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PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN 

TRƯỜNG MN ĐẠO LÝ 

CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    

Số: 71/KHGD –MNĐL                       Đạo Lý, ngày 22 tháng 9 năm 2018 

  

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

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 Thông tư 23/2010-BGDĐT về việc ban hành Bộ chuẩn PTTENT; 

Căn cứ Công văn 1521/SGDĐT-GDMN ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Hà Nam về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 

2018-2019; 

  Căn cứ công văn số 763/PGDĐT-MN ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Phòng GD&ĐT 

Lý Nhân về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2018-2019; 

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 tình hình thực tế về hoạt động chăm sóc, giáo dục của nhà trường; 

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

nhà trường; 

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. Trường mầm non xã 

Đạo Lý xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2018-2019 cụ thể như sau: 

B. NỘI DUNG 

Mẫu giáo 5-6 tuổi 
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Mục tiêu giáo dục năm học Nội dung giáo dục năm học 

1. Giáo dục phát triển thể chất 

1: Trẻ khỏe mạnh. Cân nặng, chiều 

cao phát triển bình thường theo lứa 

tuổi: 

- Trẻ trai: 

+ Cân nặng: 15,9 – 27,1 kg 

+ Chiều cao: 106,1 – 125,8 cm 

- Trẻ gái: 

+ Cân nặng: 15,3 – 27,8 kg 

+ Chiều cao: 104,9 – 125,4 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. 

Động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp 

MT2: Trẻ thực hiện được đầy đủ, 

đúng vµ thµnh th¹o các động tác 

trong bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc 

theo nhịp của bản nhạc/bài hát. 

 

- Thực hiện đúng, thuần thục các các động tác 

tay, chân, lưng, bụng, lườn theo yêu cầu của 

bài thể dụng theo yêu cầu của cô, theo hiệu 

lệnh hoặc theo bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và 

kết thúc đúng nhịp. 

Các kỹ năng vận động cơ bản và phát triển vận các tố chất trong vận động 

MT3: Trẻ giữ được thăng bằng cơ 

thể khi thực hiện được vận động. 

- Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi khuỵu gối. 

- Đi trên dây (dây đặt trên sàn), đi trên ván 

dốc (dài 2m, rộng 0,30) một đầu kê cao 

0,30m. 

- Đi nối bàn chân tiến, lùi. 

- Đứng một chân và giữ thẳng người trong 10 

giây.  

MT4: Trẻ biết chạy theo yêu cầu vµ 

kiÓm so¸t ®îc vËn ®éng. 

- Chạy nhanh 

- Chạy 18m trong khoảng 10 giây 

- §i, chạy thay đổi tốc độ, hướng zích zắc 

theo hiệu lệnh (đổi hướng ít nhất 3 lần) 

- Chạy chậm khoảng 100-120m 

- Chạy chậm liên tục 150m không khống chế 

thời gian 

MT5: Trẻ biết phối hợp tay mắt 

trong vận động 

- Đi và đập bắt bóng. 

- Tung, đập bắt bóng tại chỗ. 
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Mục tiêu giáo dục năm học Nội dung giáo dục năm học 

- Tung bóng lên cao và bắt bóng. 

- Chuyền bóng qua đầu, qua chân. 

- Bắt và ném bãng với người đối diện b»ng 

hai tay kho¶ng c¸ch 4m, thØnh tho¶ng cã «m 

bãng vµo ngùc. 

- Ném trúng đích đứng (2m x cao 1,5m) 

- Ném trúng đích ngang bằng một tay (40cm x 

1,2m). 

- Ném xa bằng 1 tay (2 tay). 

- Bò dích dắc qua 7 điểm. 

MT6: Trẻ biết phối hợp mắt, tay, 

chân khÐo lÐo khi bò, trườn, trèo theo 

bài tập. 

 

- Có khả năng phối hợp các giác quan và vận 

động: phối hợp tay, chân, mắt khi bò chui qua cổng 

một cách khéo léo không chạm vào cổng. 

- Bò bằng bàn tay và bàn chân 4 - 5m. 

- Bò zích zắc qua 5-6 điểm. 

- Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5 x 30 cm. 

- Trèo lên xuống 7 gióng thang. 

MT7: TrÎ biÕt ®Ëp vµ b¾t bãng ®îc 

b»ng hai tay. 

 

- §Ëp vµ b¾t ®îc bãng b»ng hai tay. 

- Đập bắt bóng tại chỗ. 

- Đi và đập bắt bóng. 

MT8: TrÎ biết tung bãng lên cao và 

bắt bóng ®îc b»ng hai tay. 

 

- Tung và bắt được bóng bằng 2 tay. 

- Tung bóng tại chỗ. 

- Vừa đi vừa tung bóng. 

MT9: Trẻ có kỹ năng phối hợp khi 

chuyền, bắt  bóng.
 

- Chuyền bắt bóng qua đầu, qua chân. 

MT10: TrÎ thùc hiÖn ®îc bËt xa tèi 

thiÓu 50cm. 

- BËt xa 50 cm. 

- BËt b»ng hai ch©n 

- Tiếp xúc đất thăng bằng hoặc có loạng 

choạng chạm rồi lấy lấy được thăng bằng 

- Bật tách, khép chân qua 7 ô 

MT11: Trẻ thực hiện được động tác 

bật không chạm vào vật cản. 

- Bật liên tục vào vòng.  

- Bật tách, khép chân qua 7 ô 

- Bật qua vật vật cản cao 15 - 20cm 

MT12: TrÎ nh¶y lß cß ®îc Ýt nhÊt 5 

bíc liªn tôc, ®æi ch©n theo yªu cÇu. 

-  Nh¶y lß cß 5 - 7 bíc liªn tôc vÒ phÝa tríc. 

- Nhảy lò cò quanh lớp 

MT13: TrÎ thùc hiÖn ®îc nh¶y - Nh¶y ®îc ë ®é cao 40 cm. 
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Mục tiêu giáo dục năm học Nội dung giáo dục năm học 

xuèng tõ ®é cao 40 cm - Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang, nhảy lên 

đưa một chân về trước, một chân về sau  

MT14: Trẻ phối hợp được cử động 

bàn tay, ngón tay, phối hợp tay- mắt 

trong một số hoạt động. 
 

 

- Vẽ hình, sao chép chữ cái, chữ số 

- Xếp chồng 12-15 khối theo mẫu. 

- Ghép và dán các hình đã cắt theo mẫu không 

bị nhăn. 

- Tự cài, cởi cúc, xây dây, cài quai dép... 

- Tù cµi, cëi cóc, x©u giµy, cµi quai dÐp, kÐo 

khãa (phÐc m¬ tuya) 

MT15: Thực hiện được các vận 

động; phối hợp được cử động bàn 

tay, ngón tay, phối hợp tay-mắt trong 

một số vận động: 

- Các loại cử động bàn tay, ngón tay, cổ tay. 

- Bẻ, nắn. 

- Lắp ráp. 

- Xé, cắt đường vòng cung. 

- Tô, đồ theo nét. 

- Tô, vẽ trang trí. 

- Cài, cởi cúc, xâu dây giày, cài quai dép, 

đóng mở phéc – mơ – tuya.  

MT16: TrÎ biÕt c¾t theo ®êng viÒn 

th¼ng vµ cong cña c¸c h×nh ®¬n gi¶n. 

- Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay 

MT17: TrÎ cã kỹ n¨ng d¸n c¸c h×nh 

vµo ®óng Vþ trÝ cho tríc, kh«ng Bþ 

nh¨n. 

