KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP LỚP NTD2
Tên giáo viên: Lớp NTD2
Thời gian/hoạt
động

Đón trẻ

Thể dục sáng

Tuần 1
Từ 04/01 đến 08/01

Tuần 2
Từ 11/01 đến 15/01

Tuần 3
Từ 18/01 đến 22/01

Tuần 4
Từ 25/01 đến 29/01

Mục tiêu
thực hiện

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, nề nếp sinh hoạt hàng ngày ở trường
của trẻ
- Nhắc nhở, điều chỉnh giọng nói của trẻ cho phù hợp với từng tình huống giao tiếp,
nói đủ nghe, lễ phép
- Cho trẻ nghe nhạc về các phương tiện giao thông đường thủy, đường bộ, đường hàng
không
- Trò truyện về các phương tiện giao thông mà trẻ biết: hôm nay ai đưa con đến
trường? Con đi bằng phương tiên gì? ở nhà con còn có phương tiện giao thông nào
nữa?....
- Chơi đồ chơi tự do hoặc cùng cô
- Thực hiện đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hướng dẫn (MT 1)
- Tập theo nhạc chung của trường
* Khởi động:cho trẻ đi khởi động thành vòng tròn với các kiểu chân : đi thường – đi dơ
tay lên cao– đi đưa tay sang ngang – chạy chậm – chạy nhanh – chạy chậm – về hàng
trên nền nhạc chung của trường.
* Trọng động: Tập theo nhạc của trường (Hô hấp, tay vai, chân, bụng lườn, bật)
MT1
+ Hô Hấp: “Gà gáy” Đưa 2 tay khum trước miệng o ó o o o
+ Động tác tay - vai: : Đưa hai lên cao, hạ xuống
+ Động tác PT cơ chân: Dậm chân tại chỗ, Co duỗi chân
+ Động tác bụng - lườn: Quay người sang 2 bên, cúi người hai tay vỗ vào đầu gối,
*Hồi tĩnh: Chơi một số TCDG : bóng tròn to, dung dăng dung dẻ….
Cảm nhận thời tiết buổi sáng. (MT1)

Hoạt động nhận biết

T2 Nhận biết Xe đạp

Vận động

VĐCB:
T3 Bò qua vật cản
TC: Bóng tròn to.
Làm quen văn học

Chơi - tập có
chủ định

Hoạt động nhận biết

Nhận biết xe máy
Vận động

Nhận biết thuyền
buồm
Vận động

- VĐCB: Bật qua
Đi bước vào các ôvạch kẻ
bật tại chỗ
- TC: Bong bóng xà
phòng
Làm quen văn học

Làm quen văn học

Hoạt động nhận biết

Nhận biết máy bay
Vận động

Đi trong đường hẹpbò chui qua cổng

Làm quen văn học

Dạy trẻ đọc thơ "Xe Kể chuyện cho trẻ Dạy trẻ đọc thơ "Con Đọc thơ cho trẻ
nghe: Vì sao thỏ cụt tàu"
nghe: "Khuyên bạn"
đuôi”

T4 đạp"

Âm nhạc

Âm nhạc

Dạy hát: Em tập lái ô VĐMH: Em tập lái ô
tô
T5 tô
TC: Nghe âm thanh NH: Đường em đi
đoán tên nhạc cụ
Hoạt động tạo hình

T6 Tô màu ô tô

Hoạt động ngoài

Hoạt động nhận biết

Hoạt động tạo hình

Vẽ đường về nhà

Âm nhạc

Âm nhạc

Nghe hát: em đi chơi
thuyền
TC: giọng hát to,
giọng hát nhỏ

- Nghe hát: Anh phi
công ơi
- TC: những nốt nhạc
hay

Hoạt động tạo hình

Hoạt động tạo hình

In ngón tay trang trí Tô màu máy bay
cánh buồm

* HĐCCĐ: Quan sát, trò chuyện xe đạp, quan sát xe máy, quan sát bầu trời,...

