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Hoạt động
Đón trẻ, trò
chuyện

Thể dục sáng

Chơi Thứ hai
tập có
chủ
định
Thứ ba

Tuần 1
Tuần 3
Tuần 2
Tuần 4
Tuần 5
(31/12đến
(14/01 đến
( 07/01đến 11/01)
(21/01 đến 25/1) (28/01 đến 01/2)
04/1)
18/01)
-Cô đón trẻ vào lớp tập cho trẻ thực hiện một số hành vi giao tiếp như: Chào, tạm biệt, “ạ”,
“Dạ”
- Cho trẻ chơi với đồ chơi: Cầu trượt, bóng, búp bê
- Trò chuyện với trẻ, cho trẻ tập nói về các con vật; Gà, vịt, chim….
-Trò chuyện với trẻ, cho trẻ tập nói từ. Bánh trưng, cành đào, hoa….
Bài: “Tay em”
-Giấu tay: Hai tay đưa ra trước, đưa ra sau lưng
-Đồng hồ tích tắc: Hai tay cầm vành tai, nghiêng người sang trái, sang phải
- Hái hoa: Ngồi xuống, đứng lên
Vận động
NBTN
Vận động
NBTN
Bò chui qua vòng
Bánh chưng
Bước qua vật cản
Cành đào
–Ném qua dây
Nghỉ tết Đi thay đổi hướng
theo hiệu lệnh
dương
Âm nhạc
HĐVĐV
Âm nhạc
HĐVĐV
Nghe hát: Sắp
Chọn bánh to,
Nghe hát: Sắp
Chọn hoa màu đỏ
lịch
đến tết rồi
nhỏ
đến tết rồi
Nghe âm thanh to
Nghe âm thanh to
nhỏ
nhỏ

Thứ tư
Thứ năm

Thơ: Quả thị
HĐVĐV
Chọn con vật
màu đỏ

Âm nhạc
Nghe hát: Sắp
đến tết rồi
Nghe âm thanh to
nhỏ

HĐVĐV
Chọn bánh to,
nhỏ

Âm nhạc
Nghe hát: Sắp
đến tết rồi
Nghe âm thanh to
nhỏ

HĐVĐV
Chọn hoa màu đỏ
(MT 16: Sờ, nắn,
nhìn, nghe…để
nhận biết đặc
điểm của đối
tượng )

Mục tiêu
đánh giá
Mục tiêu
thực hiện

GDPTTC
12, 5, 12,
13
GDPTNT
16, 6,7, 8,
9,10, 11,17,
20
GDPTNN
22, 23, 24,
25
GDPTTC
XH-TM
30, 34
*MT đánh
giá:
MT: 7, 16,
17, 23

Hoạt động
Thứ sáu

Chơi tập ở các
góc

Chơi tập buổi
chiều

Đánh giá kết quả
thực hiện

Tuần 1
Tuần 3
Tuần 2
Tuần 4
Tuần 5
(31/12đến
(14/01 đến
( 07/01đến 11/01)
(21/01 đến 25/1) (28/01 đến 01/2)
04/1)
18/01)
Kể chuyện
Vận động
Kể chuyện
Vận động
Kể chuyện theo
Bò chui qua vòng
Bước qua vật cản
theo tranh
theo tranh
tranh
Cả nhà ăn dưa -Thay đổi hướng Cả nhà ăn dưa
-Ném qua dây
Cả nhà ăn dưa
hấu
đi theo hiệu lệnh
hấu
hấu
*Góc bế em: Chơi với búp bê, cho em ăn, ru em ngủ (MT 23: Hiểu được từ “Không”: dừng
hành động khi nghe “ không được lấy”!, “Không được sờ”….)
*Góc HĐVĐV: Lắp ghép, lồng hộp, xếp tháp, chơi với các khối xốp ( MT 7: Tháo lắp lồng
được 3-4 hộp tròn, xếp chồng được2-3 khối trụ)
*Góc kể chuyện: Xem tranh ảnh tập nói, gọi tên các con vật gần gũi với trẻ, con gà, vịt ,
chim, …. Một số đồ chơi gần gũi: Ô tô,búp bê, vòng bóng….Một số đồ dùng quen thuộc. Áo,
quần, mũ, bát, cốc… (MT 17: Bắt chước hành động đơn giản của những người thân)
*Góc vận động: Chơi với cầu trượt, bóng, vòng, đẩy xe….
*Trò chuyện nhận biết tập nói tên của các con vật gần gũi trong gia đình trẻ như: Con, gà,
vịt, chim….Một số đồ chơi gần gũi: Búp bê, bóng vòng, ô tô…. Một số đồ dùng quen thuộc:
Cốc, bát, thìa , áo, mũ, quần, váy….
Tập cho trẻ nói các từ “Ạ”, “dạ”…chào, tạm biệt….
* Nghe hát: Sắp đến tết rồi, con gà trống, ai cũng yêu chú mèo…..
* Nghe đọc thơ: Quả thị, chú gà con
* Trò chơi vận động: Bò chui qua vòng Đi thay đổi hướng theo hiệu lệnh, bước qua vật cản,
ném bóng qua dây….
* Chơi với đồ chơi

Mục tiêu
đánh giá

