KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 05/2019- KHỐI MẪU GIÁO NHỠ
Thời gian
Hoạt động

Tuần I

Tuần II

Tuần III

( Từ ngày 29/4 – 3/5)

( Từ ngày 6-10)

( Từ ngày 13-17)

* 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- - Trò chuyện với trẻ về thời tiết mùa hè, món ăn con thích mùa hè, đồ uống giải nhiệt,…
đón trẻ
- Trò chuyện về trang phục mùa hè
- Trò chuyện với trẻ về ngày sinh của Bác Hồ và Bác Hồ.
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: Nhà mình rất vui
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
Thể dục
sáng

+Tay: Hai tay đưa trước, đưa lên cao
+ Chân: Khụy gối, nhún chân
+ Bụng: Nghiêng người sang hai bên
+ Bật: Bật liên tục ….
HT: Đi nhẹ nhàng, hít thở sâu

Mục tiêu

Vận động
Thứ 2

Văn học
Thơ : Trưa hè

VĐCB: Bật liên tục vào 5

Văn học

vòng-ném bóng trúng đích

Thơ : Ảnh Bác

nằm ngang
TCVD: Chuyền bóng
Toán

Thứ 3

NGHỈ LỄ 30/4-1/5

Toán

Ôn nhận biết phân biệt 4

Ôn số 5

khối
Thứ 4
Hoạt
động Thứ 5
học

Khám phá

Khám phá

Trò chuyện về trang phục

Trò chuyện về Bác Hồ với các

mùa hè

cháu thiếu nhi

Tạo hình

Tạo hình

Tạo hình

Vẽ côn trùng

Vẽ chiếc kem

Tạo hình con vật

( Bài 13)

( Bài 14)

( Bài 26)

Âm nhạc

Âm nhạc

Âm nhạc

NGHỈ LỄ 30/4-1/5

Nghe hát: Khúc hát mùa hè

Dạy VĐ :Nhớ ơn Bác
Nghe hát: Đêm qua em mơ gặp

phượng nở

Trò chơi: : nghe tiết tấu

Bác Hồ

Trò chơi: nghe tiếng hát

đoán dụng cụ

Trò chơi: Ai đoán giỏi

Dạy hát: Mùa hè đến
Thứ 6 Nghe hát: Mùa hoa

đoán bạn hát

Dạy VĐ : Mùa hè đến

* HĐCMĐ:

* HĐCMĐ:

* HĐCMĐ:

- Nghe truyện ve sầu và

- Ôn hình vuông- hình chữ

- Gấp máy bay

kiến

nhật

- Chăm sóc cây sân vườn.

- Giao lưu trò chơi tập

- Nghe hát hè về mưa rơi

- Giao lưu khối B:

thể với lớp B1

- Giao lưu trò chơi tập thể

+ : Bật liên tục vào 5 vòng

- Nghe hát: Four Seasons

với lớp B3

+ ném bóng trúng đích nằm

In A Year

- Nghe hát: ABC Song

ngang..

- Gấp thuyền giấy

+Nhảy: Nhà mình rất vui.
- Nghe hát: If You’re Happy.
-Nghe truyện quả táo của Bác Hồ

Hoạt động
ngoài trời

Hoạt động
góc

* TCVĐ:

* TCVĐ:

* TCVĐ:

- Đuổi bóng

- Bắt Bướm

- Rềnh rềnh ràng ràng

- Lá và gió

- Ô tô và chim sẻ

- Mèo đuổi chuột

- Gieo hạt

- Gieo hạt nảy mầm

- Nu na nu nống

- Trời mưa

- Đuổi bóng.

- Gieo hạt nảy mầm

- Lộn cầu vồng

- Lộn cầu vồng

* Chơi tự do với đồ chơi ngoài

* Chơi tự do với đồ chơi

* Chơi tự do với đồ chơi

trời, vòng, bóng, phấn…

ngoài trời, vòng, bóng,

ngoài trời, vòng, bóng,

phấn…

phấn…

* Góc trọng tâm: Vẽ cảnh bầu trời ngày hè, vẽ về biển…..(T1) Cửa hàng bán các đồ dùng đi
biển (T2) xây dựng lắp ghép lăng Bác…..(T3)

- Yêu cầu:
+ Trẻ có kỹ năng vẽ
+ Trẻ biết các các đồ dùng cần thiết để đi biển, có kỹ năng giao tiếp, bán hàng,...
+ Trẻ biết hình dạng Lăng Bác, biết khung cảnh bên Lăng Bác
- Chuẩn bị :
+ Giấy A4, sáp màu, tranh gợi ý....(T1)
+ Đồ chơi đi biển, phao bơi, áo tắm, ...... (T2)
+ Đồ chơi xây dựng Lăng Bác,..
* Góc phân vai: - Cửa hàng bán đồ lưu niệm. Gia đình
* Góc xây dựng: xây tháp rùa, Lăng Bác,…
* Góc học tập: Bài tập về các khối , về thứ tự ,... chơi bộ trò chơi “Con học giỏi”.
* Góc nghệ thuật : Cắt dán trang phục mùa hè , vẽ mưa …. vẽ cảnh bầu trời ngày hè…..
- Tô màu tranh ảnh về Bác
* Góc văn học: Làm sách về cảnh đẹp quê hương và về Bác Hồ
* Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, gọi tên cây.
* Góc vận động: chơi vòng, bóng bowling
Thứ 5 hàng tuần:Vệ sinh sắp xếp đồ dùng đồ chơi.
Hoạt động
ăn, ngủ, vệ
sinh

- 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.

- Rèn cách cài khuy áo

-Rèn KNTPV : Rót ướt (lọ

- KNTPV : Cách dan nong nốt( 5

- Trò chơi : Con học giỏi

miệng tròn)

nan)

- Làm TCHT: Bài 18.

- Chơi TC: Ai thông minh

- Chơi trò chơi Rồng rắn lên mây

hơn.

- Làm TCHT: Bài 20

- Làm TCHT: Bài 19.

- Nghe hát tiếng ve gọi hè

Hoạt động

-Phòng chống TNTT: Giáo

chiều

dục trẻ ko chơi nhưng nơi
nguy hiểm như ra biển mà
không có người lớn,…
Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.
Chủ đề- sự

Mùa hè đến

Trang phúc mùa hè

Bé chúc mừng sinh nhật Bác

kiện

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đánh giá kết
………………………………………………………………………………………………………………………………………
quả thực
hiện
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

