KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4/2019- LỚP MẪU GIÁO BÉ

Thời gian
Hoạt động

Trò chuyệnđón trẻ

Thể dục sáng

Tuần I
( Từ ngày 1/4- 5/4)

Tuần II
( Từ ngày 8/4 - 12/4)

MỤC TIÊU
Tuần III
( Từ ngày15/4 19/4)

Tuần IV
( Từ ngày22/426/4)

MT thực hiện
LVPTC:
4,5,7,13,18,19
* Cô đón trẻ:Trao đổi với PH về tình hình của trẻ, Quan tâm đến biểu hiện sức khỏe của
LVNT: 39,43
trẻ.Quan sát, nhắc trẻ cất mũ dép, balo đúng nơi quy định.Nhắc trẻ chào cô chào ông bà
LVNN:50,57,58,
, bố mẹ trước khi vào lớp.
64,65,66
*mở chủ đề : * Trò chuyện với trẻ về truyền thuyết các vua hùng (Xem tranh ảnh về
LVTCXH: 34,72
ngày các vua Hùng …)
*Cô trò chuyện với trẻ về những bức tranh treo ở quanh lớp: Bức tranh vẽ gì? Các con
LVPTTM:
thấy thủ đô Hà Nội của chúng ta như thế nào?khung cảnh thành phố như nào?
79,80,86
MT đánh giá:
* Con biết gì về Hà Nội,ở Hà Nội có những danh lam thắng cảnh nào?
+ Vào những ngày nghỉ bố mẹ thường đưa các con đi chơi đâu.Ai đi chơi Hồ Gươm rồi?-Ở 4,5,7,13,18,19,
39,43,50,57,58,
Hồ Gươm có những gì?
*Có bạn nào biết lá cờ của đất nước chúng ta như thế nào không?
64,65,66, 34
- Các con đã nhìn thấy lá cờ bao giờ chưa?
,72, 79,80,86
- Lá cờ có màu gì? Ngôi sao bên trong màu gì?
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: nhà mình rất vui…
- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân:
+ Tay: Hai tay đưa sang ngang lên cao
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao ngiêng người
+ Chân: đưa từng chân ra trước
+ Bật: Chụm tách chân

Hoạt động
học

Thứ
2

Khám phá
Khám phá
Trò chuyện với trẻ về Trò truyện về Hồ
thủ đô Hà Nội
Gươm
(MT65)
Thứ
Văn học
Vận động
3
Thơ: Hồ gươm
Đập và bắt bóng
(MT4)
Thứ
Toán
tách 1 nhóm thành
4
các nhóm nhỏ hơn
trong phạm vi 5
(MT39)

Toán
ôn phía phải phía
trái,trên dưới (MT43)

Thứ
5

Tạo hình
Xé dán tia nắng
(MT80)

Tạo hình
Tô màu tranh lăng
Bác Hồ

Thứ
Âm nhạc
Dạy hát: Yêu Hà Nội
6
Nghe hát: Hà Nội
mùa Thu
TC: chiếc ghế cuối
cùng

Nghỉ giỗ tổ Hùng
Vương

Khám phá
Bé tìm hiểu về cột
cờ Hà Nội

Văn học
Truyện:con rồng
cháu tiên (MT57)

Vận động
Bò theo đường hẹp
(MT5)

Toán
đong nước ở bình
ra ca và đếm đến 5

Tạo hình
Tô màu tranh đền
Hùng

Âm nhạc
Âm nhạc
Dạy VĐ: Yêu Hà Nội
Nghe hát: Quê hương Dạy hát : Cháu vẽ
tươi đẹp
ông mặt trời
TC: Nghe âm thanh
Nghe hát: Mưa rơi
đoán tên bạn hát
TC: ai đoán giỏi

Toán
ôn sắp xếp theo
quy tắc
Tạo hình
Tô màu lá cờ
(MT86)
Âm nhạc
Dạy Hát: hòa bình
cho bé
NH: Đất nước
tươi đẹp sao
TC: tiếng hát ở
đâu

Hoạt động
ngoài trời

*HĐCMĐ:
* HĐCMĐ:
Xem tranh ảnh . Kể - Kể về 2 ngày nghỉ
tên một vài danh lam, của trẻ (MT50)
thắng cảnh
ở địa -nghe cô kể:sự tích
Hồ Gươm
phương.(MT34)
-Đọc -Thơ: Hà Nội của em - Xem tranh ảnh về
Hồ Gươm
-Cho trẻ xem tranh
- Quan sát tranh Chùa Một
ảnh về biển đảo, hải
Cột
đảo của VN
-Xem tranh và chọn
- TC về một số nếp
sống văn minh thanh hình ảnh đúng sai nên
hay không nên làm
lịch của người Hà
khi dạo chơi quanh
Nội
khu vực Hồ Gươm
-Xem tranh ảnh trò
* TCVĐ:
chuyện vế công lao
-Mèo đuổi chuột
to lớn của Bác Hồ
-Rềnh rềnh ràng ràng
vớiquêhương.(MT66)
- Tập tầm vông
* TCVĐ:
- Ngón tay xinh
-Taxi
-Nhện giăng tơ
- Cáo ơi ngủ à
-Taxi
- Gieo hạt
* Chơi tự do với đồ
- Những ngón tay kỳ chơi ngoài trời, vòng,
diệu.
bóng, phấn…
-Cây cao cỏ thấp
* Chơi tự do với đồ
chơi ngoài trời, vòng,
bóng, phấn…

