KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC THÁNG 3/2019
Giáo viên thực hiện: Quyền Thị Minh Hương
Tuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
(04/03 đến
( 11/03 đến
(18/03 đến
(25/03 đến
Hoạt động
08/03/2019)
15/03/2019)
22/03/2019)
29/03/2019)
Cô đón trẻ vào lớp nhắc trẻ; Chào cô, tạm biệt, nói từ “ạ”, “dạ” (MT 31: Cảm nhận và biểu lộ
Đón trẻ, trò
cảm xúc vui, buồn, sợ hãi của mình với người xung quanh)
chuyện
Cho trẻ chơi với đồ chơi:Cầu trượt, ô tô, bóng, búp bê….
Trò chuyện với trẻ, tập cho trẻ nói về các loại quả:Quả cam, quả chuối, dứa, đu đủ ….
-Bài tay em:
Thể dục sáng
-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.
Chơi Thứ hai
NBTN
Vận động
NBTN
Vận động
Quả cam, quả chuối
Đi theo các hướng
Quả dứa, đu đủ
Trườn qua vật cản –
tập
khác nhau – lăn bóng (MT 21:Nói được tên đi trong đường hẹp
có
vào đích
và một vài đặc điểm
có mang vật trên tay
chủ
nổi bật của các đồ
định
vật, hoa, quả quen
thuộc)
Thứ ba
HĐVĐV
Âm nhạc
HĐVĐV
Âm nhạc
Chọn quả to, quả nhỏ
Nghe hát: Quả
Xâu quả thành vòng
Nghe hát: Cò lả
Nghe âm thanh to,
Nghe âm thanh của
nhỏ
hai nhạc cụ
Thứ tư
Thơ
Thơ
Thơ
Thơ
Bắp cải xanh
Bắp cải xanh
Bắp cải xanh
Bắp cải xanh
(MT28: Đọc được
bài thơ, ca dao, đồng
dao với sự giúp đỡ
của cô giáo)
Thứ năm
HĐVĐV
HĐVĐV
HĐVĐV
Âm nhạc
Bày quả vào đĩa
Chọn quả màu xanh
Xâu vòng lá
Nghe hát: Cò lả

Mục tiêu
đánh giá
* MT thực
hiện:

GDPTTC:
6,8,11, 13
GDPTNN
26, 27
GDPTTC,
KNXH,T
M:
36, 37
MTĐG:
3,4,12,21
,24,25,28,
31, 35

Hoạt động

Thứ sáu

Chơi tập ở các
góc

Chơi tập buổi
chiều

Tuần 1
(04/03 đến
08/03/2019)

Tuần 2
( 11/03 đến
15/03/2019)

Tuần 3
(18/03 đến
22/03/2019)

Tuần 4
Mục tiêu
(25/03 đến
đánh giá
29/03/2019)
Nghe âm thanh của
hai nhạc cụ
Kể chuyện theo
Vận động
Kể chuyện theo
Vận động
Đi theo các hướng
Trườn qua vật cản –
tranh
tranh
Cô và các bạn xem
khác nhau – lăn bóng
Cô và các bạn xem
đi trong đường hẹp
hoa
vào đích
hoa
có mang vật trên tay
(MT25: Trả lời câu (MT 4: Phối hợp tay,
hỏi:Ai đây?, cái gì
chân, cơ thể trong,
đây?,…Làm gì?...Thế
bò, trườn chui qua
nào?.Ví dụ: “con gà
vòng, qua vật cản)
gáy thế nào?...”)
*Góc Kể chuyện:Xem tranh ảnh, tập nói gọi tên các loại quả: Quả dứa, đu đủ, quả cam,
chuối...và chơi với các đồ chơi bóng, vòng ô tô, búp bê…Một số đồ dùng quen thuộc: áo
quần, váy, cốc bát, thìa…. (MT 24: Thực hiện được nhiệm vụ từ 2 đến 3 hành động. Ví dụ:
Cháu cất đồ chơi lên giá rồi đi rửa tay)
*Góc bế em: Chơi với búp bê, cho em ăn, ru em ngủ
* Góc HĐVĐV: Xếp tháp, lồng hộp, xâu vòng hoam lá, quả, chọn các đồ chơi màu xanh, đỏ,
chọn quả to, nhỏ..
*Góc vận động: Lăn bóng, cầu trượt, đẩy xe, vòng….
*Trò chuyện nhận biết tập nói tên của các loại quả: Quả cam, chuối, đu đủ, dứa…Một số đồ
chơi gần gũi: Chơi với các khối xốp, búp bê, bóng, vòng… Một số đồ dùng quen thuộc: Giày,
tất, khăn, áo, mũ, ghế, bát ,thìa….
Tập cho trẻ nói các từ: Chào cô, chào mẹ. tạm biệt, “ạ”, “dạ”…
*Nghe hát: Cò lả, quả….
*Nghe đọc thơ: Bắp cải xanh,quả thị...
*Trò chơi vận động : Bò có mang vật trên lưng, bước qua vật cản,đi theo các hướng khác
nhau, lăn bóng vào đích, trườn qua vật cản... (MT35: Làm theo một số yêu cầu của người
lớn)
*Chơi với đồ chơi
(MT 12: Biết tránh vật dụng nơi nguy hiểm (phích nước nóng, bàn là, bếp đang đun…)khi
được nhắc nhở )

Hoạt động
Đánh giá kết
quả thực hiện

Tuần 1
(04/03 đến
08/03/2019)

Tuần 2
( 11/03 đến
15/03/2019)

Tuần 3
(18/03 đến
22/03/2019)

Tuần 4
(25/03 đến
29/03/2019)

Mục tiêu
đánh giá

