
 
TUẦN 1/ THÁNG 9: Yellow ChickenTừ ngày (07-11/09/2015) 

         THỨ 

HỌAT ĐÔNG THỨ HAI 

 

THỨ BA 

 

THỨ TƯ 

 

THỨ NĂM 

 

THỨ SÁU 

Đón trẻ 

-Cử chỉ, lời nói lễ phép (chào hỏi, cảm ơn). 

-  Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép. 

- Trao đổi với phụ huynh tình hình tâm sinh lý của trẻ. 

 

Trò chuyện đầu giờ 

- Trò chuyện 
về tết trung 
thu. 

- Trò chuyện về 

cách đi trong 

đường hẹp 

- Trò chuyện về 

một số ký hiệu   

thông thường 

trong nhà vệ sinh 

của lớp. 

 

-Một số quy định 

ở lớp, gia đình (để 

đồ dùng, đồ chơi 

đúng chỗ) 

 

Trò chuyện về trường 

mầm non. 

Giờ học 

 

TỔ CHỨC CHO BÉ 

CHƠI TRUNG THU 

ĐI TRONG ĐƯỜNG 

HẸP. 

 

BÉ ĐI VỆ SINH 

ĐÚNG CHỖ. 

 

 

BÉ LÀM QUEN VỚI 

BÚT 

 

 

TRƯỜNG CHÚNG 

CHÁU LÀ TRƯỜNG 

MẦM NON. 

 

 

 

Chơi lễ hội 

trung thu 

 

TCVĐ: Bóng bay 

 

TCDG: chi chi 

chành chành 

 

TCVĐ: Bóng bay 

 

TC:Chi chi chành 

chành 

TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG: 

Bóng bay: - Chơi với đồ chơi có trong sân trường 

 



Vui chơi trong lớp - Hiện thực đơn giản phản ánh trong trò chơi sinh hoạt của bé ở gia đình: Bế em,ru em ngủ 

 

Giờ ngủ -  Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe. 

 

Sinh họat chiều 

 

- Cử chỉ, lời 

nói lễ phép 

(chào hỏi, 

cảm ơn). 

 

 

Cho trẻ ôn lại 

cách đi trong 

đường hẹp 

 

-Tiếp tục tập cho trẻ 

biết một số ký hiệu   

thông thường trong 

nhà vệ sinh của lớp . 

 

 

- Một số quy định ở 

lớp, gia đình (để đồ 

dùng, đồ chơi đúng 

chỗ) 

 

 

- Cho trẻ ôn lại bài hát 

 
TUẦN 2 THÁNG 9 : Yellow Chicken -Từ ngày (14-18/ 09 / 2015) 

                    THỨ 

 

HỌAT ĐỘNG 

 

THỨ HAI 

 

THỨ BA 

 

THỨ TƯ 

 

THỨ NĂM 

 

THỨ SÁU 

Trò chuyện đầu 

giờ 

Trò chuyện về cách 

đithay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 

 

-Trò chuyện về 

các hoạt động 

của trẻ ở lớp  

 

- Trò chuyện về tên 

các bạn ,đồ dùng ,đồ 

chơi trong của lớp 

 

-Trò chuyện về nội 

dung bài hát  

- Trò chuyện về cách 

chào hỏi khi có cô đến 

thăm lớp 

 

Giờ học 

 

ĐI THAY ĐỔI TỐC ĐỘ 

THEO HIỆU LỆNH 

CÁC HOẠT ĐỘNG 

CỦA BÉ Ở LỚP . 

 

ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI 

CỦA BÉ. 

 

HÁT: CHÁU ĐI MẪU 

GIÁO. 

 

TRUYỆN; BÉ MAI ĐI 

HỌC. 

 

Vui chơi ngoài trời 

 

TCDG: chi chi 

chành chành 

 

TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa 

 

TCDG: Nu na nu 

nống 

 

TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa 

 

TC:Nu na nu nống 

- Ý tưởng xây dựng hiện diện trong khi xếp. 

Vui chơi trong lớp - Như kế họach vui chơi tháng 



Giờ ăn 
- Tập cho trẻ biết chờ đến lượt 

- Tập  cho trẻ rửa tay bằng xà phòng.trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 
 

Sinh họat chiều 

  

- Cho trẻ ôn lại cách 

đi thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh . 

