
 

KẾ HOẠCH CHƢƠNG TRÌNH THÁNG 01 

Lớp nhà trẻ  
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 

8h00 a.m -  8h30 a.m 

 

Chƣơng 

trình tiếng 

anh 

8:30 a.m - 

8:55 a.m 

Week 

Week 1  1. Warm up. 

2. New words hat, T-shirt, dress 

3. Experiment: mini vortex ( lốc xoáy mini) 

Week 2  1. Warm up. 

2. New words: car, motorbike, bus 

Week 3 1. Warm up. 

2. Review words: Chung cake, kumquat, envelope 

3. Paint a kumquat or blossom tree. ( Vẽ cây quất) 

Week 4 1. Review and test. 

Glenn 

doman 

8:55 p.m - 

9:10 p.m 

 

1 Thẻ chữ về màu sắc: Xanh, vàng, hồng, đen, trắng 

2 Thẻ chữ về các các bộ phận trên cơ thể: đầu, cổ, tai, mũi, tóc 

3 Thẻ lượng: 6,7, 8, 9, 10 

4 Thẻ chữ đồ dùng cá nhân của trẻ: áo, quần, mũ, tất, bỉm 

 

Trò chuyện về ngày tháng và thời tiết 

9h10 a.m -  9h20 a.m 

Hoạt động Tuần Thực hành cuộc Giác quan Toán  Thực hành cs Văn hóa Trải nghiệm 



theo pp 

Motessori 

9:20 a.m - 

10:10 a.m 

 

sống 

1 Chuyển nước bằng 

ống bóp to 

Khối trụ không 

núm bài 1 

Bài học số 10 Chuyển nước bằng 

ống bóp to 

Ghép hình con ngựa Kĩ năng an 

toàn khi tham 

gia giao thông  

2 Đóng mở nắp hộp Khối trụ không 

núm bài 2 

Số và hạt Đóng mở nắp hộp Ghép hình con cá Thưởng trà ăn 

bánh theo 

phong cách 

Nhật Bản 

3 Vật dùng được và 

không dùng được 

Khối trụ không 

núm bài 3 

Chuỗi hạt màu Vật dùng được và 

không dùng được 

Ghép hình lá cây Nghỉ học 

4 Đổ hạt từ ly trong 

sang ly trong 

Khối trụ không 

núm bài 4 

Tô màu chuỗi hạt 

màu 
Nghỉ tết Nghỉ tết Nghỉ tết 

5 Nghỉ tết Nghỉ tết Nghỉ tết Đổ hạt từ ly trong 

sang ly trong 

Ghép hình con chim Thời trang “ 

winter clothes” 

trang phục 

mùa đông 

Hoạt động 

theo 

chƣơng 

trình mầm 

non 

10:10 a.m - 

10:30 a.m 

 

Tuần Vận động Tạo hình Nhận biết Văn học Âm nhạc Trải nghiệm 

1 VĐCB: Bò có 

mang vật trên lưng 

TCV§: Bóng to 

bóng nhỏ 

Dán ngôi nhà 

(Tiết mẫu) 
Nghỉ tết dƣơng lịch Truyện: Chú gấu 

con ngoan 

(Trẻ chưa biết) 

 

NDTT: Dạy hát: 

Cháu yêu bà 

NDKH: Nghe hát: 

Biết vâng lời mẹ 

Kĩ năng an 

toàn khi tham 

gia giao thông  

2 VĐCB: Lăn bóng 

qua cổng 

TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa 

Vẽ đường về nhà 

(Tiết đề tài) 

Bố mẹ của bé 

(MT: 17) 

Thơ: Yêu mẹ 

(Một số trẻ biết) 

NDTT: Dạy hát: Quà 

tặng mẹ 

NDKH: NH: Bàn tay 

mẹ 

Thưởng trà ăn 

bánh theo 

phong cách 

Nhật Bản 

3 VĐCB: Bật qua 

vạch kẻ 

TCVĐ:  Bóng to 

bóng nhỏ 

Nặn quả cam Đồ dùng gia đình bé Truyện: Em bé 

dũng cảm 

(Trẻ chưa biết) 

