is 

this? This is my…. 

                     What 

are these? These are 

my 

Experiment: mini 

vortex ( lốc xoáy 

mini) 

Thuyết trình về hoa  

2 

 

Đi theo đường zic 

zắc 

Ngày xuân long 

phụng sum vầy 

Xây dựng kiến trúc 

độc lập ( Tháp ) 

Warm up. 

New words: car, 

motorbike, bus, 

plane, train, van 
Structure: How do 

you go to school? I 

Bé cần gì để lớn lên  



go by  

3 

 

Tư thế chó úp 

Tư thế đứa trẻ 

hạnh phúc 

Megakids Xây dựng kiến trúc 

quần thể (Lâu đài) 

 Warm up. 

New words: Lucky 

money, Chung 

cake, peach 

blossom, kumquat 

 Structure: What do 

you like? 

I like  

Paint a kumquat or 

blossom tree. ( Vẽ 

cây quất hoặc cây 

đào) 

Thuyết trình về con lợn  

4 

 

Chuyền bóng qua 

đầu 

Mẹ mang xuân về Kết hợp Gabe 5B 

và Gabe 5P 

Xây dựng kiến trúc 

mái cong ( Theo 

hình ảnh mẫu): 

Đình chùa 

Review and test. Thuyết trình về bé biết 

làm gì 

 

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 

 

 



 

 

 