- Cô và trẻ cùng 

trò chuyện lại các 

hoạt động trong 

ngày của lớp. 

 

-Cô và trẻ cùng trò 

chuyện chổ cất đồ 

dùng đồ chơi của 

lớp . 

-Cô cho trẻ làm 

quen bài hát cháu 

đi mẫu giáo 

 

 

 -Cho trẻ ôn lại bài 

hát.  

 

- Tuyên dương dán 

phiếu bé ngoan. 

 

TUẦN 3 THÁNG 9: Yellow Chicken Class -Từ ngày (21-25/ 09 / 2015) 
THỨ 

 

 

HỌAT ĐỘNG 

 

THỨ HAI 

 

THỨ BA 

 

THỨ TƯ 

 

THỨ NĂM 

 

THỨ SÁU 

Trò chuyện đầu 

giờ 
- Trò chuyện về cách 

bật . 
-Trò chuyện về 

cách rửa tay bằng 

xà bông 
 

- Trò chuyện về 

cách lau mặt. 

 
 

 

- Nhận biết, gọi tên 

các hình: hình 

vuông, hình tròn . 
 

- Trò chuyện về nội 

dung bài hát. 
 

Giờ học 

 

VỀ PHÍA TRƯỚC. BẬT 
 

 

LÀM QUEN BÉ KỸ 

NĂNG RỬA TAY . 

 
 

BÉ LÀM QUEN KỸ 

NĂNG LAU MẶT. 

 

NHẬN BIẾT     HÌNH 

TRÒN,HÌNH VUÔNG 

HÁT: VUI ĐẾN 

TRƯỜNG. 

 

Vui chơi ngoài trời  

TCDG: chi chi 

chành chành 

 

 TCVĐ: Bóng bay 

 

TCDG: Nu na nu 

nống 

 

TCVĐ: Bóng bay 

 

TC:Chi chi chành 

chành 

- Chơi với đồ chơi có trong sân trường 



Vui chơi trong lớp - Biết sử dụng  1 loại đồ chơi vật liệu xây dựng. 

- Biết xếp cạnh để tạo ra mô hình xây dựng. 

 
Giờ ăn - Tập cho trẻ biết chờ đến lượt. 

- Tập  cho trẻ rửa tay bằng xà phòng.trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 

 
Giờ ngủ - Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe. 

 

Sinh họat chiều - Cho trẻ ôn lại 

cách bật  

-Cử chỉ, lời nói lễ 

phép 

 

- Cho trẻ ôn lại 

cách rửa tay 

bằng xà bông. 

-Cho trẻ ôn lại 

cách lau mặt . 

 

- Một số quy định 

ở lớp, gia đình (để 

đồ dùng, đồ chơi 

đúng chỗ) 

 

- Tuyên dương dán phiếu 

bé ngoan. 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HĐVC THÁNG 09 : Yellow Chicken 

 

Các loại trò chơi 

 

Các mặt phát triển và biểu hiện 

liên quan 

 

 

MT đồ chơi 

 

 

Biện pháp: 

 

TRÒ CHƠI GIẢ BỘ 

 
 

+Nội dung cốt truyện của trò 

chơi: 

- Hiện thực đơn giản phản ánh 

trong trò chơi sinh hoạt của bé ở 

gia đình: Bế em,ru em ngủ 
 

 

 

- Búp bê các loại. 

- Kệ, bàn ghế, giường, 

chăn,… 

 

 

 

- Xem tranh, trò chuyện về 

cách bế em,ru em ngủ 

 
 

 

 

+ Kỹ năng chơi giả bộ: 

- Trẻ chơi với tình huống giả bộ 

một cách đơn giản 

  

 

- Sử dụng tình huống giả bộ, 

đóng vai chơi cùng với trẻ. 



  
 

 

+ Phối hợp với bạn trong tổ chức 

trò chơi: 

- Trẻ chơi cạnh bạn. 
 

  

 

 

- Khuyến khích trẻ lấy đồ chơi 

và chơi cạnh bạn. 
 

  

+ Khả năng tự lực khi chơi: 

- Tự chơi theo ý thích và có sự 

hướng dẫn của cô. 
 