- Dán bộ phận trên cơ thể còn thiếu 

- Tự làm không phải nhờ người khác giúp đỡ 

Biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức 

khỏe. 

MT18:  TrÎ nhËn biÕt vµ kh«ng ¨n, 

uèng mét sè thø cã h¹i cho søc kháe. 

- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với 

bệnh tật 

- Nhận biết, phân loại thực phẩm có lợi, có hại 

cho sức khỏe 

- Ích lợi của 4 nhóm thực phẩm và bữa ăn đa 

dạng thực phẩm, lợi ích của môi trường trong 

sạch đối với sức khỏe 

- Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống 

nước đun sôi để khỏe mạnh, uống nhiều nước 

ngọt, nước có ga, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì 

không có lợi cho sức khỏe. 

MT19: TrÎ kể ®îc tªn mét sè thøc - Nhận biết, phân loại một số thực phẩm thông 
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Mục tiêu giáo dục năm học Nội dung giáo dục năm học 

¨n cÇn cã trong b÷a ¨n. thường theo 4 nhóm thực phẩm. 

- Làm quen với một số thao tác đơn giản trong 

chế biến một số món ăn, thức uống. 

- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và lợi ích 

của ăn uống đủ lượng và đủ chất. 

MT20: Biết ăn nhiều loại thức ăn 

hàng ngày và dạng chế biến đơn 

giản: Rau có thể luộc, nấu canh; thịt 

có thể luộc, nướng, rán, kho...; gạo 

có thể nấu cơm, nấu cháo. 

- Nhận biết các bũa ăn trong ngày và lợi ích 

của ăn uống đủ lượng và đủ chất. 

- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống và bệnh 

tật (Ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo 

phì...). 

Thực hiện được một số việc  tự phục vụ trong sinh hoạt 

MT21:  TrÎ biÕt thực hiện được một 

số việc đơn giản. 

- Tập luyện kĩ năng: đánh răng, lau mặt hàng 

ngày. 

- Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào 

nơi quy định. 

MT22: TrÎ cã thãi quen vµ biÕt röa 

tay b»ng xµ phßng tríc khi ¨n, sau 

khi ®i vÖ sinh vµ khi tay bÈn. 

- Luyện tập kỹ năng rửa tay bằng xà phòng 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong 

giội/giật nước đúng cách. 

- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ 

sinh môi trường đối với sức khỏe con người. 

MT23: Trẻ biết sử dụng đồ dùng 

phục vụ ăn uống 

- Sử dụng thành thạo bát, cốc, thìa. 

Có một số hành vi tốt trong sinh hoạt  và giữ gìn sức khỏe  

MT24: TrÎ cã thãi quen che miÖng 

khi ho, h¾t h¬i, ng¸p. 

- Làm quen với một số thao tác khi ho, hắt 

hơi, khi ngáp. 

- Thường xuyên biết che miệng khi ho, hắt 

hơi, ngáp. 

MT25: Trẻ có một số hành vi và thói 

quen tốt trong ăn uống 

- Mời cô, mời bạn trước khi ăn 

- Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức 

ăn. 

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau 

- Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài 

đường. 

MT26:  Có một số hành vi và thói 

quen tốt trong vệ sinh và phòng 

bệnh. 

- Vệ sinh răng miệng: sau khi ăn hoặc trức khi 

đi ngủ, sáng ngủ dậy. 

- Ra nắng đội mũ, đi tất, mặc áo ấm khi trời 
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Mục tiêu giáo dục năm học Nội dung giáo dục năm học 

lạnh. 

- Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu, sốt. 

- che miệng khi ho, hăt hơi. 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

- Bỏ rác đugs nơi quy định; không nhổ bậy ra 

lớp. 

MT27: TrÎ cã thãi quen gi÷ ®Çu tãc, 

quÇn ¸o gän gµng 

- Lựa chọn và sử dụng trang phục phù hợp 

thời tiết  

- Giữ gìn vệ sinh thân thể 

- Tự chỉnh quần áo khi bị xô lệch 

MT28: TrÎ tham gia ho¹t ®éng häc 

tËp liªn tôc vµ kh«ng cã biÓu hiÖn 

mÖt mái trong kho¶ng 30 phót. 

 

- Trẻ không có biểu hiện mệt mỏi như ngáp, 

ngủ gật…trong khoảng 30 phút. 

- Thường xuyên giữu được tập trung chú ý và 

tham gia hoạt động tích cực 

Biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh 

MT29: NhËn ra vµ kh«ng ch¬i mét sè 

®å vËt cã thÓ g©y nguy hiÓm. 

- Nhận biết một số nơi lao động có sự nguy 

hiểm 

- Nhận biết một số đồ dùng, dụng cụ có thể 

gây nguy hiểm: như bàn là, bếp điện, bếp lò 

đang đun, phích nước nóng... không nghịch 

các vật sắc nhọn. 

MT30:  Trẻ nhận biết vµ kh«ng lµm 

mét sè viÖc cã thÓ g©y nguy hiÓm. 

- Mối nguy hiểm khi leo trèo cây và trú mưa 

dưới gốc cây to 

- Nhận biết những mối nguy hiểm khi tiếp xúc 

với con vật, giữ gìn vệ sinh khi tiếp xúc với 

các con vật. 

MT31: TrÎ nhËn ra vµ kh«ng ch¬i ë 

nh÷ng n¬i mÊt vÖ sinh, nguy hiÓm. 

- Kh«ng ch¬i ë n¬i nguy hiÓm 

- Nhận biết một số nơi nguy hiểm, mất vệ sinh 

- Quan sát và nhận biết những nơi nguy hiểm 

xảy ra trên đường phố, đường làng, đường tàu, 

ao hồ, sông, suối, bể chứa nước, giếng, bụi 

rậm là nơi nguy hiểm. 

MT32: TrÎ kh«ng ®i theo, kh«ng 

nhËn quµ cña người l¹ khi cha ®îc 

ngêi th©n cho phÐp. 

- Nhận biết mối quan hệ giữa bản thân với 

những người xung quanh 

- Không được nhận quà của người lạ, ra khỏi 

nhà, khu vực trường lớp khi không được phép 
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Mục tiêu giáo dục năm học Nội dung giáo dục năm học 

của người lớn, cô giáo. 

MT33: TrÎ nhËn ra biÕt kªu cøu vµ 

ch¹y khái n¬i nguy hiÓm. 

- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi 

người giúp đỡ: cháy, có bạn/người rơi xuống 

nước, ngã chảy máu. 

- Nhận biết và phòng tránh những hành động 

nguy hiểm, những nơi không an toàn, những 

vật dụng nguy hiểm đến tính mạng 

MT34: TrÎ biÕt hót thuèc l¸ lµ cã h¹i 

vµ kh«ng l¹i gÇn ngêi ®ang hót 

thuèc 

- Nhận biết thuốc lá có hại cho sức khỏe con 

người. 

MT35: Trẻ nhận biết được nguy cơ 

không an toàn khi ăn uống và phòng 

tránh
 

- Biết:  không cười đùa trong khi ăn, uống và 

ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc, sặc. 

- Biết không tự ý uống thuốc. 

- Biết:  Không ăn thức ăn có mùi ôi, thiu; ăn 

lá, quả lạ dễ bị ngộ độc; uống rượu, bia, cà 

phê không tốt cho sức khỏe. 

MT36: Trẻ  chñ ®éng vµ cã mét sè  kỹ 

năng thực hiện một số quy định ở 

trường, nơi công cộng về an toàn
 

- Sau giờ học về nhà ngay, không tự ý đi chơi. 

- Đi bộ trên đường; đi bên phải khi sang 

đường phải có người lớn dắt hoặc phải nhìn 

đường không có xe mơí sang đường; Đội mũ 

bảo hiểm khi ngồi trên xe máy; Ngồi trên ô tô 

không thò đầu, tay ra ngoài. 

- Không leo trèo cây, tường rào, ban công... 

2. Giáo dục phát triển nhận thức 

* Khám phá khoa học: 

Các bộ phận của cơ thể con người 

MT37:  Trẻ nhận biết được chức 

năng các giác quan và các bộ phận 

khác của cơ thể 

- Nhận biết được các giác quan của cơ thể. 

- Chức năng của từng bộ phận. 

Xem xét và tìm hiểu đặc điểm của các sự vật, hiện tượng. 

MT38: TrÎ nhËn ra, gäi tªn nhãm c©y 

cèi, con vËt theo ®Æc ®iÓm chung. 

- TrÎ ph©n ®îc theo nhãm (C©y cèi, con vËt) 

theo mét dÊu hiÖu chung nµo ®ã vµ nãi tªn 

nhãm. 

- So sánh sự giống nhau và khác nhau của một 

số con vật, cây, hoa, quả 

MT39: TrÎ nhËn ra sù thay ®æi trong - Gäi ®îc tªn tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña 
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qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c©y, con vËt 

vµ mét sè hiÖn tîng tù nhiªn. 

c©y hoÆc con vËt thÓ hiÖn trªn tranh ¶nh. 

- NhËn ra sù thay ®æi cña mét sè hiÖn tîng 

thiªn nhiªn theo giai ®o¹n ph¸t triÓn cña c©y/ 

con. 

- Quá trình phát triển của cây, con vật, điều kiện 

sống của một số loại cây, con vật 

MT40: TrÎ  nhËn biÕt vµ nãi ®îc 

mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt cña c¸c mïa 

trong n¨m n¬i trÎ sèng. 

- TrÎ nãi ®îc tªn c¸c mïa, ®Æc ®iÓm ®Æc 

trng cña mïa. 

- Một số hiện tượng thời tiết thay đổi theo 

mùa và thứ tự các mùa 

- Sự thay đổi trong sinh hoạt của con người, 

con vật và cây theo mùa 

MT41:  TrÎ nhËn biÕt, dù ®o¸n mét 

sè hiÖn tîng tù nhiªn ®¬n gi¶n s¾p 

x¶y ra. 

- Nãi ®îc hiÖn tîng vµ gi¶i thÝch ®îc dù 

®o¸n cña m×nh. VÝ dô: trêi nhiÒu m©y ®en s¾p 

ma. 

- Sự khác nhau giữa ngày và đêm, mặt trời, 

mặt trăng 

MT42: TrÎ cã kü n¨ng ph©n lo¹i 

®îc mét sè ®å dïng th«ng thêng 

theo chÊt liÖu vµ c«ng dông. 

- TrÎ nãi ®îc c«ng dông vµ chÊt liÖu cña c¸c 

®å dïng th«ng thêng trong sinh ho¹t h»ng 

ngµy. 

- XÕp nh÷ng  ®å  dïng ®ã vµo mét nhãm vµ 

gäi tªn nhãm theo c«ng dông hoÆc chÊt liÖu 

theo yªu cÇu. 

- Đặc điểm công dụng và cách sử dụng đồ 

dùng đồ chơi 

- Phân loại đồ dùng đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu 

MT43: Trẻ có kỹ năng quan sát, phán 

đoán
 

- Quan sát, phán đoán mối liên hệ  đơn giản 

giữa con vật, cây với môi trường sống. 

- Cách chăm sóc và bảo vệ cây, con vật. 

MT44: Trẻ có những hiểu biết đơn 

giản về mối quan hệ nước, không 

khí, ánh sáng với con người, cây cối, 

con vật. 

- Các nguồn nước trong môi trường sống 

- Ích lợi của nước với đời sống con người, con 

vật và cây. 

- Một số đặc điểm, tính chất của nước. 

- Nguyên nhân gây ô nhiễm của nước và các 

bảo vệ nguồn nước. 

- Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần 
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thiết của nó với cuộc sống con người, con vật 

và cây 

- Một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, 

sỏi. 

MT45: Trẻ biết thể hiện một số hiểu 

biết về đối tượng qua hoạt động chơi, 

âm nhạc và tạo hình 

- Thể hiện vai chơi trong trò chơi đóng vai 

theo chủ đề Gia đình, phòng khám bệnh, xây 

dựng công viên… 

- Hát các bài hát về cây, con vật… 

- Vẽ, xé, dán, nặn, ghép hình…cây cối, con 

vật. 

 Trẻ tò mò và ham hiểu biết 

MT46:  TrÎ hay ®Æt c©u hái - Hay ®Æt c©u hái ®Ó t×m hiÓu hoÆc lµm râ 

th«ng tin. 

- So sánh sự khác nhau và giống nhau của một 

số con vật, cây, hoa, quả 

MT47: TrÎ thÝch kh¸m ph¸ c¸c sù 

vËt, hiÖn tîng xung quanh. 

- Trẻ thÝch nh÷ng c¸i míi (Đå ch¬i, ®å vËt, trß 

ch¬i, ho¹t ®éng míi). 

- Chắp ghép các hình học tạo thành các hình 

mới có hình dạng giống các phương tiện giao 

thông 

- So sánh sự khác nhau và giống nhau của đồ 

dùng đồ chơi và sự đa dạng của chúng 

- Phân loại cây, hoa, quả, con vật theo 2-3 dấu 

hiệu 

*Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán 

Tập hợp, số lượng, số thứ tự và đếm 

MT48: TrÎ biÕt các chữ số, số lượng 

và số thứ tự trong phạm vi 10  

- §Õm trong ph¹m vi 10 và đếm theo khả năng 

- Chän thÎ ch÷ sè t¬ng øng (HoÆc viÕt) víi sè 

lîng ®· ®Õm ®îc. 

- Nhận biết các chữ số, số lượng và số thứ tự 

trong phạm vi 10. 

- Nhận biết được các con số được sử dụng trong 

cuộc sống hằng ngày. 

MT49: TrÎ cã kü n¨ng gộp/t¸ch 10 

®èi tîng thµnh hai nhãm b»ng Ýt 

- Gộp/tách các nhóm đối tượng bằng các cách 

khác nhau và đếm. 
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nhÊt hai c¸ch vµ so s¸nh lîng cña 

c¸c nhãm. 

- So sánh số lượng của 2 nhóm. 

Sắp xếp theo quy tắc 

MT50: TrÎ gi¶i thÝch ®îc mèi quan 

hÖ nguyªn nh©n - kÕt qu¶ ®¬n gi¶n 

trong cuéc sèng h»ng ngµy. 

- Ph¸t hiÖn ra hiÖn tîng. 

- Nªu ®îc nguyªn nh©n dÉn ®Õn hiÖn tîng ®ã. 

- Gi¶i thÝch b»ng mÉu c©u: “T¹i v×  nªn” 

MT51: TrÎ nhËn ra vµ lo¹i ®îc mét 

®èi tîng kh«ng cïng nhãm víi c¸c 

®èi tîng cßn l¹i. 

- NhËn ra sù kh¸c biÖt cña mét ®èi tîng trong 

nhãm so víi nh÷ng c¸i kh¸c. 

- Gi¶i thÝch ®óng khi lo¹i bá ®èi tîng kh¸c 

biÖt ®ã. 

MT52:  TrÎ nhËn ra quy t¾c s¾p xÕp 

®¬n gi¶n vµ tiÕp tôc thùc hiÖn theo 

quy t¾c. 

- NhËn ra quy luËt s¾p xÕp và làm theo quy tắc 

đó 

- Tạo ra quy tắc sắp xếp 

So sánh hai đối tượng 

MT53: TrÎ biÕt c¸ch ®o ®é dµi vµ nãi 

kÕt qu¶ ®o. 

- Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và 

so sánh, nói kết quả: 

+ Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác 

nhau 

+ Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả 

đo. Sắp xếp các đối tượng từ thấp đến cao 

+ Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết 

quả đo 

Nhận biết hình dạng 

MT54: TrÎ nhËn biÕt, chØ ra ®îc 

khèi cÇu, khèi vu«ng, khèi ch÷ nhËt 

vµ khèi trô theo yªu cÇu. 

- LÊy ®îc c¸c khèi cÇu, khèi vu«ng, khèi ch÷ 

nhËt, khèi trô cã mµu s¾c, kÝch thíc kh¸c nhau 

khi nghe gäi tªn. 

- LÊy hoÆc chØ ®îc mét sè vËt quen thuéc cã 

d¹ng h×nh häc theo yªu cÇu. 

- Nhận dạng khối vuông, khối trụ, khối  chữ  

nhật qua tên gọi và trong thực tế. 

Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian. 

MT55: TrÎ x¸c ®Þnh ®îc vÞ trÝ 

(Trong, ngoµi, trªn, díi, tríc, sau, 

ph¶i, tr¸i) cña mét vËt so víi mét vËt 

kh¸c. 

- Nãi ®îc vÞ trÝ (Trong, ngoµi, trªn, díi, 

tríc, sau, ph¶i, tr¸i) cña mét vËt so víi mét vËt 

kh¸c trong kh«ng gian. 

- S¾p xÕp vÞ trÝ cña sù vËt theo yªu cÇu  

- Xác định vị trí của đồ vật (Phía trước- phía 
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sau; phía trên – phía dưới; phía phải- phía trái) 

so với bản thân trẻ, với bạn khác với một vật 

nào đó làm chuẩn 

MT56: TrÎ gäi tªn c¸c ngµy trong 

tuÇn theo thø tù, các mùa trong năm. 

- Nãi ®îc tªn c¸c ngµy trong tuÇn theo thø tù 

(VÝ dô: thø hai, thø ba). 

- Nói được tên các mùa trong năm (Ví dụ: Mùa 

hè, mùa thu, mùa đông, mùa xuân) 

MT57: TrÎ ph©n biÖt ®îc h«m qua, 

h«m nay, ngµy mai qua c¸c sù kiÖn 

h»ng ngµy. 

- Nãi ®îc h«m nay lµ thø mÊy, ngµy mai lµ thø 

mÊy. 

- Nãi ®îc h«m qua ®· lµm viÖc g×, h«m nay 

lµm g× vµ c« dÆn/mÑ dÆn ngµy mai sÏ lµm viÖc 

g×. 

MT58: TrÎ nãi ®îc ngµy trªn lèc 

lÞch vµ giê trªn ®ång hå. 

- Nãi ®îc lÞch/ ®ång hå dïng ®Ó lµm g×? 

- Nãi ®îc ngµy trªn lÞch (®äc ghÐp sè). 

- Nãi ®îc giê ch½n trªn ®ång hå  

* Khám phá xã hội 

Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng 

MT59: Trẻ nói được tên tuổi, giới 

tính của bản thân khi được trò 

chuyện. 

- Trẻ nói được họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm 

bên ngoài, sở thích của bản thân khi được hỏi, 

trò chuyện. 

MT60: Trẻ nói tên, tuổi, công việc 

hàng ngày của các thành viên trong 

gia đình khi được hỏi, trò chuyện, 

xem tranh ảnh về gia đình. 

 

- Các tành viên trong gia đình, 

- Nghề nghiệp của bố mẹ, 

- Sở thích của các thành viên trong gia đình, 

- Quy mô gia đình (Gia đình nhỏ, gia đình lớn) 

- Nhu cầu gia đình, địa chr gia đình. 

MT61: Trẻ nói được địa chỉ,  số điện 

thoại khi được hỏi, trò chuyện. 

 

- Nói được địa chỉ của gia đình mình (xóm, 

thôn..) số điện thoại của gia đình (Nếu có) khi 

được hỏi trò chuyện. 

MT62: Nói được tên, công việc của 

các cô giáo và các bác nhân viên 

trong trường khi được hỏi, trò 

chuyện. 

- Các hoạt động, công việc của các cô, các bác 

trong trường. 

MT63: Nói được tên địa chỉ và mô tả - Tên, địa chỉ những đặc điểm nổi bật của 



12 

 

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

một số đặc điểm nổi bật của trường, 

lớp khi được hỏi. 

trường, lớp mầm non. 

- Các hoạt động của trẻ ở trường. 

MT64:  TrÎ biÕt vµ kÓ ®îc mét sè 

®Þa ®iÓm c«ng céng gÇn gòi n¬i trÎ 

sèng. 

- KÓ hoÆc tr¶ lêi ®îc c©u hái vÒ nh÷ng ®Þa 

®iÓm c«ng céng: trêng häc/ n¬i mua s¾m/ 

kh¸m bÖnh ë n¬i trÎ sèng. 

Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống của địa phương  

MT65: Kể được một số nghề phổ 

biến nơi trẻ sống. 

- Tên gọi các nghề phổ biến, nghề truyền thống 

của địa phương. 

- Kể được một số công cụ và sản phẩm của 

nghề. 

MT66: Nói đặc điểm và sự khác 

nhau của một số nghề. 

- Công cụ, sản phẩm, các hoạt động và ý nghã 

của các nghề phổ biến, nghề truyền thống của 

địa phương 

Nhận biết một số lễ hội và danh lam thắng cảnh 

MT67: Nhận biết một vài nét đặc 

trưng về danh lam thắng cảnh của địa 

phương và quê hương đất nước. 

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm nổi bật của một số 

di tích, danh lam, thắng cảnh của địa phương, 

quê hương, đất nước. 

MT68: Kể tên một số lễ hội và nói về 

hoạt động nổi bật của những dịp lễ 

hội. 

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm nổi bật và các hoạt 

động, ý ngĩa của các ngày lễ, hội, sự kiện văn 

hóa của địa phương, quê hương, đất nước. 

3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ 

Trẻ nghe hiểu lời nói 

MT69: TrÎ nhËn ra ®îc s¾c th¸i biÓu 

c¶m cña lêi nãi khi vui, buån, tøc 

giËn, ng¹c nhiªn, sî h·i. 

- Làm quen với một số từ biểu cảm, hình tượng 

- Lắng nghe và nhận ra được 3-5 cảm xúc 

MT70: TrÎ l¾ng nghe hiÓu vµ thùc 

hiÖn ®îc c¸c chØ dÉn liªn quan ®Õn 

2,3 hµnh ®éng. 

- Nghe và làm theo 2 lời chỉ dẫn liên tiếp khác 

nhau 

- Hiểu và làm được 2, 3 yêu cầu liên tiếp 

MT71: TrÎ hiÓu nghÜa mét sè tõ kh¸i 

qu¸t chØ sù vËt, hiÖn tîng ®¬n gi¶n, 

gÇn gòi. 

- Lùa chän c¸c sù vËt, hiÖn tîng trong nhãm 

theo yªu cÇu. 

- Hiểu các từ khái quát, từ trái nghĩa 

MT72: TrÎ thÝch, chó ý nghe hiÓu néi 

dung c©u chuyÖn, th¬, ®ång dao, ca 

dao dµnh cho løa tuæi cña trÎ. 

- Trẻ biết đọc diễn cảm, hiểu nội dung, ý nghĩa 

chính trong câu truyện, bài thơ. 

- ThÓ hiÖn m×nh hiÓu ý chÝnh cña c©u truyÖn, 

th¬, ®ång dao: 
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+ Tªn: 

+ C¸c nh©n vËt. 

+ T×nh huèng trong c©u chuyÖn. 

- Tù hoÆc cã 1 - 2 lÇn cÇn cã sù gîi ý cña c« 

gi¸o trÎ kÓ ®îc néi dung chÝnh trong c©u 

chuyÖn, bµi th¬ trÎ ®îc nghe. 

MT73: TrÎ kÓ l¹i c©u chuyÖn quen 

thuéc theo c¸ch kh¸c. 

- §Æt tªn míi cho câu chuyện 

- Thêm lời mới 

- Tóm tắt nội dung câu chuyện theo ý hiểu của 

trẻ 

MT74: TrÎ ph¸t ©m, nãi râ rµng. - Kh«ng cã hoÆc chØ cã mét chót khã kh¨n 

trong ph¸t ©m tõ. 

- Kể lại sự việc rõ rµng, mạch lạc. Bµy tỏ tình 

cảm, nhu cầu của bản thân bằng các câu đơn, 

câu ghép khác nhau 

MT75: TrÎ sö dông ®îc c¸c tõ chØ 

tªn gäi, hµnh ®éng, tÝnh chÊt vµ tõ 

biÓu c¶m trong sinh ho¹t hµng ngµy. 

- Thêng xuyªn biÕt dïng ®óng danh tõ, tÝnh tõ, 

®éng tõ, tõ biÓu c¶m trong c©u nãi cña trÎ vµ 

phï hîp víi hoµn c¶nh. 

MT76: TrÎ sö dông lêi nãi ®Ó bµy tá 

c¶m xóc, nhu cÇu, ý nghÜ vµ kinh 

nghiÖm cña b¶n th©n. 

- TrÎ nãi râ c¶m xóc, nhu cÇu, ý nghÜ vµ kinh 

nghiÖm cña m×nh theo c¸ch kh«ng bÞ ngêi 

kh¸c hiÓu sai hoÆc cã sù gióp ®ì diÔn ®¹t b»ng 

cö chØ, nÐt mÆt. 

-  Trẻ trao đổi, chỉ dẫn bạn bè theo cách của trẻ 

để các bạn hiểu và cùng nhau hợp tác trong quá 

trình hoạt động 

MT77: TrÎ biÕt sö dông lêi nãi ®Ó 

trao ®æi vµ chØ dÉn b¹n bè trong ho¹t 

®éng. 

- TrÎ trao ®æi, chØ dÉn b¹n bÌ theo c¸ch cña trÎ 

®Ó c¸c b¹n hiÓu vµ cïng nhau hîp t¸c trong qu¸ 

tr×nh ho¹t ®éng. 

MT78:  TrÎ biÕt kÓ vÒ mét sù viÖc, 

hiÖn tîng nµo ®ã ®Ó ngêi kh¸c hiÓu 

®îc. 

- Tù kÓ l¹i sù viÖc, hiÖn tîng râ rµng, theo 

tr×nh tù l«gic, vÒ sù viÖc, hiÖn tîng mµ trÎ biÕt 

hoÆc nh×n thÊy. 

- Khi ngêi nghe cha râ trÎ cã thÓ kÓ chËm l¹i, 

nh¾c l¹i, gi¶i thÝch l¹i. 

- Kể truyện theo tranh về các công việc đơn 

giản trong sinh hoạt  hàng  ngày của bản thân, 

biết sử dụng từ có hình ảnh 

MT79: TrÎ kÓ l¹i ®îc néi dung - KÓ ®îc néi dung c©u chuyÖn (TrÎ ®· ®îc 
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chuyÖn ®· nghe theo tr×nh tù nhÊt 

®Þnh. 

nghe kÓ) mét c¸ch râ rµng, theo tr×nh tù nhÊt 

®Þnh. 

- Kể truyện theo đồ vật, theo tranh 

MT80: TrÎ biÕt c¸ch khëi xíng 

cuéc trß chuyÖn. 

- Chñ ®éng nãi chuyÖn víi b¹n bÌ, ngêi lín 

(Khi gÆp b¹n míi, kh¸ch ®Õn líp). 

Trẻ thực hiện một số quy tắc thông thường trong giao tiếp 

MT81: TrÎ biÕt tù ®iÒu chØnh giäng 

nãi phï hîp víi t×nh huèng vµ nhu 

cÇu giao tiÕp. 

- Tù ®iÒu chØnh ®îc giäng nãi, ng÷ ®iÖu phï 

hîp víi hoµn c¶nh vµ nhu cÇu giao tiÕp. 

- Sử dụng các từ biểu cảm, hình tượng 

MT82: TrÎ ch¨m chó l¾ng nghe 

ngêi kh¸c vµ ®¸p l¹i b»ng cö chØ, 

nÐt mÆt, ¸nh m¾t phï hîp. 

+ Nh×n vµo m¾t ngêi nãi. 

+ GËt gï, mØm cêi. 

+ §¸p l¹i b»ng cö chØ, nÐt mÆt, ®iÖu bé.  

- Không nói chen ngang khi người khác đang 

nói. 

MT83: TrÎ kh«ng nãi leo, kh«ng 

ng¾t lêi ngêi kh¸c khi trß chuyÖn. 

- Gi¬ tay khi muèn nãi, kh«ng nãi chen vµo khi 

ngêi kh¸c ®ang nãi. 

- TËp trung kh«ng bá gi÷a chõng trong trß 

chuyÖn. 

MT84: TrÎ hái l¹i hoÆc cã nh÷ng 

biÓu hiÖn qua cö chØ, ®iÖu bé, nÐt mÆt 

khi kh«ng hiÓu ngêi kh¸c nãi. 

- TrÎ chñ ®éng dïng c©u hái ®Ó hái l¹i khi 

kh«ng hiÓu ngêi kh¸c nãi. 

- ThÓ hiÖn qua cö chØ, ®iÖu bé  khi trÎ kh«ng 

hiÓu lêi nãi cña ngêi kh¸c. 

MT85: TrÎ thêng xuyªn sö dông 

mét sè tõ chµo hái vµ tõ lÔ phÐp phï 

hîp víi t×nh huèng. 

- TrÎ chñ ®éng sö dông c¸c c©u: c¶m ¬n, xin 

lçi, t¹m biÖt trong c¸c t×nh huèng phï hîp 

kh«ng cÇn ngêi lín nh¾c nhë. 

MT86: TrÎ kh«ng nãi tôc, chöi bËy. - TrÎ kh«ng nãi tôc, chöi bËy ở mọi lúc, mọi  

nơi. 

Làm quen với việc đọc viết 

MT87: TrÎ thÝch ®äc nh÷ng ch÷ ®· 

biÕt trong m«i trêng xung quanh. 

- T×m s¸ch ®Ó ®äc, yªu cÇu ngêi kh¸c ®äc s¸ch 

®Ó nghe. 

- Thêng xuyªn thÓ hiÖn høng thó khi nghe c« 

gi¸o ®äc s¸ch cho c¶ líp. 

- BiÕt hái vµ tr¶ lêi c©u hái liªn quan ®Õn néi 

dung s¸ch c« ®äc. 

