KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3/2019- LỚP MẪU GIÁO NHỠ
Thời gian
Hoạt động

Trò chuyệnđón trẻ

Tuần I
( Từ ngày 4 – 8/3)

Tuần II
( Từ ngày 11-15)

Tuần III
( Từ ngày 18-22)

Tuần IV
( Từ ngày 25-29)

* Cô đón trẻ : Cô đón trẻ vui vẻ, nhắc trẻ lễ phép chào cô, chào ông bà, bố mẹ. Trẻ tự cất
dép, đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
* Trò chuyện : - Trò chuyện về ngày 8/3: món quà của bé tặng những người phụ nữ thân
yêu.
- Trò chuyện về đèn tín hiệu giao thông: Con nhìn thấy ở đâu? Có những màu gì?..v.
- Trò chuyện về PTGT đường bộ: hàng ngày con được bố mẹ đưa đến trường bằng phương
tiện gì? Đi trên đường chúng mình thấy có những phương tiện giao thông gì? Tiếng còi xe
máy kêu như thế nào? Tiếng còi ô tô kêu như thế nào?....
- Trò chuyện về Phương tiện giao thông đường thủy

Mục tiêu
* MT thực
hiện
-PTTC: MT
1, 4, 16, 18
-PTNT: MT
23, 26, 47, 27,
41, 42, 45
-PTNN: MT
60, 61, 57, 58,
68
-PTTC
QHXH: MT
86
-PTTM : MT
100, 101, 96,
98
* MT đánh
giá: 4, 16, 18,
27, 41, 42, 45,
57, 58, 68, 96,
98

* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: Bống bang
KĐ: Đi vòng tròn đi bằng mũi chân, gót chân, má bàn chân, chạy, đi nhanh, đi chậm về đội
hình 4 hàng dọc.
+ Hô hấp: Hít vào thở ra, thổi bóng
+Tay: Hai tay đưa trước, đưa lên cao
Thể dục

+ Chân: Khụy gối, nhún chân

sáng

+ Bụng: Nghiêng người sang hai bên
+ Bật: Bật liên tục ….
HT: Đi nhẹ nhàng, hít thở sâu

Thứ 2

Vận động
VĐCB : Bò chui qua
ống dài 1,2mx0,6m
TCVD : Làm theo tín
hiệu thông

Văn học
Thơ : Bó hoa tặng cô

Toán
Toán
Hoạt Thứ 3 Đếm đến 5. Nhận biết Thêm bớt tạo sự bằng
nhóm có 5
động
nhau trong phạm vi 5
đối
tượng
học

Thứ 4

Khám phá
Trò chuyện về ngày
quốc tế phụ nữ 8/3
(MT57)

Khám phá
Tìm hiểu về đèn tín
hiệu giao thông
(MT58)

Vận động
VĐCB: Tung và bắt
bóng với người đối
diện
TCVĐ : Đi trong
đường hẹp
(MT4)

Văn học
Thơ : Đèn giao
thông

Toán
Phân biệt dài- ngắn

Toán
Gộp 2 nhóm đối
tượng và đếm trong
phạm vi 5
(MT42)

Khám phá
Trò chuyện về các
loại PT giao thông
đường bộ.

Khám phá
Trò chuyện về 1 số
PTGT đường thủy.

(MT27)

Thứ 5

Tạo hình
Xé và dán bưu thiếp

Thứ 6

Âm nhạc
Dạy hát : Quà 8-3
Nghe hát : Chỉ có 1
trên đời
Trò chơi : Ai nhanh
nhất.

Hoạt động
ngoài trời

* HĐCMĐ:
- Đồng dao : “Cái Cò
đi đón cơn mưa”
- Xem clip về các
hoạt động ngày lễ 8/3
- Giao lưu trò chơi
tập thể với lớp B1
- Làm quen bài hát
TA: months of the
year
- Nghe truyện “món
quà tặng mẹ”

* TCVĐ:
- Đuổi bóng

Tạo hình
Tạo hình
Ghép hình tạo thành
Tạo hình
Vẽ máy bay
bức tranh
Vẽ đèn giao thông
( Bài 24)
( Bài 11)
(MT96)
Âm nhạc
Âm nhạc
Âm nhạc
Dạy VĐ: Em đi chơi
Dạy hát: Đi xe đạp
thuyền.
Dạy hát : em đi qua
Nghe hát : Lá
Nghe hát: Bạn ơi có
ngã tư đường phố
biết.
thuyền ước mơ
Nghe hát : Từ 1 ngã
Trò chơi : tai ai
Trò chơi: nghe tiếng
tư đường phố.
tinh.
Trò chơi : : tai ai tinh.
hát tìm đồ vật.
(MT98)
* HĐCMĐ:
* HĐCMĐ:
* HĐCMĐ:
- Ôn số lượng trong
- Giải các câu đố về - Nghe truyện:
phạm vi 5
PTGT
Chiếc đầu máy xe
- Trò chuyện với trẻ
- Trò chuyện nhà bé
lửa tốt bụng
về 1 số biển báo GT
có những PTGT nào - Quan sát tranh ca
phổ biến.
- Giao lưu trò chơi
nô
- Giao lưu trò chơi
- Giao lưu khối:
tập thể với lớp B4
- Làm quen bài hát
tập thể với lớp B3
nhảy baby shark.
TA: days of the week TC: bò chui qua ống
- Làm quen bài hát
và vượt chướng ngại
TA: the wheel on the - Ôn số 5
vật.
bus.
- Quan sát tranh về
- Làm quen bài hát
các phương tiện giao
TA: row row row
thông.
row your boat
- Ôn: “em đi chơi
thuyền”
* TCVĐ:
* TCVĐ:
* TCVĐ:
- Rềnh rềnh ràng ràng - Ô tô và chim sẻ
- Bắt Bướm
- Mèo đuổi chuột
- Ô tô và chim sẻ
- Bịt mắt bắt dê