NDTT: VĐ: 

 Phi ngựa 

NDKH: NH: 

Trống cơm 

Nghỉ học 

4 VĐCB: Đi bước 

qua vật cản 

TCVĐ: Gieo hạt 

Dán lá vàng 

(Tiết mẫu) - (MT: 

20) 

Rau bắp cải Nghỉ tết Nghỉ tết Nghỉ tết 

  Nghỉ tết Nghỉ tết Nghỉ tết Thơ: Chăm rau 

(Trẻ chưa biết) 
Âm nhạc 

NDTT: Nghe hát: 

Trái bầu xanh, trái bí 

xanh 

NDKH: TC: Nghe âm 

Thời trang “ 

winter clothes” 

trang phục 

mùa đông 



thanh đoán tên nhạc 

cụ 

Nghe nhạc 

11:30 a.m - 11:45 a.m 
Nghe nhạc phát triển trí não trẻ em 

Nghỉ trƣa 

11:45 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 Vận động Yoga/Steam Kể chuyện theo 

tranh 

Tiếng anh Tiếng anh 

1 

 

Màu hoa 

Trò chơi ô con 

thỏ 

Tư thế chiến binh 

Tư thế con mèo 

Truyện thỏ con nhổ 

răng cho cá sấu 

 Warm up. 

New words hat, T-

shirt, dress 

Experiment: mini 

vortex ( lốc xoáy 

mini) 

 Warm up. 

New words hat, 

T-shirt, dress 

Experiment: mini 

vortex ( lốc xoáy 

mini) 

2 

 Lý cây xanh 

Phi ngựa Trang trí câu đối Truyện ếch và rùa Warm up. 

New words: car, 

motorbike, bus 

Warm up. 

New words: car, 

motorbike, bus 

3 

 

Ngày tết quê em 

Trò chơi khiêu vũ 

với bóng 

Tư thế chó úp 

Tư thế đứa trẻ hạnh 

phúc 

Một ngày của bé  Warm up. 

Review words: 

Chung cake, 

kumquat, 

envelope 

Paint a kumquat or 

blossom tree. ( Vẽ 

cây quất) 

 Warm up. 

Review words: 

Chung cake, 

kumquat, 

envelope 

Paint a kumquat 

or blossom tree. ( 

Vẽ cây quất) 

4 

 
Ra vườn hoa 

Kéo cưa lừa xẻ Làm hoa đào, hoa 

mai từ tăm bông 

Chú gấu ngoan Review and test. Review and test. 

Chƣơng 

trình ngoại 

khóa 

15:10 p.m - 

15:40 p.m 

Tuần Toán tƣ duy Mua/zumba Cảm thụ âm nhạc Kĩ năng sống Vệ sinh lớp học Nhận xét cuối 

tuần  

1 

 

Nối con vật với 
nơi ở của chúng 

I luv it 
Màu hoa 

Bé nói lời cảm ơn   

`2` 

 

Nối hình với bóng 
của các loại quả 

Ngày xuân long 

phụng sum vầy 
Lý cây xanh 

Bé cất đồ dùng 

đúng nơi quy định 

  

3 

 

Nối nửa còn thiếu Megakids 
Ngày tết quê em 

Kĩ năng cầm và mở 

sách 

  



4 

 

Nối màu tương 
ứng 

Mẹ mang xuân về 
Ra vườn hoa 

Kĩ năng tháo giày   

Glenn 

doman 

15:40 p.m - 

16:00 p.m 

 

1 Thẻ chữ về màu sắc: Xanh, vàng, hồng, đen, trắng 

2 Thẻ chữ về các các bộ phận trên cơ thể: đầu, cổ, tai, mũi, tóc 

3 Thẻ lượng: 6,7, 8, 9, 10 

4 Thẻ chữ đồ dùng cá nhân của trẻ: áo, quần, mũ, tất, bỉm 

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 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