- Thêng ch¬i ë gãc s¸ch, “®äc” s¸ch tranh. 

- Biết cách “đọc sách” từ trái sang phải, từ  trên  

xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách 
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MT88: TrÎ thÓ hiÖn sù thÝch thó víi 

s¸ch. 

 - Thêng xuyªn ch¬i ë gãc s¸ch. 

- Hay hái vÒ ch÷ hoÆc ®Ò nghÞ ngêi kh¸c ®äc 

cho nghe hoÆc tù ®äc. 

- Chọn sách để “đọc” và xem. 

MT89: TrÎ cã thãi quen, cã hµnh vi 

gi÷ g×n, b¶o vÖ s¸ch. 

- Trẻ có ý thức giữ gìn và bảo vệ sách. 

MT90:  TrÎ nhËn ra vµ biÕt ý nghÜa 

cña mét sè ký hiÖu, biÓu tîng trong 

cuéc sèng. 

- TrÎ nhËn ra vµ biÕt ®îc ý nghÜa cña c¸c ký 

hiÖu quen thuéc trong cuéc sèng. 

(KÝ hiÖu ®å dïng c¸ nh©n, biÓn b¸o giao th«ng, 

kh«ng hót thuèc l¸, vøt r¸c vµo thïng r¸c, nhµ 

vÖ sinh, thêi tiÕt…) 

- Sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên mình 

MT91: Bíc ®Çu trÎ cã mét sè hµnh 

vi nh ngêi ®äc s¸ch. 

- Trẻ biết đọc từ trên xuống dưới, từ trái sang 

phải, từ dòng trên xuống dòng dưới. 

- Biết đọc ngắt nghỉ sau các dấu. 

- Biết cầm sách đúng chiều, mở sách xem tranh 

và đọc truyện. 

MT92:  TrÎ biÕt “§äc” theo truyÖn 

tranh ®· biÕt. 

- TrÎ tù “®äc” ®îc néi dung chÝnh phï hîp víi 

tranh. 

- Đọc thứ tự tranh 1 đến hết 

MT93: TrÎ biÕt xem vµ kÓ chuyÖn 

theo tranh. 

- Nh×n vµo tranh vÏ trong s¸ch, trÎ cã thÓ nãi 

®îc néi dung mµ tranh minh häa. 

- Nãi ®îc thø tù cña sù viÖc tõ c¸c bøc tranh 

vµ cã thÓ kÓ ®îc néi dung chÝnh cña c©u 

chuyÖn qua tranh vÏ. 

- Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh 

nghiệm của bản thân 

MT94: TrÎ biÕt ch÷ viÕt cã thÓ ®äc vµ 

thay cho lêi nãi. 

- HiÓu r»ng ch÷ viÕt cã thÓ ®äc, viÕt, con ngêi 

sö dông ch÷ viÕt víi c¸c môc ®Ých kh¸c nhau 

(VÝ dô: viÕt th, viÕt thiÕp). 

MT95: TrÎ biÕt dïng c¸c ký hiÖu 

hoÆc h×nh vÏ ®Ó thÓ hiÖn c¶m xóc, 

nhu cÇu, ý nghÜ vµ kinh nghiÖm cña 

b¶n th©n. 

- TrÎ biÕt dïng ký hiÖu, h×nh vÏ thÓ hiÖn c¶m 

xóc, nhu cÇu, ý nghÜ cña b¶n th©n.  

- S¶n phÈm thÓ hiÖn ®îc t×nh c¶m/ mong 

muèn, kinh nghiÖm, ý nghÜ cña b¶n th©n. 

MT96: TrÎ biÕt b¾t chíc hµnh vi 

viÕt vµ sao chÐp tõ, ch÷ c¸i. 

- BiÕt sö dông c¸c dông cô viÕt vÏ kh¸c nhau. 

-  B¾t chíc hµnh vi viÕt trong vui ch¬i vµ c¸c 

ho¹t ®éng hµng ngµy. 
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- Sao chÐp ®îc c¸c tõ, ch÷ c¸i theo trËt tù. 

- Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, 

chữ cái, tên của mình 

MT97: TrÎ biÕt “viÕt” tªn cña b¶n 

th©n theo c¸ch cña m×nh. 

- TrÎ tù “ViÕt” ®îc tªn cña m×nh theo trÝ nhí 

kh«ng cÇn sù gióp ®ì. 

- C¸c tõ, ch÷ c¸i ®îc viÕt ®óng thø tù. 

MT98: TrÎ biÕt “ViÕt” ch÷ theo thø 

tù tõ tr¸i qua ph¶i, tõ trªn xuèng 

díi. 

- TrÎ thùc hiÖn viÕt ®óng quy t¾c cña TiÕng 

ViÖt: ViÕt tõ tr¸i sang ph¶i, tõ trªn xuèng díi. 

MT99: TrÎ nhËn d¹ng ®îc ch÷ c¸i 

trong b¶ng ch÷ c¸i TiÕng ViÖt. 

- TrÎ tù “ViÕt” ®îc tªn cña m×nh theo trÝ nhí 

kh«ng cÇn sù gióp ®ì. 

- C¸c tõ, ch÷ c¸i ®îc viÕt ®óng thø tù. 

MT100: Trẻ phát âm đúng các phụ 

âm và thanh điệu 

- Phát  âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối 

gần giống nhau và các thanh điệu 

MT101: Trẻ có kỹ năng trả lời các 

câu hỏi 

- Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: 

“Tại sao?”; “Có gì giống nhau?”; “Có gì khác 

nhau?”; “Do đâu mà có?”... 

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

Thể hiện ý thức về bản thân 

MT102: TrÎ nãi ®îc mét sè th«ng 

tin quan träng vÒ b¶n th©n vµ gia 

®×nh. 

- Nói được (Hä vµ tªn cña b¶n th©n. Tªn trêng, 

líp ®ang häc. Hä vµ tªn cña bè, mÑ. §Þa chØ cña 

gia ®×nh. Sè ®iÖn tho¹i cña gia ®×nh nÕu cã) 

- Sở thích, khả năng của bản thân 

- Điểm giống và khác nhau của mình với người 

khác 

- Vị trí, trách nhiệm của bản thân trong gia 

đình, ở lớp học 

MT103: TrÎ cã thãi quen øng xö phï 

hîp víi giíi tÝnh cña b¶n th©n. 

- Nhận biết trang phục phï hîp víi giíi tÝnh. 

- Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời 

nói, cử chỉ, lế phép, lịch sự 

MT104: TrÎ m¹nh d¹n nãi ®îc kh¶ 

n¨ng vµ së thÝch riªng cña b¶n th©n. 

- Trẻ nói được việc mình có thể làm  được phù 

hợp với khả năng thực tế của bản thân 

- Trẻ nói được điều mình thích đúng với biểu 

hiện thực tế 

- Tôn trọng sở thích của bạn bè và người thân 

MT105: TrÎ chñ ®éng ®Ò xuÊt c¸c trß - Mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và cảm xúc 
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ch¬i vµ ho¹t ®éng thÓ hiÖn së thÝch 

cña b¶n th©n. 

của người khác 

- Mạnh dạn tự tin bầy tỏ ý kiến 

 Trẻ tin tưởng vào khả năng của bản thân: 

MT106: Cố gắng hoàn thành công 

việc được giao. 

- Chủ động và độc lập trong một số hoạt động 

- Thực hiện một số công việc phục vụ cho bản 

thân và công việc được giao (Trực nhật, xếp đồ 

chơi…) 

MT107: TrÎ thÓ hiÖn sù vui thÝch khi 

hoµn thµnh c«ng viÖc. 

- Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp 

qua cử chỉ, lời nói 

- Giữ gìn, bảo quản sản phẩm 

MT108: TrÎ chñ ®éng lµm mét sè 

c«ng viÖc ®¬n gi¶n hµng ngµy. 

- Thực hiện những quy định đơn gian trong 

sinh hoạt hàng ngày, ở nhà, lớp học và một số 

nơi công cộng 

MT109: TrÎ m¹nh d¹n nãi ý kiÕn cña 

b¶n th©n. 

- M¹nh d¹n tự tin bày tỏ ý kiến 

- Mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và cảm xúc 

của người khác 

Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung 

quanh 

MT110: TrÎ nhËn biÕt c¸c tr¹ng th¸i 

c¶m xóc vui, buån, ng¹c nhiªn, sî 

h·i, tøc giËn, xÊu hæ cña ngêi kh¸c. 

- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc qua nét 

mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh, âm nhạc 

MT111: TrÎ  béc lé c¶m xóc cña b¶n 

th©n b»ng lêi nãi, cö chØ vµ nÐt mÆt. 

- Bầy tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm 

xúc của người khác trong các tình huống giao 

tiếp khác nhau 

- Thể hiện được 4 trong 6 trạng thái xúc cảm 

phù hợp với tình huống qua lời nói , cử chỉ , nét 

mặt (Vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi , tức giận , 

xấu hổ) 

MT112: TrÎ thÓ hiÖn sù an ñi vµ chia 

vui víi ngêi th©n vµ b¹n bÌ. 

- Lễ phép với người lớn, quan tâm chia sẻ và 

giúp đỡ mọi người 

MT113: TrÎ thÓ hiÖn sù thÝch thó 

tríc c¸i ®Ñp. 

- Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội 

của quê hương, đất nước 

- Thể hiện sự thích thú trước cái đẹp 

MT114: TrÎ yªu quý, thÝch ch¨m sãc 

c©y cèi, con vËt quen thuéc. 

- Nhận biết, phân biệt  một số loại cây  

- Chăm sóc các con vật quen thuộc hàng ngày: 

Cho ăn, chơi đùa, vuốt ve, âu yếm… 
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MT115: TrÎ chñ ®éng thay ®æi hµnh 

vi vµ thÓ hiÖn c¶m xóc phï hîp víi 

hoµn c¶nh. 

- Mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và cảm xúc 

của người khác 

- Tự điều chỉnh hành vi,  thái độ phù hợp 

MT116: TrÎ biÕt kiÒm chÕ nh÷ng 

c¶m xóc tiªu cùc khi ®îc an ñi, gi¶i 

thÝch. 

- Lắng nghe ý kiến của người khác 

MT117: TrÎ dÔ hßa ®ång víi b¹n bÌ 

trong nhãm ch¬i. 

- Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận 

- Chơi hòa thuận với bạn và phối hợp với các 

bạn trong các hoạt động chung 

MT118: TrÎ chñ ®éng giao tiÕp víi 

b¹n vµ ngêi lín gÇn gòi. 

- Chñ ®éng b¾t chuyÖn. 

- S½n lßng tr¶ lêi c¸c c©u hái khi ®îc hái. 

MT119: TrÎ thÝch chia sÎ c¶m xóc, 

kinh nghiÖm, ®å dïng vµ ®å ch¬i víi 

nh÷ng ngêi gÇn gòi. 

- Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ 

MT120: TrÎ ®oµn kÕt, nhêng nhÞn  

cã nhãm b¹n ch¬i thêng xuyªn. 

- Thêng hay ch¬i theo nhãm b¹n. 

- Cã Ýt nhÊt 2 b¹n th©n lu«n ch¬i víi nhau. 

MT121: TrÎ biÕt kiªn tr× chê ®Õn lît 

khi tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng. 

- Chờ đến lượt, hợp tác 

- Mạnh dạn, tự tin chia sẻ suy nghĩ, chờ đến 

lượt trao đổi, bổ sung ý kiến với bạn khi giao 

tiếp 

MT122: Trẻ  kính yêu Bác Hồ. - Trẻ nhận ra hình ảnh của Bác Hồ và một số 

địa điểm gắn với hoạt động của Bác Hồ (Chỗ ở, 

nơi làm việc...) 

- Thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, 

đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ. 

MT123: Trẻ cảm nhận và thể hiện 

cảm xúc trước vẻ đẹp của các sự vật, 

hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc 

sống và nghệ thuật  

- Biết một vài cảnh đẹp, di tích, lịch sử, lễ hội 

và mtj vài nét văn hóa truyền thống. 

- Thể hiện thái độ tình cảm khi nghe âm thanh 

gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ 

đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên 

nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật. 

Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội 

MT124: TrÎ nhËn ra viÖc lµm cña 

m×nh cã ¶nh hëng ®Õn ngêi kh¸c. 

- KÓ l¹i một số công việc đơn giản, vừa sức trẻ 

- Nãi ®îc viÖc lµm cña m×nh cã ¶nh hëng/ 

g©y ph¶n øng cho ngêi kh¸c nh thÕ nµo. 

MT125: TrÎ cã thãi quen chµo hái, - Tù chµo hái, c¸m ¬n, xin lçi, lÔ phÐp víi 
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c¶m ¬n, xin lçi vµ xng h« lÔ phÐp 

víi ngêi lín. 

ngêi lín. 

-  Thể hiện tình cảm, hành động phù hợp qua 

trò chơi đóng vai 

MT126: TrÎ biÕt ®Ò nghÞ sù gióp ®ì 

cña ngêi kh¸c khi cÇn thiÕt. 

 

- BiÕt c¸ch tr×nh bµy ®Ó nhê ngêi kh¸c gióp ®ì. 

- Tìm hiểu tình cảm, sự quan tâm,  chăm sóc bé 

của người thân trong gia đình và trường, lớp 

mầm non 

MT127: TrÎ nãi ®îc kh¶ n¨ng vµ së 

thÝch cña b¹n bÌ vµ ngêi th©n. 

- Trò chuyện tìm hiểu về tình cảm, sở thích của 

các thành viên trong gia đình và những ứng xử 

lễ phép, lịch sự với người thân trong gia đình 

- Trò chuyện về bạn bè, cô giáo , lớp học 

MT128: TrÎ chÊp nhËn sù kh¸c biÖt 

gi÷a ngêi kh¸c víi m×nh. 

- Nhận biết và phân biệt những cảm xúc khác 

nhau qua tranh, lời nói và cử chỉ, nét mặt, điệu 

bộ 

- Tự nhận ra sự khác biệt của bạn với  mình  

MT129: TrÎ quan t©m ®Õn sù c«ng 

b»ng trong nhãm b¹n. 

- Quan tâm, chia sẻ , giúp đỡ các bạn 

- Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi “đúng - 

sai”, “ tốt-  xấu” 

MT130: Trẻ có một số phẩm chất cá 

nhân: mạnh dạn, tự tin, tự lực 

 

- Chủ động, độc lập trong một số sinh hoạt 

hàng ngày như  vệ sinh cá nhân, chơi … 

- Mạnh dạn trao đổi, tự tin bày tỏ ý kiến, chia 

sẻ kinh nghiệm với bạn. 

- Cố gắng hoàn thành công việc được giao 

Quan tâm đến môi trường 

MT131: TrÎ nhËn ra vµ biÕt nhËn xÐt 

mét sè hµnh vi ®óng hoÆc sai cña con 

ngêi víi m«i trêng. 

