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CHỦ ĐỀ 2: BÉ NGOAN 

Thời gian thực hiện 4 tuần từ ngày 24/9 đến ngày19/10/2018 
 

                           Kế hoạch tuần I. 
                                 Nhánh I:   (Từ ngày 24/9 đến ngày 28/9 ) 

 

Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1. Đón trẻ  

 

2. Thể dục 

sáng: 

 - Cô niềm nở đón trẻ vào lớp nhắc trẻ chào hỏi, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá 

nhân gọn gàng đúng nơi qui định. và trò chuyện với trẻ 

 - Chơi theo ý thích, xem tranh ảnh về chủ đề 

- Thể dục  buổi sáng : Tập các động tác kết hợp lời  bài hát ”Nào chúng ta 

cùng tập thể dục”(MT1) 

- Điểm danh 

3. Hoạt 

động học 

LVPTNT 

Trò chuyện 

về ngày tết 

Trung thu 

(MT 47) 

LVPTTC 

Đi trong 

đường hẹp   

( MT 3)  

 

LVPTNT 

-Ôn đếm 

trong phạm 

vi 2 

  

(MT 35) 

  

LVPTNN 

Thơ:Trăng 

sáng (MT 53) 

 

 

LVPTTM- Dạy 

VĐ: Rước đèn. 

-Nghe: Rước đèn 

dưới trăng 

-TC: Hát theo 

tay cô                            

(MT 78) 

4. Hoạt 

động 

ngoài trời 

Quan sát 

đèn ông sao 

* Quan sát 

bánh trung 

thu 

 

* Quan sát 

một số loại 

đèn lồng  

 

* Quan sát 

tranh ảnh tết 

Trung thu 

 

 * Quan sát đèn 

ông sao 

 

5. Chơi    

 

 

 

- TCVĐ: Ai nhanh hơn ( TCM)  

- TCDG: Chi chi chành chành 

* Chơi tự do:  Vẽ, viết nguệch ngoạc trên sân, trên cát  

- Phối hợp các nguyên vật liệu thiên nhiên để tạo ra đồ chơi (từ cỏ, rơm, lá 

cây, sỏi...) 
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6. Hoạt 

động góc 

1. Góc phân vai: Chơi nÊu ¨n, bán hàng, bế em, bác sĩ 

2. Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn các loại hoa quả, bánh trung thu. Hát các bài hát 

về Tết Trung thu 

3 Góc xây dựng: Xây dựng "xây các kiểu nhà khác nhau” 

4. Gãc Thiên nhiên :Chăm sóc cây 

7. Vệ sinh ăn trưa, ngủ trưa, bữa phụ 

8.Hoạt 

động 

chiều 

Ôn: Trò 

chuyện về 

ngày tết Trung 

thu 

 

Ôn: Đi trong 

đường hẹp 

–TC: Chi chi 

chành chành 

(MT 4) 

Ôn: Nhận 

biết giống 

nhau 

 LVPTTM 

-Tô màu đèn 

ông sao 

 (MT 79) 

- Vui văn nghệ 

- Nêu gương 

cuối tuần 

9. Vệ sinh- trả trẻ 

10. Nhận xét đánh giá trẻ 

 

 

 

NGÀY HỘI NGÀY LỄ: 

BÉ VUI TẾT TRUNG THU 

 

  1. Yêu cầu: 
   - Trẻ biết và hiểu được ý nghĩa của “Ngày hội Trăng rằm” 

   - Trẻ biết “Ngày tết trung thu”là vào ngày 15/08 hàng năm 

 2. Chuẩn bị:  

   - Cờ, hoa, trang phục, đèn lồng,đèn ông sao, bánh kẹo, hoa quả 

   - Một số bài hát múa về ngày Tết trung thu 

 3. Hướng dẫn: 
   - Tổ chức tại trường : 

  *Hoạt động :   Giới thiệu bài 

                             Đêm Trung thu vui quá 

                             Sư tử múa dưới trăng 

                             Chúng cháu vui dung dăng 

                           Cùng chị Hằng vào hội  
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-Mở đầu cho chương trình văn nghệ là bài: Đêm trung thu, dưới sự biểu diễn của lớp 

3A2    

    - Rước đèn, bài Chiếc đèn ông sao, Ánh trăng hòa bình 

    -  Trò chuyện với trẻ về đêm trung thu qua các video đêm trung thu 

    -  Cho 2 trẻ đọc bài thơ “Trăng sáng” 

    -  Cô nói cho trẻ biết Tết trung thu là ngày tết của các cháu thiếu niên nhi đòng trên cả 

nước, các bạn nhỏ được vui múa hát ca,và cùng nhau phá cỗ trông trăng, 

    - Trẻ đến lớp được gặp cô giáo, gặp các bạn 

    - Giáo dục trẻ chăm đi học, ngoan ngoãn lễ phép với mọi người 

 Kết thúc: cô cùng trẻ biểu diễn bài Gác trăng 

************************************ 

 

THỂ DỤC BUỔI SÁNG 

Nội dung : Tập các động tác: Tay ,chân ,thân ,bật. 

Động tác hô hấp: Thổi bóng. 

- Động tác tay: Đưa tay trước lên cao 

- Động tác chân: Khuỵu gối 

- Động tác bụng: Nghiêng người 2 bên 

- Động tác bật: Bật tại chỗ 

I. Môc ®Ých yªu cÇu 

. KiÕn thøc: - TrÎ biÕt tËp c¸c ®éng t¸c theo  c«. 

2. Kỹ năng: Qua bài tập giúp trẻ phát triển thể chất, tố chất nhanh nhẹn.  

 - Kỹ năng 1tập đúng, chính xác các động tác khớp với nhạc của trường 

    3. Thái độ: Trẻ xếp hàng không xô đẩy, có ý thức tham gia hoạt động. 

II. Chuẩn bị 

 -Sân tập sạch 

     -Nhạc bài hát: ”Nào chúng ta cùng tập thể dục”(MT1 

 - Đồ dùng của trẻ: Cờ, nơ 

III. Hướng dẫn 

1. Ổn định tổ chức: Cho trẻ ra sân xếp hàng 

2. Bµi míi:  

* Hoạt động 1: Khởi động cho trẻ đi vòng tròn vận động các kiểu đi. Đi thường 

,đi gót chân - đi thường ,đi bàn mũi chân - đi thường ,chạy nhanh , chạy chậm ,đi 

thường về hàng. 

*  Hoạt động 2: Trọng động:  Cô tập mẫu động tác 1  lần. Cô cho trẻ tập theo 2- 3 

lần( mỗi lần 2 lần x 8 nhịp). Cô chú ý sửa sai, động viên khuyến khích trẻ. 

3. Hồi tĩnh 

Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân 2- 3 vòng. 
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                              HOẠT ĐỘNG GÓC 

Nội dung: . Góc phân vai: Chơi nÊu ¨n, bán hàng, bế em, bác sĩ 

2. Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn các loại hoa quả, bánh trung thu. Hát các bài hát về 

Tết Trung thu 

3 Góc xây dựng: Xây dựng "xây các kiểu nhà khác nhau” 

4. Gãc Thiên nhiên :Chăm sóc cây 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1.KiÕn thøc: 

    - Trẻ biết nhận vai chơi, chơi theo nhóm và biết phơi hợp các hành động chơi 

trong nhóm một cách nhịp nhàng. Chơi hoà đồng với bạn  trong nhóm chơi;                          

- Biết cùng thoả thuận về chủ đề chơi, phân vai chơi, nội dung chơi.                                                

- Biết liên kết các nhóm chơi lại với nhau, biết thể hiện vai chơi  

-  Trẻ biết vẽ nặn, về  đồ dùng dể học.Biết  hát các bài hát về chủ đề .Biết hát, gõ 

đệm 1 số bài hát có liên quan đến chủ đề 

- Biết sử dụng các vật liệu khác nhau để xếp, nắp ghộp  tạo nên các kiểu nhà 

2.Kỹ năng: Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ qua giao tiếp giữa các vai chơi 

giữa người bán hàng với người mua hàng, giữa cô giáo và các bạn. 

 - Phát triển khả năng sáng tạo, phát triển thẩm mĩ cho trẻ thông qua góc xây 

dựng, lắp ghép. 

 - Phát triển kỹ năng hợp giao tiếp với các bạn. 

 - Rèn khả năng tạo hình cho trẻ.  

3.Thái độ:  

- Trẻ biết quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ cảm xúc của mình với các bạn trong nhóm 

chơi. 

- Trẻ tham gia chơi nhiệt tình, đoàn kết và có ý thức giữ gìn đồ dùng, đồ chơi, 

không tranh giành đồ chơi với bạn 
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II. CHUẨN BỊ 

1. Đồ dùng của cô: Sắp xếp các góc chơi hợp lý cho trẻ. 

2. Đồ dùng của trẻ: 

  * Góc phân vai: Bộ đồ  chơi để chơi , góc lớp học, cô giáo, đồ chơi bác sĩ, bộ đồ chơi 

nấu ăn, quầy bán  hàng . 

 * Góc nghệ thuật: Sáp màu, bút chì đất nặn. Phách, xắc xô, mũ múa 

 * Góc Thiên nhiên: Gáo tưới ,chậu nước 

 * Góc xây dựng: Gạch, sỏi, hàng rào, cây xanh, thảm cỏ... 

III. CÁCH TIẾN HÀNH 

1. Ôn định tổ chức, gây hứng thú: Cô cùng trẻ hát bài: Cháu đi mẫu giáo. 

2. Bài mới : 

* Hoạt động 1: Thỏa thuận trước khi chơi 

Cô nói : Hôm nay chúng mình  tìm hiểu chủ đề “Lớp mẫu giáo của bé” Có các góc 

chơi nào bạn nào cho cô biết lớp mình có những góc chơi nào? (Trẻ không nói được cô 

gợi mở cho trẻ nhắc lại các góc chơi)  Bạn nào thích chơi ở góc phân vai? ai sẽ đóng vai 

bác sĩ, vai bệnh nhân? cho trẻ tự nhận. Ai sẽ nấu các món ăn cho em bé ăn nào? Định 

nấu những món ăn gì? Cần những đồ dùng gì? 

Ai làm bác bán hàng?  Bác bán hàng làm những việc gì,? Ai xây dựng nhà để cho 

em bé ở?Ai làm bác thợ cả, xây dựng cần những nguyên vật liệu gì?. 

Tương tự như vậy cô giúp trẻ nhận vai chơi ở góc nghệ thuật và góc thiên nhiên. 

* Hoạt động 2: Quá trình chơi 

Cho trẻ về góc chơi lấy đồ chơi ra chơi cô bao quát cho trẻ chơi cô đến từng góc 

hỏi, gợi ý trẻ giúp đỡ trẻ khi trẻ gặp khó khăn, có nhập vai chơi cùng trẻ giúp trẻ liên kết 

các nhóm chơi lại với nhau, xử lý tình huống xảy ra trong khi chơi. 

Cô bao quát từng góc chơi, nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết vui vẻ. Bổ sung đồ dùng, đồ 

chơi cho các góc khi có đông bạn chơi. 
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* Hoạt động 3: Nhận xét sau khi chơi. Cô nhận xét từng góc , hướng trẻ về một góc 

chơi chính, cô gợi ý để trẻ nêu nhận xét. Nhận xét bạn “cô giáo” dạy thế nào ,các bạn 

học đã tốt chưa? học sinh đó nghe lời cô giáo không? Gợi ý để trẻ tự nhận xét theo ý 

của trẻ. 

Cô nhận xét chung động viên khen trẻ. Nhắc nhở trẻ những vai chơi tốt cần phát 

huy ở buổi chơi sau, vai chưa tốt cần cố gắng. 

3. Kết thúc: Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định 

 

 

KẾ HOẠCH NGÀY 

THỨ 2 NGÀY 24  THÁNG 9 NĂM 2018 

Nội dung: Trò chuyện về ngày Tết trung thu 

I-YÊU CẦU 

1-Kiến thức: + Trẻ biết tên trung thu là ngày tết cổ truyền dành cho các cháu thiếu niên 

nhi đồng và biết tết trung thu được  tổ chức vào ngày 15 tháng 8 hàng năm. 

+ Biết đợc ngày tết trung thu được phá cỗ, rước đèn. 

+ Biết được ngày tết trung thu có nhiều bánh kẹo, đèn ông sao, mặt nạ ,. 

 +Biết tô màu tranh 

2- Kỹ năng: + Trẻ biết thể hiện tình cảm của mình qua các hoạt động trong không khí 

vui tơi, phấn khởi. 

 + Nhận biết các đồ dùng của ngày tết trung thu. 
 

+ Hát và vận động một số bài hát về tết trung thu. 

3- Thái độ: + Trẻ hưởng ứng tốt với các hoạt động. Hòa mình vào không khí vui tươi 

cùng bạn bè 

II- CHUẨN BỊ: 

- Tranh vẽ cảnh tết trung thu, hoa quả bánh kẹo. 

- Tranh vẽ để trẻ tô. 

- Đàn ghi bài hát. 

III-CÁCH TIẾN HÀNH 

* Hoạt động 1: Trò chuyên gây hứng thú. 

   - Cô cho trẻ hát bài  “Đêm trung thu” 

   - Cô trò chuyện với trẻ : 

   + Các con vừa hát bài gì ? 
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   + Đêm trung thu thường có những gì? 

   + Con có thích được vui phá cỗ không ? 

- Hôm nay, cô cháu mình cùng trò chuyện về Đêm trung thu nhé 

 * Hoạt động 2:  

 -  Cô đưa bức tranh các bạn múa có đèn ông sao, đèn lồng. 

 - Cô hỏi trẻ trong bức tranh có ai? Bạn nào có ý kiến ?   

  -  Các bạn đang làm gì? 

- Trên tay các bạn cầm gì? 

- Đây là mâm gì? Có gì? 

 

- Các con đón tết trung thu có vui không. 

- Bố mẹ mua những gì trong ngày tết trung thu? 

- Các con thấy đêm trung thu nh thế nào? 

 

- Cho trẻ kể tên các loại hoa quả, bánh kẹo trong ngày tết trung thu. 

- Tất cả những cảnh đẹp trong bức tranh là cảnh tết trung thu của các bạn thiếu niên nhi 

đồng. Các con biết yêu những hình ảnh đẹp đó. 

- Cho cả lớp đứng dậy ca vang bài hát đèn ông sao. 

 

- HĐ3: Trẻ tô màu đèn ông sao. 

- Cô phát cho mỗi trẻ một bức tranh về đèn ông sao. Trẻ tô màu theo ý thích. 

- Cô khuyến khích trẻ tô đẹp. 

- Nhận xét thương cờ 

Hoạt động ngoài trời 

 

Nội dung :Quan sát : Đèn ông sao 

1/ YÊU CẦU 

* Kiến thức : 

 - Trẻ biết quan sát miêu tả một số đặc điểm nổi bật của đèn ông sao 

* Kỹ năng : 

 - Phát triển tố chất khéo léo nhanh nhẹn khi tham gia trò chơi , thoả mãn nhu cầu ham 

hiểu biết cho trẻ 

*Thái độ : 

 - Giáo dục trẻ có ý thức kỉ luật và tinh thần tập thể 

2 / CHUẨN BỊ 

* ĐD của cô:  2 chiếc đèn ông sao 

* Đồ dùng của trẻ: 
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- giấy, bút mầu, phấn vẽ 

3/ TIẾN HANH : 

 Hoạt động 1: Quan sát có chủ đích: 

+ Cô cùng trẻ quan sát và đàm thoại . 

- Chúng mình thấy cô có gì đây? 

- Chúng mình có nhận xét gì về chiếc đèn này? 

- Vì sao gọi là đèn ông sao? 

- Đèn ông sao được sử dụng vào ngày nào? 

- Khi sử dụng chúng mình phải như thế nào? 

+ Cô giáo dục trẻ 

 * Hoạt động 2: Trò chơi vận động: Ai nhanh hơn 

1. CHUẨN BỊ 
          – Chướng ngại vật (khối gỗ, con ki, túi cát…) 

          – Bụt bật sâu 

         – Vòng thể dục 

   2. CÁCH CHƠI 

          – Chia trẻ thành các nhóm (mỗi nhóm tối đa 5 trẻ). 

          – Cho trẻ xếp hàng dọc sau vạch xuất phát. Khi nghe hiệu lệnh của cô, trẻ đứng 

đầu sẽ ngồi xổm đi dích dắc qua các chướng ngại vật, đến bục bước lên và bật sâu 

xuống. Sau đó trẻ chạy đến lấy vòng rồi chạy về xếp cuối hàng. 

          * Yêu cầu: 
          – Trẻ trước chạy đến bục bật sâu thì trẻ sau bắt đầu ngồi xổm đi dích dắc qua các 

chướng ngại vật, không chờ hiệu lệnh của cô. 

          – Trẻ chơi liên tục trong vòng 15 phút, không hạn chế số lần chơi của trẻ.. 

- Cô quan sát và nhắc nhở trẻ khi chơi . 

- Nhận xét chơi . 

* Hoạt động 3: Chơi tự chọn: vẽ, xếp hình chơi với đèn ông sao 

                         

 

Hoạt động góc 
 Chơi : 3 góc  

- Góc (chính) góc xây dựng.xây một số kiểu nhà 

- Góc phân vai: Bác sĩ, bế em, bán hàng 

 

- Góc nghệ thuật:Hát các bài hát về chủ đề trường mầm non 

- Hướng dẫn chơi theo kế hoạch tuần 
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Hoạt động chiều 
 

Nội dung: Ôn: Trò chuyện về ngày tết Trung thu 

I-YÊU CẦU 

1-Kiến thức: + Trẻ biết tên trung thu là ngày tết cổ truyền dành cho các cháu thiếu niên 

nhi đồng và biết tết trung thu được  tổ chức vào ngày 15 tháng 8 hàng năm. 

+ Biết tô màu tranh 

 2- Kỹ năng:. 

 + Nhận biết các đồ dùng của ngày tết trung thu. 
 

+ Hát và vận động một số bài hát về tết trung thu. 

3- Thái độ: + Trẻ hưởng ứng tốt với các hoạt động. Hòa mình vào không khí vui tươi 

cùng bạn bè 

II- CHUẨN BỊ: 

- Tranh vẽ cảnh tết trung thu, hoa quả bánh kẹo. 

- Tranh vẽ để trẻ tô. 

- Đàn ghi bài hát. 

III-CÁCH TIẾN HÀNH 

Hoạt động 1: Trò chuyên gây hứng thú. 

   - Cô cho trẻ hát bài  “Đêm trung thu” 

   - Cô trò chuyện với trẻ  

* Hoạt động 2:  

 -  Cô đưa bức tranh các bạn múa có đèn ông sao, đèn lồng. 

 - Cô hỏi trẻ trong bức tranh có ai? Bạn nào có ý kiến ?   

  -  Các bạn đang làm gì? 

- Trên tay các bạn cầm gì? 

- Đây là mâm gì? Có gì? 

 

- Các con đón tết trung thu có vui không. 

- Bố mẹ mua những gì trong ngày tết trung thu? 

- Các con thấy đêm trung thu nh thế nào? 

 

- Cho trẻ kể tên các loại hoa quả, bánh kẹo trong ngày tết trung thu. 

- Tất cả những cảnh đẹp trong bức tranh là cảnh tết trung thu của các bạn thiếu niên nhi 

đồng. Các con biết yêu những hình ảnh đẹp đó. 

- Cho cả lớp đứng dậy ca vang bài hát đèn ông sao. 

- HĐ3: Trẻ tô màu đèn ông sao. 

- Cô phát cho mỗi trẻ một bức tranh về đèn ông sao. Trẻ tô màu theo ý thích. 

- Cô khuyến khích trẻ tô đẹp 
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THỨ 3 NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2018 

Phát triển thể chất 
Nội dung: Đi trong đường hẹp   

  1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 
   * Kiến thức: Trẻ đi,bình thường, không cúi đầu, không dẫm chân lên vạch     khi đi 

trong  đường hẹp (3m x0,4m)không chệch ra ngoài  

. * Kỹ năng:  Rèn kĩ năng vận động đi khéo léo cho trẻ   

  * Giáo dục trẻ kiên trì trong tập luyện, ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần đoàn kết. 

                    -  Yêu cầu cần đạt 90-95% 

  2. CHUẨN BỊ:                                                                                                                                          
             - Địa điểm tổ chức hoạt động, sân tập, sạch sẽ 

             - Vòng tập ,bóng , bản nhạc 

             - Đường hẹp để trẻ đi  

  3 . TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG        
* Hoạt động  1: Trò chuyên gây hứng thú. 

 - Cả lớp hát  bài “Đêm trung thu”. Cô trò chuyện về  chủ đề 

- Để cơ thể luôn khoẻ mạnh, đi hoc đều thì chúng ta phải làm gì? ( Tập thể dục)  

 - Hôm nay cả lớp mình sẽ tập làm vận động viên “Đi theo đường hẹp” nhé 

  - Vậy cô cùng các con sẽ đi luyên một số kiểu đi nhé    

* Hoạt động 2 Khởi động. 

     - Cô cùng trẻ đi vòng tròn vừa đi vừa kết hợp các kiểu đi, đi nhanh, đi chậm, đi kiễng 

gót, đi bằng mũi bàn chân theo hiệu lệnh của cô. 

     - Sau đó giãn hàng và đứng theo tổ 

* Hoạt động 3: Trọng động. 

   + Bài tập phát triển chung: 

      - Động tác tay vai: Đưa hai tay ra trước lên cao về TTCB(2 lần x 4 nhịp) 

     - Động tác chân: khụy gối tay chống hông.(2 lần x4 nhịp) 

     - Động tác lườn: Tay chống hông nghiêng người sang 2 bên.( 2 lần x4 nhịp) 

     -. Động tác bật: Bật chụm, tách chân        

 + Vận động cơ bản: Đi theo đường hẹp   

- Cho trẻ xếp thành  2 hàng dọc  .                                                

- Cô cho 1-2 lên trải nghiệm thử  

- Cô làm mẫu: 

 - Lần 1: Cô làm mẫu tron vẹn. 
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 - Lần 2: Cô làm mẫu + giải thích, phân tích. 

  Cô vừa thực hiện cô vừa phân tích động tác. Cô đứng dưới vạch xuất phát sau đó cô đi 

trong đường hẹp, khi đi cô đi bình thường không cúi dầu,chân không dẫm vào vạch, khi 

đi hết đường hẹp cô về cuối hàng. 

  - Cô gọi 2 cháu nhanh nhẹn lên thực hiện 

  - Cô cho lần lượt từng trẻ thực hiện, 

  - Cô chia trẻ thành 2 tổ thi đua với nhau. 

  - Cô cho trẻ thi đua giữa các nhóm, cá nhân. 

 + Khi trẻ thực hiện cô quan sát và sửa sai cho trẻ.    

  - Trẻ thi đua dưới nhiều hình thức: Tổ, nhóm. 

 - Cô khuyến khích, động viên trẻ 

+ Trò chơi: chi chi chành chành 

-Cách chơi: Cô nhắc lại cho trẻ lắm rõ luật chơi, cách chơi. 

- Cho trẻ chơi 2- 3 lần. 

- Củng cố cô hỏi trẻ tên bài tập và cho 1 trẻ thực hiện lại 1 lần  

* Hoạt động 4: Hồi tĩnh. 

 - Trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng 

 -Nhận xét thưởng cở 

 

Hoạt động ngoài trời 

 1. Quan sát: Bánh Trung thu 

 2. Trß ch¬i vËn ®éng: Ai nhanh hơ n 

- Trß ch¬i dân gian:Lộn cầu vồng 

 3. Ch¬i tù do: Ch¬i n¾p ghÐp , chơi với bóng, ch¬i xÕp g¹ch… 

I. Môc ®Ých yªu cÇu: 

1. KiÕn thøc:  

Trẻ biết tên một số loại bánh, bánh dẻo, bánh nướng 

 - BiÕt các loại bánh đó thường có trong dịp nào. 
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  - N¾m ®îc luËt ch¬i, c¸ch ch¬i 

2. Kü n¨ng: - Trẻ biết lắng nghe, chia sẻ, trao đổi với bạn và cô 

3. Th¸i ®é: Trẻ biết giữ gìn vệ sinh trường lớp 

II. CHUẨN BỊ: 

1.§å dïng cña c«:Một số loại bánh dẻo, bánh nướng 

    Địa điểm : Trẻ ngồi trong lớp học 

III. CÁCH TIẾN HÀNH: 

1.Ổn định tổ chức gây hứng thú 

- Cô cho trẻ hát múa bài “Gác trăng” 

2. Bài mới:  

* Hoạt động 1: Trò chuyện với trẻ  

 - Các con vừa hát bài hát gì? 

 - Bài hát nói về điều gì?   

 - Các con thấy các bạn nhỏ trong bào hát rủ nhau đi đâu? (Đi phá cỗ đêm trung thu) 

 - Mâm cỗ đêm trung thu có những gì? 

 -Ngoài các loại bánh kẹo, hoa quả các con vừa kể thì có 2 loại bánh đặc biệt đó là bánh 

dẻo và bánh nướng 

 - Bạn nào cho cô biết chiếc bánh dẻo có dạng hình gì? 

 Có màu sắc như thế nào 

Khi ăn có vị gì?. 

*Tương tự cô tiến hành với bánh nướng 

Gi¸o dôc: Trẻ biết giữ gìn vs lớp sau khi được phá cỗ 

* Hoạt động 2: Trò chơi vận động: Ai nhanh hơn 

1. CHUẨN BỊ 
          – Chướng ngại vật (khối gỗ,  túi cát…) 

          – Bụt bật sâu 

         – Vòng thể dục 

   2. CÁCH CHƠI 

         -Cô gợi ý cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi 
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          * Yêu cầu: 
          – Trẻ trước chạy đến bục bật sâu thì trẻ sau bắt đầu ngồi xổm đi dích dắc qua các 

chướng ngại vật, không chờ hiệu lệnh của cô. 

          – Trẻ chơi liên tục trong vòng 15 phút, không hạn chế số lần chơi của trẻ.. 

- Cô quan sát và nhắc nhở trẻ khi chơi . 

- Nhận xét chơi . 

* Hoạt động 3: Chơi tự chọn: vẽ, xếp hình chơi với đèn ông sao 

                         

 

Hoạt động góc 
 

                         Chơi : 3 góc  

- Góc (chính) góc xây dựng.xây một số kiểu nhà 

- Góc phân vai: Bác sĩ, bán hang, bế em 

- Góc nghệ thuật:Hát các bài hát về tết trung thu 

- Hướng dẫn chơi theo kế hoạch tuần 

************************************** 

Hoạt động chiều 

Nội dung : Ôn: Đi trong đường hẹp 

                        –TC: Chi chi chành chành 

1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 
   * Kiến thức: Trẻ đi,bình thường, không cúi đầu, không dẫm chân lên vạch     khi đi 

trong  đường hẹp (3m x0,4m)không chệch ra ngoài  

. * Kỹ năng:  Rèn kĩ năng vận động đi khéo léo cho trẻ   

  * Giáo dục trẻ kiên trì trong tập luyện, ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần đoàn kết. 

                    -  Yêu cầu cần đạt 90-95% 

  2. CHUẨN BỊ:                                                                                                                                          
             - Địa điểm tổ chức hoạt động, sân tập, sạch sẽ 

             - Vòng tập ,bóng , bản nhạc 

             - Đường hẹp để trẻ đi  

  3 . TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG        
* Hoạt động  1: Trò chuyên gây hứng thú. 

 - Cả lớp hát  bài “Đêm trung thu”. Cô trò chuyện về  chủ đề 

* Hoạt động 2 Khởi động. 



14 
 

     - Cô cùng trẻ đi vòng tròn vừa đi vừa kết hợp các kiểu đi, đi nhanh, đi chậm, đi kiễng 

gót, đi bằng mũi bàn chân theo hiệu lệnh của cô. 

     - Sau đó giãn hàng và đứng theo tổ 

* Hoạt động 3: Trọng động. 

   + Bài tập phát triển chung: 

       

 + Vận động cơ bản: Đi theo đường hẹp   

- Cho trẻ xếp thành  2 hàng dọc  .                                                

- Cô hỏi trẻ tên bài tập 

 - Cô gọi 2 cháu nhanh nhẹn lên thực hiện lại cho cả lớp xem 

  - Cô cho lần lượt từng trẻ thực hiện, 

  - Cô chia trẻ thành 2 tổ thi đua với nhau. 

  - Cô cho trẻ thi đua giữa các nhóm, cá nhân. 

 + Khi trẻ thực hiện cô quan sát và sửa sai cho trẻ.    

  - Trẻ thi đua dưới nhiều hình thức: Tổ, nhóm. 

 - Cô khuyến khích, động viên trẻ 

+ Trò chơi: chi chi chành chành 

-Cách chơi: Cô nhắc lại cho trẻ lắm rõ luật chơi, cách chơi. 

- Cho trẻ chơi 2- 3 lần. 

- Củng cố cô hỏi trẻ tên bài tập và cho 1 trẻ thực hiện lại 1 lần  

* Hoạt động 4: Hồi tĩnh. 

 - Trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng 

 -Nhận xét thưởng cở 

* VÖ sinh tr¶ trÎ: C« gi¸o röa mÆt mòi ch©n tay cho trÎ, nh¾c trÎ chµo c« gi¸o, chµo bè 
mÑ khi bè mÑ ®Õn ®ãn. LÊy ®å dïng c¸ nh©n khi ra vÒ. 
 *.§¸nh gi¸ trÎ sau mét ngµy ho¹t ®éng. 

* KiÓm tra phßng: T¾t ®iÖn, ti vi, khãa cöa 

***********************************************************************                                        

THỨ TƯ NGÀY  26 THÁNG 9 NĂM 2018 

  



15 
 

Lĩnh vực phát triển nhận  thức 

Nội dung: -Ôn đếm trong phạm vi 2 

I-.Mục đích - yêu cầu: 

 1.Kiến thức: 
  - Dạy trẻ nhận biết nhóm có 2 đối tượng, đếm trong phạm vi 2. 

2. Kỹ năng: 
  - Rèn kỹ năng đếm đến 2. 

  - Rèn luyện khả năng chú ý lắng nghe và ghi nhớ, phát âm đúng. 

 3. Thái độ: 
  - Rèn ý thức tham gia hoạt động tập thể . 

II.Chuẩn bị: 

  - Đồ dùng của cô: Một số đồ dùng, đồ chơi để quanh lớp: đèn ông sao,đèn lồng, thẻ số 

1,2. 

  - Đồ dùng của trẻ:  - Mỗi cháu 1 rổ đồ dùng :  lô tô 2 cái bánh dẻo, 2 cái bánh nướng, 

thẻ số 2. 

  - Vở làm quen với toán 

   3 TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú. 

 - Cô cùng cả lớp hát bài “Gác trăng” 

- Các con vừa hát bài hát gì ? các con hãy kể về Tết trung thu nào? 

* Hoạt động 2:  

1. Ôn nhận biết chữ số 1: 
 -  Các con nhìn xem lớp học của chúng ta hôm nay có gì? 

 - Các con đếm xem có bao nhiều cái đèn ông sao? 

 - Cô mời trẻ lấy thẻ số 1 gắn lên. 

2.Đếm trong phạm vi 2: 
 - Cô thấy lớp các con học giỏi nên cô tặng  đồ dùng. 

 - Các con nhìn xem đây là đồ dùng gì? 

 - Cô dán 1 cái bánh dẻo cho trẻ xem. 

 - Có dán 2 cái bánh nướng, cô đếm và cho trẻ đếm theo cô. 

- Cô dán chữ số 2 lên bảng. 

- Cho trẻ phát âm và sờ chữ số 2. 

 * Liên hệ: Cho trẻ nhìn xem trong lớp có đồ dùng, đồ chơi gì có số lượng 2. 

3. Luyện tập: 
 - Cho các cháu lấy đồ dùng và luyện tập 

 - Cô yêu cầu trẻ xếp 1 cái bánh dẻo và 2 cái bánh nướng ra trước mặt. Vậy có bao nhiêu 

bánh dẻo, bao nhiêu bánh nướng? 

 - Ta lấy chữ số mấy để biểu thị ? 
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4. Trò chơi:  "Kết bạn" 

 - Cô giải thích cách chơi: Cô bắt một bài hát, trẻ vừa đi vừa hát. Khi nghe hiệu lệnh “ 

kết bạn, kết bạn” các cháu phải trả lời “kết mấy, kết mấy”. Cô nói kết 2 thì các cháu hãy 

nhanh tìm cho mình 1 người bạn. 

 - Luật chơi: Nếu trẻ kết chưa đúng hoặc chưa có bạn để kết thì sẽ nhảy lò cò. 

- Cho trẻ chơi 3 – 4 lần. 

Hoạt động 3: Kết thúc hoạt động. 
 - Nhận xét tuyên dương. 

 - Cho trẻ hát bài" Tập đếm” và nghỉ. 

 

  * Hoạt động 4: Thực hiện vở toán 

     Kết thúc: Củng cố hỏi lại trẻ vừa được học số mấy 

- Cô nhận xét tuyên dương  thưởng cờ trẻ. 

  

  

Hoạt động ngoài trời 

Néi dung: Quan sát một số loại đèn lồng 

2. Trß ch¬i vËn ®éng: Chuyền bóng  

- Trß ch¬i dân gian:Lộn cầu vồng 

3. Ch¬i tù do: Ch¬i n¾p ghÐp , chơi với bóng, ch¬i xÕp g¹ch… 

I. Môc ®Ých yªu cÇu: 

1. KiÕn thøc:  

  -Trẻ biết được một số đèn lồng 

 - BiÕt các đồ chơi đó thường được chơi trong dịp nào . 

  - N¾m ®îc luËt ch¬i, c¸ch ch¬i 

2. Kü n¨ng:Rèn kỹ năng giao tiếp, sử dụng vốn từ diễn đạt ph¸t triÓn ng«n ng÷ m¹ch 

l¹c cho trÎ. 

- Trẻ biết lắng nghe, chia sẻ, trao đổi với bạn và cô 

3. Th¸i ®é: Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi ngoài trời,  

- Trẻ có nề nếp học tập. 

 - TÝch cùc tham gia vµo ho¹t ®éng 

II. CHUẨN BỊ: 
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1.§å dïng cña c«: sân trường sạch sẽ, địa điểm thoáng mát,đồ chơi lau chùi sạch sẽ 

 2.§å dïng cña trÎ:, 5-6 quả bóng,để chơi trò chơi 

    Địa điểm : Sân trường 

III. CÁCH TIẾN HÀNH: 

1.æn ®Þnh tæ chøc g©y høng thó 

- C« cho trẻ hát múa bài” Rước đèn tháng 8” 

2. Bµi míi:  

* Ho¹t ®éng 1: Trß chuyện với trẻ ,giới thiệu  

 - Các con vừa hát bài hát gì? 

 - Các con thấy tết trung thu có vui không?   

- Cô cho trẻ quan sát đèn lồng: Hỏi trẻ đây là gì? 

 -  Ai có nhận xét gì về chiếc đèn này ? 

 - Các con thấy đèn màu gì? 

- Cho trẻ nêu tên  một số đèn mà trẻ biết. 

Gi¸o dôc: Trẻ biết giữ gìn vs sau khi phá cỗ, phải bỏ vỏ bánh kẹo vào thùng rác 

 *Ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i  

-TCV§: Chuyền bóng : + C« tËp trung trÎ, giíi thiÖu luËt ch¬i, c¸ch ch¬i. 

+ Cho trÎ ch¬i Sau ®ã ch¬i 2-3 lÇn c« bao qu¸t trÎ 

- TCDG:Lộn cầu vồng . Cho trÎ nh¾c l¹i luËt ch¬i, c¸ch ch¬i, cho trÎ ch¬i 2- 3lÇn. 

* Ho¹t ®éng 3: Ch¬i tù do: . Cho trÎ ch¬i đồ chơi mà trẻ thích , ch¬i tung vµ b¾t 

bãng,…C« ®¶m b¶o an toµn cho trÎ. 

3. KÕt thóc : Cô động viên khen ngợi trẻ 

**************************************************** 

Hoạt động góc 

 

                         Chơi : 3 góc  

                      - Góc góc phân vai (chính)  :Cô giáo ,bác cấp dưỡng,bán hàng 
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                      - Góc xây dựng.xây trường mầm non 

                      - Góc thiên nhiên: chăm sóc cây 

                      - Hướng dẫn chơi theo kế hoạch tuần 

                          

Hoạt động chiều 

Nội dung : Làm quen với bài thơ: Trăng sáng 

I- YÊU CẦU: 
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ, cảm nhận cảnh đẹp của thiên nhiên thể hiện qua bài thơ. 

- Đọc thơ diễn cảm, rõ lời, thể hiện được cử chỉ, điệu bộ, sắc thái theo lời thơ. 

- Trẻ biết yêu thiên nhiên. 

II. CHUẨN BỊ: 
- Bài thơ viết bằng chữ in thường, để trống một số từ tượng hình để dán hình ảnh. 

- Những ảnh nhỏ như: Nhà, trăng, thuyền, đĩa. 

- Nhạc: Rước đèn dưới trăng.    

III-CÁCH TIẾN HÀNH: 

- Ổn định tổ chức- Trò chuyện chủ đề:  

- Trẻ chơi trò chơi "Bốn mùa"  

2. Giới thiệu: 

- Trò chơi con vừa chơi có mấy mùa? 

- Mùa thu có ngày hội gì vui nhất? (Tết trung thu) 

- Tết Trung thu vào ngày tháng nào? (Rằm tháng tám) 

3. Bài mới: 

- Cô nói: Những đêm trời có trăng thì rất đẹp và sáng nữa, điều đó Nhược Thủy và 

Phương Hoa cảm nhận qua bài thơ: "Trăng sáng". Các con lắng nghe cô đọc. 

- Cô đọc diễn cảm lần 1. 

- Đọc xong cô tóm tắc nội dung: Bài thơ "Trăng sáng" miêu tả cảnh đẹp của ánh trăng 

soi xuống sân nhà của bạn nhỏ, trăng tròn ví như cái đĩa thật đáng yêu. 

- Cô đọc lần 2, vừa đọc vừa trích dẫn: 

+ Hai câu đầu: Miêu tả trăng trăng rọi xuống sân rất sáng. 

+ Bốn câu tiếp: Tác giả ví trăng tròn như cái đĩa, trăng khuyết giống con thuyền trôi. 

+ Hai câu cuối: Ý nói trăng rất gần với chúng ta, dù bất cứ nơi đâu cũng có trăng đi 

theo. 

- Giải thích từ khó: 

- " Lơ lững" Nói trăng ở trên không gian, mắt nhìn lên thấy giống cái đĩa nhưng không 

rơi ở lưng chừng trên trời. 

. Trăng tròn như thế nào? (giống cái gì?) 

. Trăng khuyết giống cái gì? 
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-Cho trẻ đọc thơ cùng cô 2-3 lần 

  * Cho trẻ chơi tự do  
  * VÖ sinh tr¶ trÎ: C« gi¸o röa mÆt mòi ch©n tay cho trÎ, nh¾c trÎ chµo c« gi¸o, chµo bè 

mÑ khi bè mÑ ®Õn ®ãn. LÊy ®å dïng c¸ nh©n khi ra vÒ. 

 * KiÓm tra phßng: T¾t ®iÖn, ti vi, khãa cöa. 

 * §¸nh gi¸ trÎ sau mét ngµy ho¹t ®éng. 

 

                 ****************************************************** 

         THỨ 5 NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 2018 

        Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 

Nội dung: Thơ: Trăng sáng 

I- YÊU CẦU: 
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ, cảm nhận cảnh đẹp của thiên nhiên thể hiện qua bài thơ. 

- Đọc thơ diễn cảm, rõ lời, thể hiện được cử chỉ, điệu bộ, sắc thái theo lời thơ. 

- Trẻ biết yêu thiên nhiên. 

II. CHUẨN BỊ: 
- Bài thơ viết bằng chữ in thường, để trống một số từ tượng hình để dán hình ảnh. 

- Những ảnh nhỏ như: Nhà, trăng, thuyền, đĩa. 

- Nhạc: Rước đèn dưới trăng.    

  3  TẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG :                                                                                                                      

Hoạt động  1: - Ổn định tổ chức- Trò chuyện chủ đề:  

- Trẻ chơi trò chơi "Bốn mùa"  

 Giới thiệu: 
- Trò chơi con vừa chơi có mấy mùa? 

- Mùa thu có ngày hội gì vui nhất? (Tết trung thu) 

- Tết Trung thu vào ngày tháng nào? (Rằm tháng tám) 

- Đêm rằm có gì đẹp? (Có trăng đẹp) 

- Trăng rằm thế nào? (Trăng rất tròn) 

Hoạt động 2: Bài mới: 

- Cô nói: Những đêm trời có trăng thì rất đẹp và sáng nữa, điều đó Nhược Thủy và 

Phương Hoa cảm nhận qua bài thơ: "Trăng sáng". Các con lắng nghe cô đọc. 

- Cô đọc diễn cảm lần 1. 

- Cô đọc lần 2,kèm tranh minh họa 

Hoạt động 3.: Đàm thoại 

Trăng tròn như thế nào? (giống cái gì?) 

. Trăng khuyết giống cái gì? 

. Câu thơ nào cho bé thấy trăng ở đâu cũng có? (Em đi trăng theo bước) 
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. Con có yêu trăng không? 

+ Giáo dục trẻ:  

- Yêu trăng, yêu thiên nhiên. 

Hoạt động 4: + Dạy trẻ đọc thơ: 

- Từng tổ, nhóm, cá nhân, cả lớp. 

- Cô kịp thời sửa sai, khen trẻ. 

. Chú ý: Nhịp điệu, tốc độ đọc, luyện kỹ năng đọc diễn cảm và rõ lời. 

- Cho lớp chơi dán ảnh thay từ. 

Cách chơi; 

- Hai đội cùng đọc từng câu thơ, đọc đến từ tượng hình: Nhà, trăng, đĩa, thuyền, trăng . 

Mỗi đội tự chọn hình ảnh dán vào chỗ trống thay cho từ vừa đọc. Đến khi trò chơi kết 

thúc cô kiểm tra đội nào đọc hay, dán đúng hơn đội đó thắng. 

- Tổ chức cho lớp chơi. 

- Chơi xong khen đội thắng. 

- Hát : " Rước đèn dưới trăng". 

  *  Kết thúc nhận xét thưởng cờ 
Hoạt động ngoài trời 

Néi dung: 1Quan sát tranh ảnh tết Trung thu 

2. Trß ch¬i vËn ®éng: Ai nhanh hơ n 

- Trß ch¬i dân gian:Dung dăng dung dẻ 

3. Ch¬i tù do: Ch¬i n¾p ghÐp , chơi với bóng, ch¬i xÕp g¹ch… 

I. Môc ®Ých yªu cÇu: 

1. KiÕn thøc:  

    - Trẻ biết tên trường, tên lớp 

    -Trẻ biết được tên các cô trong trường 
  - N¾m ®îc luËt ch¬i, c¸ch ch¬i 

2. Kü n¨ng:Rèn kỹ năng giao tiếp, sử dụng vốn từ diễn đạt ph¸t triÓn ng«n ng÷ m¹ch 

l¹c cho trÎ. 

- Trẻ biết lắng nghe, chia sẻ, trao đổi với bạn và cô 

3. Th¸i ®é: Trẻ biết yêu quý trường lớp của mình giữ gìn đồ dùng đồ chơi ngoài trời,  

- Trẻ có nề nếp học tập. 

 - TÝch cùc tham gia vµo ho¹t ®éng 

II. CHUẨN BỊ: 
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Tranh ảnh đêm trung thu 

-Bục bật sâu, khúc gỗ 

    Địa điểm : Sân trường 

III. CÁCH TIẾN HÀNH: 

1.Ổn định tổ chức gây hứng thú 

- Cô cho trẻ hát múa bài” Chiếc đèn ông sao” 

2. Bài mới:  

* Hoạt động 1: Trò chuyện với trẻ ,giới thiệu  

 - Các con vừa hát bài hát gì? 

 - Các con thấy đêm trung thu vui không?   

 - Các con có nhận xét gì về bức tranh đêm trung thu này ? 

 - Các con thấy đêm trung thu có những gì? 

 - Tết trung thu được tổ chức vào ngày nào trong năm? 

Gi¸o dôc: Trẻ biết giữ gìn vs sân trường và giữ gìn đồ dùng đồ chơi ,khi chơi phải cẩn 

thận không được xô đẩy bạn. 

 *Ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i  

-TCV§:Ai nhanh hơn: + C« tËp trung trÎ, Cho trẻ  nhắ c luËt ch¬i, c¸ch ch¬i. 

+ Cho trÎ ch¬i Sau ®ã ch¬i 2-3 lÇn c« bao qu¸t trÎ 

- TCDG:Lộn cầu vồng . Cho trÎ nh¾c l¹i luËt ch¬i, c¸ch ch¬i, cho trÎ ch¬i 2- 3lÇn. 

* Ho¹t ®éng 3: Ch¬i tù do: . Cho trÎ ch¬i đồ chơi mà trẻ thích , ch¬i tung vµ b¾t 

bãng,…C« ®¶m b¶o an toµn cho trÎ. 

3. KÕt thóc 

**************************************************** 

Hoạt động góc 

 

                         Chơi : 4 góc  

                      - Góc góc phân vai :Cô giáo ,bác cấp dưỡng,bán hàng 
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                      - Góc(chính)  xây dựng.xây trường mầm non 

                      - Góc nghệ thuật:Hát các bài hát về chủ đề 

                      - Góc thiên nhiên.chăm sóc cây 

                      - Hướng dẫn chơi theo kế hoạch tuần 

************************************** 

Hoạt động chiều 

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ 

Néi dung: Tô màu đèn ông sao (MT79) 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

- Trẻ biết cách cầm bút, để vở, ngồi đúng tư thế và tô màu đèn ông sao.Trẻ biết chọn 

màu để tô 

- Rèn kỹ năng cầm bút và  tô màu không lem ra ngoài 

- Giáo dục trẻ yêu thích  môn học và biết giữ gìn sản phẩm của mình. 

II. CHUẨN BỊ: 
Tranh mẫu  

- Sáp màu 

- Vở tạo hình 

- Các bài hát về trung thu. 
 III. CÁCH TIẾN HÀNH 

Hoạt động  1:  Trò chuyện cùng trẻ: 
- Cô và trẻ cùng hát bài hát “Chiếc đèn ông sao” 

- Các con vừa hát bài hát gì? 

- Bài hát nói về điều gì? 

- Sắp đến tết trung thu rồi chúng mình có muốn có những chiếc đèn ông sao thật đẹp  

để đi múa với các bạn trong đêm trung thu không?  

- Hôm nay cô và các con cùng tô màu đèn ông sao thật đẹp nhé. 

Hoạt động 2:Tô màu đèn ông sao 

* Phân tích tranh mẫu: 

- Nhìn xem, nhìn xem chúng con xem cô có gì đây? 

- Đây là bức tranh đèn ông sao mà cô đã tô màu thật đẹp rồi đấy. 

- Đèn ông sao có mấy cánh? 

- Năm cánh của đèn được cô tô bằng bút màu gì? 

- Đúng rồi cô đã dùng màu đỏ để tô cho bức tranh đấy. 

- Nếu bạn nào không thích màu đỏ, các con có thể tô màu xanh. 

- Để có được chiếc đèn ông sao thật đẹp thì các con hãy nhìn xem cô tô như thế nào 

nhé! 

*  Cô tô mẫu: 
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- Muốn tô bức tranh đẹp không lem ra ngoài tay phải cô cầm bút và cầm bằng ba đầu 

ngón tay, tay trái cô giữ vở. Sau đó cô sẽ chọn màu nào để tô màu ông sao?Cô chọn 

màu đỏ cô tô màu lên các cánh của ngôi sao, cô tô hết cánh này sang cánh khác tô xong 

5 cánh cô tô ở giữa lòng đèn. Các con chú ý lên xem cô tô có lem ra ngoài không? 

HOẠT ĐỘNG 3:  

-Trẻ thực hiện: 

- Cô hướng dẫn trẻ cách ngồi, cách cầm bút, cách tô màu. 

- Cô bao quát động viên khuyến khích trẻ  thực hiện. 

- Đối với các trẻ yếu cô cần đến tận nơi hướng dẫn trẻ 

- Trong quá trình trẻ tô màu cô đi xung quanh lớp, nhắc nhở trẻ , động viên, khuyến 

khích trẻ. 

- Cô mở nhạc các bài hát theo chủ đề.  
     * Trưng bày sản phẩm 

   - Cô khen cả lớp và nhận xét bài đẹp ,góp ý 1 số bài chưa được đẹp 

 * Nhận xét thưởng cờ 
 * VÖ sinh tr¶ trÎ: C« gi¸o röa mÆt mòi ch©n tay cho trÎ, nh¾c trÎ chµo c« gi¸o, chµo bè 
mÑ khi bè mÑ ®Õn ®ãn. LÊy ®å dïng c¸ nh©n khi ra vÒ. 
 * KiÓm tra phßng: T¾t ®iÖn, ti vi, khãa cöa. 

 * §¸nh gi¸ trÎ sau mét ngµy ho¹t ®éng. 

*********************************************************************** 

 

THỨ 6 NGÀY 28  THÁNG 9 NĂM 2018 

 
Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ 

Nội dung: Hát VĐ: Bài Rước đèn 

                    - Nghe: Rước đèn dưới trăng 

                    - TC:    Hát theo tay cô 

  1. Yêu cầu:   

* Kiến thức:  Trẻ nhớ tên tác giả, tên bài hát “Rước đèn”,  

* Kỹ năng :Luyện cho trẻ kỹ năng nghe nhạc và hát rõ lời bài hát “Rước đèn dưới 

trăng” 

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 

* Thái độ:   - Giáo dục trẻ biết vâng lời cô giáo và mọi người 

 2. Chuẩn bị: 
    - Dụng cụ âm nhạc 

  3. Tiến hành hoạt động : 
* Hoạt động 1: Trò chuyên gây hứng thú. 
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- Cô  đọc bài thơ « Trăng sáng » 

- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề 

 -Các con có biết trăng tròn và sáng nhất khi nào không? 

-Trăng tròn và sang nhất vào ngày rằm hang tháng, và hôm nay cô cháu mình cùng múa 

hát bài Rước đèn 

* Hoạt động 2 : Dạy hát: “Rước đèn” tác giả…. 

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả cho trẻ nghe 

+ Cô hát cho trẻ nghe1-2 lần 

- Cô vừa hát bài gì? Do cô/chú nhà thơ nào sáng tác? 

-Trẻ hát cùng cô 1-2 lần 

*Vận động 

- Cả lớp vận động múa 3-4 lần 

- Tổ 1-3 hát vận động.múa 

- Tổ 2 vận động theo nhạc. 

- Nhóm, cá nhân hát vận đông múa  theo nhạc.  

* Giáo dục trẻ yêu thích đến trường, biết yêu quý, kính trọng cô giáo, yêu thương giúp 

đỡ   

* Hoạt động  3 : Nghe hát: Rước đèn dưới trăng 
- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần. 

- Cô hỏi trẻ: 

+ Cô vừa hát bài gì? Sáng tác của ai? 

- Cô hát lại bài hát có động tác minh hoạ. 

* Hoạt động 4: Trò chơi âm nhạc. “Hát theo tay cô ”  

- Cô nói cho trẻ cách chơi, luật chơi. 

- Chơi 2 – 3lần. 

* Kết thúc: Cô và trẻ vận động theo bài hát “Rước đèn”                                                                         

- Cô nhận xét thưởng cờ 

  

  **************************************** 

Hoạt động ngoài trời 

Nội dung: Quan sát đèn ông sao 

 YÊU CẦU 

* Kiến thức : 
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 - Trẻ biết quan sát miêu tả một số đặc điểm nổi bật của đèn ông sao 

* Kỹ năng : 

 - Phát triển tố chất khéo léo nhanh nhẹn khi tham gia trò chơi , thoả mãn nhu cầu ham 

hiểu biết cho trẻ 

*Thái độ : 

 - Giáo dục trẻ có ý thức kỉ luật và tinh thần tập thể 

2 / CHUẨN BỊ 

* ĐD của cô:  2 chiếc đèn ông sao 

* Đồ dùng của trẻ: 

- giấy, bút mầu, phấn vẽ 

3/ TIẾN HANH : 

 Hoạt động 1: Quan sát có chủ đích: 

+ Cô cùng trẻ quan sát và đàm thoại . 

- Chúng mình thấy cô có gì đây? 

- Chúng mình có nhận xét gì về chiếc đèn này? 

- Vì sao gọi là đèn ông sao? 

- Đèn ông sao được sử dụng vào ngày nào? 

- Khi sử dụng chúng mình phải như thế nào? 

+ Cô giáo dục trẻ 

 * Hoạt động 2: Trò chơi vận động: Ai nhanh hơn 

1. CHUẨN BỊ 
          – Chướng ngại vật (khối gỗ, con ki, túi cát…) 

          – Bụt bật sâu 

         – Vòng thể dục 

   2. CÁCH CHƠI 

          – Chia trẻ thành các nhóm (mỗi nhóm tối đa 5 trẻ). 

          – Cho trẻ xếp hàng dọc sau vạch xuất phát. Khi nghe hiệu lệnh của cô, trẻ đứng 

đầu sẽ ngồi xổm đi dích dắc qua các chướng ngại vật, đến bục bước lên và bật sâu 

xuống. Sau đó trẻ chạy đến lấy vòng rồi chạy về xếp cuối hàng. 

          * Yêu cầu: 
          – Trẻ trước chạy đến bục bật sâu thì trẻ sau bắt đầu ngồi xổm đi dích dắc qua các 

chướng ngại vật, không chờ hiệu lệnh của cô. 

          – Trẻ chơi liên tục trong vòng 15 phút, không hạn chế số lần chơi của trẻ.. 

- Cô quan sát và nhắc nhở trẻ khi chơi . 

- Nhận xét chơi . 

* Hoạt động 3: Chơi tự chọn: vẽ, xếp hình chơi với đèn ông sao 
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2. Trß ch¬i vËn ®éng: Chuyền bóng  

- Trß ch¬i dân gian:Dung dăng dung dẻ 

3. Ch¬i tù do: Nhặt lá làm đồ chơi , chơi với bóng,… 

Hoạt động góc 

 

                         Chơi : 4 góc  

                      - Góc góc phân vai : ,bác cấp dưỡng,bán hang, bế em, bác sĩ 

                      - Góc xây dựng.xây một số kiểu nhà 

                      - Góc nghệ thuật:Hát các bài hát về chủ đề 

                      - Góc thiên nhiên(chính)  .chăm sóc cây 

                      - Hướng dẫn chơi theo kế hoạch tuần 

 

Hoạt động chiều 

1 Hát một số bài hát đã học 
  2. Vui chung cuối tuần 

 *. Yêu cầu: 

   -Trẻ hứng thú biểu diễn v/n 

   - Nắm được các tiêu chuẩn bé ngoan 

 *. Chuẩn bị: 
   - Dụng cụ âm nhạc 

   - Phiếu bé ngoan 

 * Hướng dẫn:     

  * ÔĐTC- TCCĐ 

   - Vui văn nghệ: Cô cùng trẻ biểu diễn các tiết mục xen kẽ 

   - Bình bầu bé ngoan: Cho trẻ nhắc lại các tiêu chuẩn bé ngoan trong tuần.Trẻ tự nhận 

xét,bình bầu bé ngoan, cắm cờ tổ, phát phiếu bé ngoan. 

Chơi tự do, vệ sinh trả trẻ 

*********************************************************************** 

                        
THỨ 7 NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2018 

Sinh Họat Chuyên Môn 

 

 

                                                             Tổ Chuyên môn duyệt: 
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