* HĐCMĐ:
-Chăm sóc vườn
cây thực vật của
lớp
-Xem tranh ảnh về
con đường gốm sứ
-TC về những
hành động đúng sai
ảnh hưởngtới con
đường gốm sứ
-TC với trẻ làm thế
nào để giữ vệ sinh
môi trường không
mất cảnh quan đô
thị
Ôn thơ:Hồ gươm
* TCVĐ:
- Nhện giăng tơ
-Vắt cam
-Tung bóng qua
dây
- Sóng vỗ
-Bắt bướm
- * Chơi tự do với
đồ chơi ngoài trời,
vòng,
bóng,
phấn…:

* HĐCMĐ:
-Chăm sóc vườn
cây thực vật của
lớp
-Hướng dẫn trẻ
làm cờ giấy
- TC: chọn hành
động đúng về bảo
vệ, môi trường
biển
-Quan sát tranh
các danh lam
thắng cảnh Hà Nội
- Giao lưu trò chơi
tập thể với khối bé
TC ;kéo co
* TCVĐ:
- Tuyền tin
- Taxi
- Ô ăn quan
-Ô tô vào bến
-Nhảy bao bố hát
cà rốt
* Chơi tự do với
đồ chơi ngoài trời,
vòng,
bóng,
phấn…

Hoạt động góc

* Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay trong một số hoạt động: Xếp chồng 8-10
khối không đổ…(MT7)
*Thích vẽ, ‘viết’ nguệch ngoặc(MT58)
* Góc trọng tâm: Góc hóc tập:nối những hành động đúng sai .Góc nghệ thuật:tô màu
các danh lam thắng cảnh Hà Nội.Góc xây dựng :xây hồ gươm(T3)góc nghệ thuật :làm
lá cờ tổ quốc bằng giấy(T4)
Chuẩn bị: tranh ảnh về các đền thờ Vua Hùng và những tranh ảnh có hành vi không
đúng ảnh hưởng tới đền thờ Vua Hùng.(T1)tranh ảnh các danh lam thắng cảnh,sáp màu
(T2) gạch, xốp, hoa, cây mô hình hồ gươm, một số đồ chơi cô và trẻ tự tạo (T3)giấy mày
,kéo ,hồ dán,mẫu lá cờ (T4)
Yêu cầu:trẻ biết nối những hanh động đúng sai ,biết ý nghĩa của đền thờ Vua Hùng, biết
cách bảo vệ đền thờ Vua Hùng để nó được đẹp mãi. (T1) Trẻ biết tô màu tranh đẹp, biết
lựa chọn màu sắc. (T2)Trẻ biết xây Hồ Gươm và các khu vực xung quanh Hồ
Gươm.(T3)trẻ biết các làm lá cờ có kỹ năng càm kéo và cắt theo nếp gấp .Biêt sử dụng
các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý.(MT79)(T4)
Góc phân vai:bé tập làm hướng dẫn viên du lịch cửa hàng lưu niệm, siêu thị tự chọn
- Gia đình: Nấu các món ăn cổ truyền của Hà Nội .Bác sĩ: phòng khám
* Góc học tập: Sưu tầm tranh ảnh về danh lam thắng cảnh của Hà Nội, Tìm đồ dùng đồ
chơi có dạng hình tròn,hìn vuông,hình tam giác, hình chữ nhật.

Hoạt động ăn,
ngủ, vệ sinh

* Góc thiên nhiên: : chăm sóc và tưới cây
* Góc vận động: ném bóng vào rổ.chơi bolinh,chuyền bóng,nhảy bao bố hái cà rốt.
*Biết bỏ rác đúng nơi quy định(MT72)
*Biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận.(MT64)
- 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. Xúc miệng nước muối sau ăn.

Hoạt động chiều

Chủ đề- sự kiện

-Trò chuyện với trẻ
- KNS: Kẹp gỗ lên -KNS: Sử dụng
Có một số hanh vi tốt dây
kéo cắt nét cong.
-Vệ
sinh
sắp
xếp
đồ
trong ăn uống khi
-Vệ sinh sắp xếp đồ
dung đồ chơi
được nhắc nhở:
dung đồ chơi
-Cho
trẻ
xem
băng
uống nước đã đun
-Cân nặng của trẻ
hình:
Buổi
sáng
ở
Hồ
sôi…(MT13)
đạt yêu cầu của độ
Gươm
tuổi (MT18)
-Vệ sinh sắp xếp đồ
-Làm
bài
tập
TCHT
dung đồ chơi
Chiều cao của trẻ
bài 14
Đạt yêu cầu của độ
-KNS: Sử dụng kéo
cắt nét cong
tuổi (MT19)
- xem video câu
- xem video câu
chuyện sự tich Hồ
chuyện sự tich các
Gươm
Vua Hùng
Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.
Bé yêu Hà Nội
Bé đi xem Tháp Rùa Trò chuyện về các
vua Hùng

KNS: - Cách mở tắt ti vi.
-Vệ sinh sắp xếp
đồ dung đồ chơi
-Làm bài tập
TCHT bài 15
- Xem video về
biển đảo Trường
Sa

Cột cờ Hà Nội
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thực hiện
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