  

 

- Quan sát, hướng dẫn, giúp 

đỡ trẻ khi cần. 

 

TRÒ CHƠI XÂY 

DỰNG 

 

 

+ Hoạt động kiến tạo mô hình: 

AÝ tưởng xây dựng: 

- Ý tưởng xây dựng hiện diện 

trong khi xếp. 

 

- Mô hình gợi ý: hàng rào 

- Đồ chơi xây dựng:  gạch 

 

 

- Hướng dẫn trẻ cách chơi, gơi 

ý trẻ chơi. 

- XDMT: Đồ chơi và tranh mô 

hình để gợi ý trẻ. 

 

AKỹ năng  xây dựng: 

- Biết sử dụng  1 loại đồ chơi vật 

liệu xây dựng. 

- Biết xếp cạnh để tạo ra mô hình 

xây dựng. 

+ Mô hình xây dựng: 

- Mô hình đơn giản :hàng rào 

+ Phối hợp với bạn: 

- Chơi cạnh bạn. 

  

 

 

- Cô hướng dẫn trẻ và chơi 

cùng với trẻ. 

 

 

 

- Quan sát, gợi ý trẻ chơi cạnh 



+ Khả năng tự lực: 

- Tự chơi ở mức: Cần sự giúp đỡ 

thường xuyên của giáo viên 
 

với bạn. 

 

 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HĐVC THÁNG 09: Yellow Chicken 

 

Các loại trò chơi 

 

Các mặt phát triển và biểu hiện 

liên quan 
 

 

MT đồ chơi 

 

 

Biện pháp: 

 

TRÒ CHƠI GIẢ BỘ 

 
 

+Nội dung cốt truyện của trò 

chơi: 

- Hiện thực đơn giản phản ánh 

trong trò chơi sinh hoạt của bé ở 

gia đình: Bế em,ru em ngủ 
 

 

 

- Búp bê các loại. 

- Kệ, bàn ghế, giường, 

chăn,… 
 

 

 

- Xem tranh, trò chuyện về 

cách bế em,ru em ngủ 

 
 

 

+ Kỹ năng chơi giả bộ: 

- Trẻ chơi với tình huống giả bộ 

một cách đơn giản 
 

  

 

- Sử dụng tình huống giả bộ, 

đóng vai chơi cùng với trẻ. 
 

 

 

+ Phối hợp với bạn trong tổ chức 

trò chơi: 

- Trẻ chơi cạnh bạn. 
 

  

- Khuyến khích trẻ lấy đồ chơi 

và chơi cạnh bạn. 
 



 

 

+ Khả năng tự lực khi chơi: 

- Tự chơi theo ý thích và có sự 

hướng dẫn của cô. 
 

  

 

- Quan sát, hướng dẫn, giúp 

đỡ trẻ khi cần. 

 

TRÒ CHƠI XÂY 

DỰNG 

 

 

+ Hoạt động kiến tạo mô hình: 

AÝ tưởng xây dựng: 

- Ý tưởng xây dựng hiện diện 

trong khi xếp. 

 

- Mô hình gợi ý: hàng rào 

- Đồ chơi xây dựng:  gạch 

 

 

- Hướng dẫn trẻ cách chơi, gơi 

ý trẻ chơi. 

- XDMT: Đồ chơi và tranh mô 

hình để gợi ý trẻ. 
 

 

AKỹ năng  xây dựng: 

- Biết sử dụng  1 loại đồ chơi vật 

liệu xây dựng. 

- Biết xếp cạnh để tạo ra mô hình 

xây dựng. 

+ Mô hình xây dựng: 

- Mô hình đơn giản :hàng rào 

+ Phối hợp với bạn: 

- Chơi cạnh bạn. 

+ Khả năng tự lực: 

- Tự chơi ở mức: Cần sự giúp đỡ 

thường xuyên của giáo viên 
 

  

 

 

- Cô hướng dẫn trẻ và chơi 

cùng với trẻ. 

 

 

 

- Quan sát, gợi ý trẻ chơi cạnh 

với bạn. 

 

Giáo viên chủ nhiệm 

                                                                                                                                                            Lê Thị Na 