MT14

trời

* TCVĐ: Trời nắng trời mưa, bắt bướm, lộn cầu vòng, kéo cưa lừa xẻ,...
* Chơi với đồ chơi mang theo: phấn, vòng,
* Chơi với đồ chơi ngoài trời
- Dạy trẻ nhận biết và tránh một số hành động nguy hiểm: trèo lên lan can, chơi nghịch
các vật sắc nhọn,... khi được nhắc nhở. (MT14)

*Góc trọng tâm: Nấu ăn (T1); Xếp khối gỗ (T2), xâu vòng màu đỏ(T3), Bế em (T4)
* Góc vận động: Bật qua vạch kẻ, đi bước vào các ô, bò trong đường hẹp....
* Góc hoạt động với đồ vật: Xâu lá; Xâu vòng hoa (hoặc hạt) các màu; Xâu luồn dây;
Xếp chồng các khối gỗ, ...
* Góc thao tác vai:
- chăm sóc em bé, tập chải tóc cho búp bê...
* Góc làm quen với hình và màu:
- Di màu tự do,Tô màu ô tô, máy bay,in bàn tay tạo hình cánh bướm....
* Góc sách :
MT22,
Chơi tập ở các góc - Xem tranh ảnh về: các PTGT đường bộ, thủy, Hàng không.
MT16
- Xem tranh truyện:
- chơi cạnh bạn, thân thiện, không tranh giành đồ chơi, không cấu, cắn bạn.
- Nghe và thực hiện một số yêu cầu của cô giáo: VD: Cất đồ chơi sau khi chơi về đúng
chỗ, bê ghế ngồi vào bàn, nhặt rác vứt rác vào thùng rác… (MT22)
- Trẻ biết chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi: bế
em, nấu ăn, bác sĩ,... Sử dụng được một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc. (MT16)
(MT16)
- Cho trẻ lần lượt đi vệ sinh, rửa tay cho trẻ trước và sau khi ăn.
Hoạt động ăn, ngủ, - Thực hiện các hoạt động ăn, ngủ vệ sinh theo chế độ sinh hoạt 1 ngày: Ăn cháo, cơm
vệ sinh
với các loại thức ăn. Động viên trẻ ăn hết suất, tập cho trẻ ăn các loại thức ăn khác
nhau.

- Rèn trẻ có thói quen đi vệ sinh đúng nơi qui định.
- Chơi tự do với đồ chơi : yêu cầu trẻ cất đồ chơi vào rổ rồi lấy ghế ngồi,... (MT22)
(MT22)
- Dạy trẻ nhận biết một số vật dụng, nơi nguy hiểm: Thức ăn nóng, cơm canh nóng,
sữa nóng… bếp đang đun, phích nước nóng, xô nước, giếng ….khi được nhắc nhở
(MT13) (MT13)
- Thực hiện dược một số yêu cầu của người lớn: Cất đồ chơi,.... (MT39) (MT39)

Chơi - tập buổi
chiều

- Nghe đọc thơ: Con tàu, xe đạp, đi chơi phố, xe cứu hoả, đèn xanh – đèn đỏ, khuyên
bạn, không vứt rác ra đường,...
+ Kể truyện: Câu chuyện về chú xe ủi; Vì sao thỏ cụt đuôi, xe lu và xe ca, Chuyến du
lịch của chú gà trống choai, Câu chuyện về chú xe ủi...
+ Đồng dao: Dung dăng dung dẻ, đi cầu đi quán,
- Dạy trẻ biết cách mặc trang phục phù hợp với thời tiết.
+ Dạy trẻ chơi trò chơi: bắt chước tiếng kêu của các phương tiện giao thông. Ô tô về
bến, đèn đỏ đèn xanh, máy bay, ô tô xanh- ô tô đỏ,....
- Chơi trò chơi dân gian: nu na nu nống, chi chi chành chành, tập tầm vông, dung dăng
dung dẻ,...
- Quan sát, trò chuyện về phương tiện giao thông đồ chơi: ô tô, máy bay,... cô gợi mở
để trẻ nói được đặc điểm, công dụng của đồ vật (MT27) (MT27)

Chủ đề - Sự kiện

Phương tiện giao
thông đường bộ

Phương tiện giao
thông đường bộ

Phương tiện giao
thông đường thủy

Phương tiện giao
thông đường hàng
không

MT22,
MT13,
MT39,
MT27

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

Đánh giá KQ thực
hiện

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU

