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TRƯỜNG MN XÃ ĐẠO LÝ 

TỔ CHUYÊN MÔN NT 

CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

    Số: 74/KHGD –TNT                          Đạo Lý, ngày 24 tháng 9 năm 2018 

  

KẾ HOẠCH  

GIÁO DỤC TỔ CHUYÊN MÔN NHÀ TRẺ 

NĂM HỌC: 2018-2019 

 

A. NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

Căn cứ Kế hoạch thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non (Ban hành kèm theo 

Thông tư số 17/2009/TT- BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của bộ trưởng bộ giáo dục 

và đào tạo và Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình Giáo dục 

Mầm non kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 9 năm 2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); 

Căn cứ Kế hoạch số 70/KH-MNĐL ngày 20 tháng 9 năm 2019 Kế hoạch thực hiện 

nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Hiệu trưởng trường mầm non xã Đạo Lý; 

Căn cứ Kế hoạch số 71/KH-MNĐL ngày 22 tháng 9 năm 2018 kế hoạch giáo dục năm 

học 2018-2019 của Phó Hiệu trưởng trường mầm non xã Đạo Lý; 

Căn cứ tình hình thực tế về hoạt động chăm sóc, giáo dục của tổ nhà trẻ; 

Xét tình hình đội ngũ, trình độ chuyên môn, năng lực của cán bộ, giáo viên hiện có của 

tổ nhà trẻ; 

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, tình hình thực tế về điều 

kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và khả năng của học sinh. Tổ nhà trẻ trường 

mầm non xã Đạo Lý xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ năm học 2018-2019 cụ thể như 

sau: 

B. NỘI DUNG 

IV. Nhóm trẻ 24-36 tháng 

 

Mục tiêu giáo dục năm học Nội dung giáo dục năm học 

1. Giáo dục phát triển thể chất 

CS1: Cân nặng bình thường của trẻ 24 

tháng tuổi: 

+ Trẻ trai: 9,7 – 15, 3 kg;  

+ Trẻ gái: 9,1 – 14,8 kg  

- Chiều cao bình thường của trẻ 24 

- Chế độ dinh dưỡng hợp lí đáp ứng nhu cầu 

phát triển của độ tuổi. 

- Kiểm tra sức khỏe cho trẻ 2 lần/năm. 

Cân đo: 

+ Đối với trẻ phát triển bình thường cân đo 3 
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Mục tiêu giáo dục năm học Nội dung giáo dục năm học 

tháng tuổi: 

+ Trẻ trai: 91,7 – 93,9 cm; 

+ Trẻ gái: 80,0 – 92,2 cm. 

 

tháng /lần. 

+ Đối với trẻ suy dinh dưỡng, béo phì theo 

dõi 1 lần/tháng. 

- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ 

theo biểu đồ phát triển. 

CS2: Cân nặng bình thường của trẻ 36 

tháng tuổi: 

+ Trẻ trai: 11,2 – 18,3 kg;  

+ Trẻ gái: 10,8 – 18,1 kg 

- Chiều cao bình thường của trẻ 36 

tháng tuổi: 

+ Trẻ trai: 88,7– 103,5 cm; 

+ Trẻ gái: 87,4 – 102,7 cm. 

 

- Chế độ dinh dưỡng hợp lí đáp ứng nhu cầu 

phát triển của độ tuổi. 

- Kiểm tra sức khỏe cho trẻ 2 lần/năm. 

Cân đo: 

+ Đối với trẻ phát triển bình thường cân đo 3 

tháng /lần. 

+ Đối với trẻ suy dinh dưỡng, béo phì theo 

dõi 1 lần/tháng. 

- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ 

theo biểu đồ phát triển. 

- Thực hiện động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp 

CS3: Trẻ thực hiện các động tác phát 

triển các nhóm cơ và hô hấp; Thực 

hiện được các động tác trong bài tập 

thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng và 

chân 

 

- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra 

- Tay: Giơ cao, phía trước, đưa sang ngang, 

đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay. 

- Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, 

nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 

bên 

- Chân: Ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng 

chân. 

- Bật tại chỗ, bật qua vạch kẻ. 

- Thực hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu 

CS4: Trẻ biết  theo hiệu lệnh, đi đều 

đầu không cúi 

- Đi theo hiệu lệnh “Nhanh – chậm”, “đi đều 

bước”, “một, hai” hoặc hiệu lệnh có sử dụng 

vật chuẩn. 

- Đi theo hiệu lệnh, đi đều đầu không cúi, 

bước cao chân 

CS5: Trẻ đi trong đường hẹp hết đoạn 

đường không giẫm lên vạch, không 

dừng lại giữa chừng 

 

- Đi theo đường ngoằn ngoèo rộng khoảng 

30-35 cm. 

- Đi trong đường hẹp dài 3m rộng 25 cm, đi 

hết đoạn đường không  giẫm lên vạch, 

không dừng lại giữa chừng, bước chân ngay 
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Mục tiêu giáo dục năm học Nội dung giáo dục năm học 

ngắn đầu không cúi. 

CS6: Trẻ giữ thăng bằng đi bước vào 

các ô; đi bước qua vật cản; đi có bê 

vật trên tay. 

- Đi bước vào các ô: Mỗi ô có kích thước  

30 x 25 cm bàn chân đặt thẳng hướng, giữ 

người ngay ngắn, cố gắng không bước vào 

vạch 

- Đi kết hợp với chạy: Đi thường khoảng 2 – 

3m, sau đó chạy chậm khoảng 3-4m  và trở 

lại đi thường khoảng 2-3m. 

- Đi có mang vật trên tay, đi thẳng người 

không làm rơi vật bê trên cây. 

- Đi bước qua gậy kê cao 5 cm nhấc cao 

chân không làm đổ gậy 

- Bước qua vật cản: Nhấc cao chân giữ được 

thăng bằng 

CS7: Trẻ chạy đổi hướng theo cô.  - Chạy theo hướng thẳng cách nơi trẻ đứng 

khoảng 5 – 7 m. 

- Chạy đổi hướng theo cô, đổi hướng 2 – 3 

lần. 

CS8: Trẻ thực hiện được một số vận 

động. 

- Đứng co 1 chân cách đất tối thiều khoảng 

10 – 12 cm giữ khoảng 2-3 giây sau đó đổi 

chân. 

- Bước lên xuống bậc cao ( 5-7) bậc có sự 

giúp đỡ của cô. 

- Bước lên xuống bậc có vịn có độ cao 12 

cm. 

CS9: Trẻ phối hợp vận động tay – 

mắt; tung bắt bóng với cô ở khoảng 

cách 1m; ném vào đích xa 1 – 1,2m. 

- Tung, bắt bóng  với cô ở khoảng cách 1m; 

ném vào đích xa 1 – 1,2m. 

- Tung bóng bằng 2 tay 

- Tung bóng qua dây cao 80-100cm, trẻ 

đứng cách xa khoảng 100cm 

- Tung bắt bóng cùng cô 

CS10: Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ 

bắp trong vận động ném, đá bóng: 

- Ném xa lên phía trước bằng một tay (tối 

thiểu 1,5m). (Ném xa bằng 1 tay túi cát, 

bóng). 

- Ném bóng trúng đích (đích xa 70 – 

100cm). 
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Mục tiêu giáo dục năm học Nội dung giáo dục năm học 

- Ném qua dây 

CS11: Trẻ phối hợp tay, chân, cơ thể 

trong khi bò để giữ được vật đặt trên 

lưng. 

 

- Bò trong đường hẹp 

- Bò thẳng hướng theo đường hẹp thẳng , 

3m x 35-40cm. 

- Bò thẳng hướng có vật trên lưng khoảng 3-

4m 

- Bò, trườn chui qua cổng. 

- Bò, trườn qua vật cản. 

- Bò theo đường ngoằn ngoèo (dích dắc), bò 

vòng theo đường gấp khúc của đường không 

bò chệch ra ngoài. 

CS12: Trẻ thực hiện đúng kỹ thuật 

trong một số vận động bật. 

- Bật tại chỗ. 

- Bật qua vạch kẻ (bật qua các vòng). 

- Nhún bật về phía trước. 

- Bật xa bằng 2 chân cách khoảng 15 cm. 

- Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay 

CS13: Trẻ vận động cổ tay, bàn tay- 

thực hiện “múa khéo”. 

- Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, 

rót, nhào, khuấy, đảo, vò, xé. 

- Đóng cọc bàn gỗ. 

- Nhón, nhặt đồ vật. 

- Kéo xe, lăn bóng. 

CS14: Trẻ phối hợp được cử động của 

bàn tay, ngón tay và phối hợp tay – 

mắt trong các hoạt động: nhào đất 

nặn; vẽ tổ chim; tập xâu vòng tay, 

chuỗi đeo cổ. 

 

- Trẻ tập xâu, luồn dây, cài, cởi cúc, buộc 

dây. 

- Chắp, ghép hình. 

- Chồng, xếp 6-8 khối. 

- Tập cầm bút tô, vẽ. 

- Lật mở trang sách. 

- Có nề nếp, thói quen tốt trong sinh hoạt 

CS15: Trẻ có thói quen vệ sinh cá 

nhân 

- Trẻ có cách ngồi bô đúng, hợp vệ sinh. 

- Không ngậm tay, không bỏ ngậm đồ chơi 

vào miệng. 

- Làm quen với cách rửa tay, lau mặt vào 

các thời điểm trước và sau khi ăn, sau khi đi 

vệ sinh, sau khi ngủ dậy...dưới sự hướng dẫn 

của cô. 

- Biết nhận khăn theo đúng ký hiệu riêng 
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Mục tiêu giáo dục năm học Nội dung giáo dục năm học 

của trẻ và luôn dùng khăn mặt riêng; tự lấy 

khăn lau mũi, không dùng tay quệt ngang 

mũi, không lấy tay ngoáy mũi và không bỏ 

vật lạ vào mũi. 

CS16: Trẻ có một số thói quen nề nếp 

tốt trong sinh hoạt; giữ gìn vệ sinh lớp 

học. 

- Luyện một số thói quen tốt trong sinh hoạt: 

ăn chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn; lau 

mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn.  

- Biết mời người xung quanh ăn cơm, biết 

yêu cầu (lấy nước uống, cho thêm canh...) 

một cách lễ phép, biết cảm ơn. 

- Giữ gìn đồ chơi sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng 

đúng nơi quy định, không khạc nhổ bừa bãi 

ra lớp,  vứt rác đúng nơi quy định. 

CS17: Trẻ có một số thói quen tốt 

trong ăn uống 

- Tập cho trẻ những thói quen tốt như ăn 

uống từ tốn, nhai kỹ, khi muốn ho hoặc hắt 

hơi phải lấy tay che miệng..., không lấy tay 

bốc thức ăn, không xúc thức ăn của bạn 

hoặc xúc thức ăn cho bạn... 

CS18: Thích nghi với chế độ ăn cơm, 

ăn được các loại thức ăn khác nhau. 

Ngủ 1 giấc buổi trưa. 

- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại 

thức ăn khác nhau. 

- Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa. 

- Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe 

CS19: Trẻ làm được một số việc với 

sự giúp đỡ của người lớn (xúc cơm, 

lấy nước uống, đi vệ sinh...) 

 

- Tập tự phục vụ: Xúc cơm, uống nước, xếp 

bát thìa vào nơi quy định... chuẩn bị chỗ ngủ 

theo sự hướng dẫn của cô. 

- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, 

ngủ, vệ sinh. 

CS20: Trẻ chấp nhận: đội mũ khi ra 

nắng, đi giày dép; mặc quần áo ấm 

khi trời lạnh. 

 

- Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần 

áo khi bị bẩn, bị ướt. 

- Đội mũ, quàng khăn khi trời lạnh; đội nón, 

mũ hoặc ô khi trời nắng; đi giày dép để giữ 

chân luôn sạch, không làm  

chân đau. 

- Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn 

CS21: Trẻ biết tránh một số vật dụng, 

nơi nguy hiểm (bếp đang đun, phích 

- Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, 

những nơi nguy hiểm không được phép sờ 
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Mục tiêu giáo dục năm học Nội dung giáo dục năm học 

nước nóng, xô nước, giếng) khi được 

nhắc nhở. 

 

vào hoặc đến gần như: Vật sắc nhọn (dao, 

kéo, mảnh chai, kim...) bàn là, bếp lò, bếp 

điện, bếp ga, phích nước, ổ điện, nồi nước 

hoặc canh nóng...và mơi nguy hiểm như hồ, 

ao, sông, bếp lửa. 

CS22: Trẻ biết tránh một số hành 

động nguy hiểm (leo trèo lên lan can, 

chơi nghịch  các vật sắc nhọn...) khi 

được nhắc nhở. 

 

- Nhận biết một số hành động nguy hiểm và 

phòng tránh như leo trèo lên lan can, chơi 

nghịch  các vật sắc nhọn; không cho các đồ 

vật như hột, hạt, đất nặn...vào trong miệng, 

mũi, rốn của mình. 

2. Giáo dục phát triển nhận thức 

- Khám phá thế giới xung quanh bằng các giác quan 

CS23: Trẻ khám phá thế giới bằng các 

giác quan: Sờ nắn, nhìn, nghe, ngửi, 

nếm để nhận biết đặc điểm của đối 

tượng. 

- Trẻ tìm đồ vật vừa cất giấu. 

- Xem sách, tranh ảnh và quan sát những 

hình ảnh đó 

- Nghe các âm thanh khác nhau 

- Sờ nắn, nhìn, ngửi...đồ vật, hoa, quả để 

nhận biết đặc điểm nổi bật. 

- Sờ, nắn đồ vật, đồ chơi để nhận biết cứng – 

mềm, trơn (nhẵn) – xù xì. 

- Nếm vị của một số thức ăn, quả (ngọt - 

mặn - chua) 

CS24: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của 

một số ngày lễ, hội. 

- Tên gọi, đặc điểm, các hoạt động của một 

số ngày lễ, hội, sự kiện văn hóa nơi trẻ sống: 

khai giảng, tết trung thu, ngày nhà giáo Việt 

Nam 20-11, ngày sinh nhật Bác, tết Nguyên 

Đán, ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3… 

CS25: Trẻ kể được tên và một vài đặc 

điểm của cảnh đẹp, di tích lịch sử nổi 

tiếng. 

- Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm nổi bật của 

một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh 

nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội, quê Bác (Nghệ 

An),… 

CS26: Trẻ có hiểu biết về một số danh 

lam thắng cảnh của địa phương. 

- Kể tên và nêu một vài  đặc điểm nổi bật 

của cảnh đẹp, di tích lịch sử ở địa phương. 

- Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật, hiện tượng gần gũi 

CS27: Nghe và nhận biết một số loại 

âm thanh khác nhau. 

- Nghe và nhận biết một số loại âm thanh 

khác nhau: Tiếng chim hót, tiếng sấm, tiếng 
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Mục tiêu giáo dục năm học Nội dung giáo dục năm học 

ô tô...và bắt chước các âm thanh đó. 

CS28: Trẻ chơi bắt chước một số 

hành động quen thuộc của những 

người gần gũi.  

- Trẻ biết bắt chước hành động quen thuộc 

của những người gần gũi (bế em, chăm sóc 

em bé...). 

- Sử dụng một số đồ dùng đồ chơi quen 

thuộc 

CS29: Nói tên và sử dụng được một 

số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc. 

 

- Trẻ biết tên, đặc điểm nổi bật, công dụng 

và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen 

thuộc. 

- Tên và đặc điểm nổi bật và công dụng của 

phương tiện giao thông gần gũi. 

- Đồ dùng, đồ chơi của bản thân và của một 

số bạn trong lớp. 

CS30: Trẻ nói được tên của bản thân 

và những người gần gũi khi được hỏi.  

- Trẻ trả lời được câu hỏi: Ai? Tên là gì? 

Làm gì?  Một cách mạch lạc về bản thân, về 

những người gần gũi xung quanh và công 

việc của họ 

- Quan sát, xem tranh, nghe kể chuyện...để 

nhận biết tên gọi, giới tính và công việc của 

mình; tên gọi của những người thân gần gũi. 

CS31: Trẻ nói được tên của cô giáo, 

các bạn nhóm/lớp. 

 

- Tên cô giáo và các bạn, nhóm/lớp, một số 

hoạt động hàng ngày của cô và các bạn. 

- Trẻ nhận biết và gọi tên lớp của mình 

CS32: Trẻ nói được tên và chức năng 

của một số bộ phận cơ thể khi được 

hỏi. 

 

- Nhận biết một số bộ phận trên cơ thể: biết 

tên, chức năng chính của một số bộ phận của 

cơ thể: mắt, mũi, miệng, tai, tay, chân. 

- Một số đặc điểm bên ngoài của bản thân. 

- Tô màu các bộ phận trong cơ thể. 

CS33: Trẻ nói được tên và một vài 

đặc điểm nổi bật của các đồ vật  

- Chọn đồ vật theo yêu cầu của người lớn 

- Chơi, bắt chước công việc của người lớn 

với các đồ vật quen thuộc (đồ dùng gia đình, 

dụng cụ làm việc...) 

CS34: Trẻ nói được tên và một vài 

đặc điểm nổi bật của các con vật quen 

thuộc. 

 

- Xem tranh ảnh về các con vật 

- Trẻ biết tên và một số đặc điểm nổi bật của 

con vật quen thuộc.  

- Làm sách, tranh về các con vật 
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- Mô phỏng động tác cũng như bắt chước 

tiếng kêu của một số con vật 

CS35: Trẻ chỉ /nói tên, lấy hoặc cất 

đúng đồ chơi màu đỏ/vàng/xanh theo 

yêu cầu. 

- Nhận biết, nói tên và lấy, cất  đúng đồ chơi 

màu đỏ/vàng/xanh theo yêu cầu. 

CS36: Trẻ chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng 

đồ chơi có kích thước to/nhỏ theo yêu 

cầu. 

 

- Kích thước (to- nhỏ). 

- Hình tròn, hình vuông. 

- Vị trí trong không gian (trên – dưới – 

trước- sau) so với bản thân trẻ. 

CS37: Trẻ nhận biết số lượng ít và 

nhiều 

- Trẻ đếm và nhận biết, nói được số lượng ít 

và nhiều. 

3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ 

- Nghe hiểu lời nói: 

CS38: Trẻ nghe và bắt chước một số 

âm thanh quen thuộc 

- Nghe và bắt chước các âm thanh đó 

- Nghe và đoán âm thanh của các đồ vật, con 

vật hoặc hiện tượng thiên nhiên. 

- Phối hợp phát âm khi làm các động tác vận 

động (Chim bay, gió thổi ù,ù...) 

CS39: Trẻ thực hiện được nhiệm vụ 

gồm 2 – 3 hành động. Ví dụ: “Cháu 

cất đồ chơi lên giá rồi đi rửa tay”. 

 

 

- Trẻ nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời 

nói. 

- Hiểu được các từ “trong, trên, dưới” và 

thực hiện đúng theo yêu cầu. Có thói quen 

cất đồ chơi theo quy định. 

CS40: Trẻ trả lời các câu hỏi: “Ai 

đây?”; “Cái gì đây?”; “...làm gì?”; 

“...thế nào?”  

- Nghe và trả lời các câu hỏi. “Ai đây?”; 

“Cái gì đây?”; “...làm gì?”; “...thế nào?” (Ví 

dụ: “Con gà gáy thế nào?...). 

CS41: Trẻ nghe và thực hiện yêu cầu 

theo lời nói 

- Đưa ra các yêu cầu để trẻ thực hiện: Ví dụ: 

Nhắm mắt lại, cười, cầm tay nhau, nhảy, 

ngồi xuống, đứng dậy... 

- Thực hiện đúng trình tự theo yêu cầu ví dụ: 

“Đầu tiên chạm tay vào đồ chơi, rồi đặt hai 

tay lên đầu, sau đó ngồi xuống”; Yêu cầu 

chào cô, rửa tay, mặc quần áo, trả lời câu 

hỏi, thực hiện bài tập... 

CS42: Trẻ biết tên câu truyện, các 

nhân vật trong truyện 

- Trẻ trả lời được câu hỏi. Tên câu truyện là 

gì? Ai đây? Bạn gì đây? Trong câu chuyện 
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có những ai? Có những cái gì? 

CS43: Trẻ hiểu nổi dung truyện ngắn 

đơn giản: trả lời được các câu hỏi về 

hành động của các nhân vật. 

 

- Nghe câu truyện ngắn 

- Trả lời cây hỏi: Làm gì? Đang làm gì? Ở 

đâu? Như thế nào? Tại sao? Hãy làm giống 

ai đó. 

- Hiểu nội dung truyện.  

- Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu 

CS44: Trẻ kể truyện có sự gợi ý và kể 

truyện theo tranh. 

- Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có 

gợi ý. 

- Kể truyện theo tranh 

CS45: Trẻ phát âm rõ tiếng. 

 

- Trả lời và đặt câu hỏi: “Cái gì?”; “Làm 

gì?”; “Ở đâu?”; “Thế nào?”; “Để làm gì?”; 

“Tại sao?”. 

- Trẻ mô phỏng được hành động và lời nói 

của các nhân vật trong truyện. 

CS46: Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, 

đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo. 

 

- Đọc diễn cảm bài thơ, ca dao, đồng dao. 

- Đọc và làm động tác minh họa. 

- Trẻ thích nghe các bài thơ, đồng dao, ca 

dao, hò vè, câu đố; đọc được các đoạn thơ, 

bài thơ ngắn có câu 3-4 tiếng. 

- Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp 

CS47: Trẻ nói được câu đơn, câu có 5 

– 7 tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự 

vật, hoạt động, đặc điểm quen thuộc. 

 

 

- Sử dụng các từ chỉ đồ vật, con vật, đặc 

điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp. 

- Thể hiện nhu cầu, mong muốn và hiểu biết 

bằng 1-2 câu đơn giản và câu dài. 

CS48: Trẻ sử dụng lời nói với các 

mục đích khác nhau: Chào hỏi, trò 

chuyện; Bày tỏ nhu cầu của bản thân; 

hỏi về các vấn đề quan tâm như: “Con 

gì đây?”; “Cái gì đây?” 

- Chào hỏi, trò chuyện; Bày tỏ nhu cầu của 

bản thân; hỏi về các vấn đề quan tâm. 

- Hỏi về các vấn đề quan tâm như: “Con gì 

đây?”; “Cái gì đây?” 

 

CS49: Trẻ biết nói to, đủ nghe, lễ 

phép. 

 

- Trẻ sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi 

nói chuyện với người lớn. 

CS50: Trẻ biết làm quen với sách; 

lắng nghe người lớn đọc sách. Biết 

- Lắng nghe người lớn đọc sách. 

- Xem tranh và gọi tên các nhân vật,  sự vật, 
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xem tranh và gọi tên các nhân vật sự 

vật, hành động gần gũi trong tranh. 

hành động gần gũi trong tranh. 

4. Giáo dục phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mĩ 

- Biểu lộ sự nhận thức về bản thân 

CS51: Trẻ nói được một vài thông tin 

về mình (tên, tuổi). 

 

- Trẻ nhận biết tên gọi, một số đặc điểm bên 

ngoài của bản thân. 

- Tập giới thiệu về mình. 

CS52: Trẻ thể hiện điều mình thích và 

không thích.  

- Trẻ nhận biết một số đồ dùng, đồ chơi yêu 

thích của bản thân mình. 

- Nhận biết và biểu lộ cảm xúc với con người và sự vật gần gũi: 

CS53: Biểu lộ sự thích giao tiếp với 

người khác bằng cử chỉ, lời nói. 

- Thực hiện yêu cầu đơn giản của cô giáo. 

CS54: Trẻ nhận biết được trạng thái 

cảm xúc vui, buồn, sợ hãi. Biểu lộ 

cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi qua nét 

mặt, cử chỉ. 

- Nhận biết và thể hiện một số trạng thái 

xúc: vui, buồn, tức, giận. 

CS55: Trẻ biểu lộ sự thân thiện với 

một số con vật quen thuộc/gần gũi: 

bắt chước tiến kêu, gọi. 

 

 

- Quan tâm đến các con vật nuôi. 

- Trẻ thân thiện với một số con vật quen 

thuộc/gần gũi: bắt chước tiến kêu, gọi. 

- Bắt chước một số hành động thể hiện sự 

yêu quý, quan tâm, chăm sóc với con vật 

- Thực hiện hành vi xã hội đơn giản: 

CS56: Trẻ biết chào, tạm biệt, cảm 

ơn, ạ, vâng ạ phù hợp. 

 

- Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao 

tiếp: chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ “dạ”, 

“vâng ạ”;  

CS57: Trẻ biết thể hiện một số hành 

vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ 

(trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, 

nghe điện thoại...). 

- Giao tiếp với những người xung quanh.  

- Tập sử dụng đồ dụng, đồ chơi. 

 

CS58:  Trẻ chơi thân thiện cạnh trẻ 

khác. 

 

- Chơi thân thiện với bạn: chơi cạnh bạn, 

không tranh giành đồ chơi với bạn;  không 

cấu bạn 

 

CS59: Trẻ thực hiện một số yêu cầu 

của người lớn. 

 

- Thực hiện một số quy định đơn giản trong 

sinh hoạt ở nhóm, lớp: xếp hàng chờ đến 

lượt, để đồ chơi vào nơi quy định. 
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- Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc/tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem 

tranh: 

CS60: Trẻ biết hát và vận động đơn 

giản theo một vài bài hát/bản nhạc 

quen thuộc. 

- Trẻ  tập và thuộc bài hát phù hợp với độ 

tuổi 

- Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc 

CS61: Trẻ thích nghe hát, nghe nhạc - Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác 

nhau  

- Nghe âm thanh của các loại nhạc cụ. 

CS62: Trẻ thích tô màu trên những 

bức tranh đã vẽ sẵn 

- Cầm bút di màu. 

- Dùng bút chì màu, sáp màu tô những bức 

tranh đã vẽ sẵn những hình vẽ to, rõ ràng, 

đơn giản như hoa, quả, đồ dùng, đồ chơi, ô 

tô, em bé... 

CS63: Trẻ biết vẽ các nét xiên, thẳng, 

nét xoay tròn để tạo ra các sản phẩm 

đơn giản 

 

- Cầm bút vẽ nguệch ngoạc, vẽ các đường 

nét khác nhau. 

- Trẻ vẽ các nét xiên, thẳng, nét xoay tròn để 

tạo ra các sản phẩm đơn giản và đặt tên cho 

các sản phẩm đó. Ví dụ: Cây có, mưa, con 

đường... 

CS64: Trẻ biết dán các hình có sẵn để 

tạo sản phẩm đơn giản 

- Biết phết hồ lên tờ giấy để dán 

- Biết lựa chọn các hình tập dán để tạo ra 

các sản phẩm có màu sắc như ngôi nhà, 

bông hoa, lá, quả, đồ dùng đồ chơi... 

- Biết xé, vò và dán vào hình vẽ sẵn. 

CS65: Trẻ thích chơi với đất nặn - Trẻ chơi với đất nặn: Tự do cấu, véo, chia 

nhỏ đất, lăn trên bảng hoặc lăn trên đôi bàn 

tay. Trẻ có thể ấn hay đập xuống đất để phát 

ra tiếng kêu 

- Khuyến khích trẻ nặn, tạo thành sản phẩm 

như: Con giun, cái bánh, quả bóng... 

CS66: Trẻ biết xếp hình, xếp chồng, 

xếp cạnh 

- Xếp chồng, xếp cạnh nhau ngay ngắn để 

tạo ra ngôi nhà, xếp chuồng các con vật, 

đoàn tàu, ô tô, hộp bánh, vòng đeo cổ, đeo 

tay... 

CS67: Trẻ thích xem tranh, truyện - Trẻ nhìn vào trang sách, lật từng trang 

- Trẻ giữ gìn tranh, truyện xem xong nhẹ 
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nhàng gấp lại không làm nhàu, bẩn sách và 

cất vào nơi quy định; thích xem tranh 

truyện. 

 

C.TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ nội dung trên tổ chuyên môn nhà trẻ, nhóm trẻ căn cứ vào tình hình thực tế của 

địa phương, nhóm trẻ tổ chức thực hiện, Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn 

vướng mắc phản ánh kịp thời về BLĐ để có hướng giải quyết, khắc phục./.                                                                                                       

 

Nơi nhận:                                                                Đạo Lý, ngày 24 tháng 9 năm 2018 

Lãnh đạo trường (để b/c); 

TTCMNT, GVNT (P/h thực hiện); 

Lưu: VT. 

 

 

   PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                   NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

 

 

 

        Nguyễn Thị Bích Lệ                                                             Trương Thị Xuân 
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