Hoạt động
góc

Hoạt động
ăn, ngủ, vệ
sinh

- Lá và gió
- Gieo hạt nảy mầm
- Nu na nu nống
- Lộn cầu vồng
- Gieo hạt
- Đuổi bóng.
- Gieo hạt nảy mầm
- Mèo đuổi chuột
- Trời mưa
- Lộn cầu vồng
* Chơi tự do với đồ
- Kéo co
- Lộn cầu vồng
* Chơi tự do với đồ
chơi ngoài trời, vòng, * Chơi tự do với đồ
chơi ngoài trời, vòng, bóng, phấn…
chơi ngoài trời,
* Chơi tự do với đồ
vòng, bóng, phấn…:
chơi ngoài trời, vòng, bóng, phấn…
bóng, phấn…
* Góc trọng tâm: Trang trí bưu thiếp tặng bà, mẹ, cô giáo nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3(T1).
Vẽ ngã tư đường phố…(T2) Xây dựng gara ô tô (T3) . Cắt, xé dán, gấp phương tiện giao
thông đường thủy (T4 ).
Yêu cầu: - Trẻ có kỹ năng cắt, xé, dán tạo thành sản phẩm.
- Trẻ biết vẽ và tô màu ngã tư đường phố….
- Trẻ biết cách xây từng khu sửa chữa xe riêng biệt.
-Trẻ biết vẽ, xé và dán để tạo thành PTGT bé biết.
Chuẩn bị : - Giấy bìa màu, kéo thủ công, giấy màu, hồ dán, sáp màu,...
- Mô hình các loại xe ô tô : Ô tô con, ô tô khách, ô tô buýt, xe tải, xe cần cẩu….
* Góc phân vai:
- Bác sĩ: khám sức khỏe.
- Làm bác sửa xe máy, xe đạp....
* Góc sách: xem tranh truyện về các hoạt động của của mọi người về ngày quốc tế phụ nữ
8/3 trên khắp thế giới
* Góc học tập: xem tranh ảnh về các PTGT đường bộ như: xe máy,xe đạp...ôn số 5, tìm
nhanh tìm đúng cho đủ số lượng 5 PTGT mà cô yêu cầu.
* Góc nghệ thuật : vẽ thêm phần còn thiếu cho chiếc xe máy, xe đạp, ô tô, tàu hỏa.v..
biểu diễn: em đi qua ngã tư đường phố , đi xe đạp....
* Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, gọi tên cây.
* Góc vận động: chơi vòng, bóng bowling.
MT68. Sử dụng kí hiệu để “viết”: tên, làm vé tầu, thiệp chúc mừng,..
Thứ 5 hàng tuần:Vệ sinh sắp xếp đồ dùng đồ chơi
- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh
đúng cách
-Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn.
- Đọc thơ: “dán hoa
- Nghe truyện: Xe lu - Chơi TC: “Ghép
- Rèn kỹ năng

Hoạt động
chiều

Chủ đề- sự
kiện

tặng mẹ”
- Trang trí hộp quà
tặng cô
- KNTPV: Mặc áo có
khuy cài.
- Chơi trò chơi: nênkhông nên. MT16:
Nhận ra những nơi
như: hồ, ao, mương
nước, suối, bể chứa
nước…là nơi nguy
hiểm, không được
chơi gần.

và xe ca
- Chơi TC: Ôtô và
chim sẻ.
- Rèn kỹ năng cắt
theo đường thẳng
- Chơi trò chơi: nênkhông nên. MT18:
Nhận ra một số
trường hợp nguy
hiểm và gọi người
giúp đỡ:
+ Biết gọi người lớn
khi gặp một số
trường hợp khẩn cấp

đôi”
- Hát : Từ 1 ngã tư
đường phố
- Vẽ tàu hỏa.
- Trò chơi: “Ai đếm
giỏi” MT41: So sánh
số lượng của hai
nhóm đối tượng trong
phạm vi 10 bằng các
cách khác nhau và
nói được các từ: bằng
nhau, nhiều hơn, ít
hơn.

Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.
Chào mừng ngày
Đèn tín hiệu giao
1 số phương tiện
Quốc tế Phụ nữ
thông
giao thông đường bộ

nặn:vê tròn
- Chơi TC:Chiếc túi
kì diệu
- Làm TCHT: B17
- Trò chơi: “Đọc
biển số xe” MT45:
Nhận biết ý nghĩa
các con số được sử
dụng trong cuộc
sống hàng ngày

Phương tiện giao
thông đường thủy
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Đánh giá kết
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quả thực
hiện
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