- Thực hành trồng cây, chăm sóc cây, bảo vệ 

cây, bảo vệ môi trường 

- Mối quan hệ giữa con người với môi trường 

- Sự cần thiết của môi  trường đối với đời sống 

con người 

MT132: TrÎ cã thãi quen cã hµnh vi 

b¶o vÖ m«i trêng trong 

 sinh ho¹t hµng ngµy. 

- Lao động, chăm sóc vườn trường, góc thiên 

nhiên 

- Xem tranh ảnh, trò chuyện về việc giữ gìn 

nguồn nước sạch, tiết kiệm nguồn nước sạch 

5. Giáo dục phát triển thẩm mỹ 

Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác 

phẩm nghệ thuật 
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MT133: Trẻ thể hiện được tình cảm, 

thái độ, cảm xúc trước vẻ đẹp của 

thiên nhiên, cuộc sống và các tác 

phẩm nghệ thuật 

- Chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, 

lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc 

thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể 

câu chuyện. 

- Thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ và sử dụng các 

từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu 

sắc, hình dáng…) của tác phẩm tạo hình 

Một số kỹ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình 

MT134: TrÎ nhËn ra giai ®iÖu (vui, 

ªm dÞu, buån) cña bµi h¸t hoÆc b¶n 

nh¹c. 

- TrÎ biÓu lé c¶m xóc (Qua nÐt mÆt, cö chØ, 

®éng t¸c) phï hîp víi giai ®iÖu (Vui, ªm dÞu, 

buån) cña bµi h¸t hoÆc b¶n nh¹c. 

-  Nghe các thể loại âm nhạc khác nhau (Nhạc 

dân ca, nhạc thiếu nhi, nhạc cổ điển) 

MT135:  TrÎ biÕt h¸t ®óng giai ®iÖu 

bµi h¸t trÎ em. 

- H¸t ®îc lêi bµi h¸t. 

- H¸t ®óng giai ®iÖu. 

- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, 

tình cảm của bài hát 

MT136: TrÎ thÓ hiÖn c¶m xóc vµ vËn 

®éng phï hîp víi nhÞp ®iÖu cña bµi 

h¸t hoÆc b¶n nh¹c. 

- VËn ®éng nhịp  nhàng  theo giai điệu, nhịp 

điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài 

hát, bản nhạc 

- Thể hiện thái độ tình cảm khi nghe âm thanh 

xúc cảm, các bài hát bản nhạc 

MT137: Trẻ biết phối hợp các kỹ 

năng vẽ để tạo thành bức tranh có 

màu sắc hài hòa, bố cục cân đối 

- Dùng các kỹ năng vẽ cơ bản tạo thành sản 

phẩm. 

- Bố cục, màu sắc hài hòa cân đối 

MT138: TrÎ biÕt sö dông c¸c vËt liÖu 

kh¸c nhau ®Ó lµm mét s¶n phÈm ®¬n 

gi¶n. 

- Sö dông tõ 2 lo¹i vËt liÖu ®Ó lµm ra mét lo¹i 

s¶n phÈm. 

- Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo 

hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo 

ra các sản phẩm 

- Phối hợp các kỹ năng vẽ, nặn, cắt, dán, xếp 

hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước 

hình dáng, đường nét và bố cục 

- Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật 

liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích 
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Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (tạo hình và âm nhạc) 

MT139: TrÎ nãi ®îc ý tëng thÓ 

hiÖn trong s¶n phÈm t¹o h×nh cña 

m×nh. 

- §Æt tªn cho s¶n phÈm. 

- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình 

dáng, đường nét và bố cục 

- Nói lên ý tưởng tạo hình. 

  

MT140: Trẻ thể hiện sự sáng tạo khi 

tham gia hoạt động nghệ thuật 

- Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm 

thanh,vận động theo các baì hát, bản nhạc yêu 

thích. 

- Đặt lời theo giai điệu một bài hát, bản nhạc 

quen thuộc (một cây hoặc một đoạn) 

MT141: Trẻ có kỹ năng chắp ghép 

hình 

- Chắp ghép các hình hình học để tạo ra các 

hình mới theo ý thích và theo yêu cầu. 

- Tạo ra một số hình hình học bằng các cách 

khác nhau. 

MT142: TrÎ ®Æt tªn míi cho ®å vËt, 

c©u chuyÖn, ®Æt lêi míi cho bµi h¸t. 

- §Æt ®îc tªn míi cho ®å vËt/ c©u chuyÖn phù 

hợp 

- §Æt ®îc lêi míi cho bµi h¸t. 

MT143: Tự nghĩ ra cac hình thức để 

tạo ra âm thanh, vận động cac bài 

hát, theo bản nhạc yêu thích. 

- Đặt lời theo giai điệu bài hát, bản nhạc quen 

thuộc(một câu hoặc một đoạn). 

MT144: Trẻ biết cách nhận xét cac 

sản phẩm tạo hình về bố cục, nội 

dung, mùa sắc, hình dáng. 

- Trẻ nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, 

hình dáng/đường nét và bố cục. 

MT145:  TrÎ chñ ®éng thùc hiÖn mét 

sè c«ng viÖc theo c¸ch riªng cña 

m×nh. 

- Cã c¸ch thùc hiÖn c«ng viÖc theo c¸ch riªng 

cña m×nh. 

- §¹t ®îc kÕt qu¶ theo yªu cÇu cña c«ng viÖc. 

MT146: TrÎ biÕt thÓ hiÖn ý tëng cña 

b¶n th©n th«ng qua c¸c ho¹t ®éng 

kh¸c nhau. 

- Cã nh÷ng vËn ®éng minh häa/ móa míi. 

- C¾t, xÐ, d¸n, vÏ nh÷ng bøc tranh, nÆn tîng 

®éc ®¸o. 

 

II. Mẫu giáo 4-5 tuổi 

 

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

1. Giáo dục phát triển thể chất 
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MT1: Trẻ khỏe mạnh. Cân nặng, chiều 

cao phát triển bình thường theo lứa tuổi: 

- Trẻ trai: 

+ Cân nặng: 14,1-24,2 kg 

+ Chiều cao: 100,7-119,2 cm 

- Trẻ gái: 

+ Cân nặng: 13,7 – 24,9 kg 

+ Chiều cao: 99,9 – 118,9 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. 

- Động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp 

MT2: Trẻ thực hiện được đầy đủ, đúng 

các động tác trong bài thể dục theo hiệu 

lệnh. 

 

- Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các 

động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh 

của cô hoặc theo bản nhạc, bài hát, trò 

chơi, các động tác hô hấp, chân, lưng, 

bụng, lườn. 

 

- Các kỹ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động 

MT3: Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi 

vận động trên các địa hình cao, dốc... 

 

 

- Bước đi liên tục trên ghế thể dục, trèo 

lên xuống thang thể dục (hoặc chơi cầu 

trượt thang leo với đồ chơi ngoài trời...) 

đi trên ghế thể dục, đi trên vach kẻ thẳng 

trên sân. 

- Đi bước lùi liên tiếp khoảng 3 m. 

- Trèo lên ghế dài 1,5 x 30cm. 

MT4: Trẻ chạy 15m trong khoảng 10 giây - Chạy chậm 60 - 80 m 

- Chạy 15m trong khoảng 10 giây 

MT5: Trẻ kiểm soát được vận động khi 

thay đổi hướng, tư thế. 

- Đi / chạy thay đổi hướng vận động đúng 

tín hiệu vật chuẩn (4-5 vật chuẩn dích 

dắc). 

- Đi bằng gót chân, đi khuỵu gối, đi lùi. 

MT6: Trẻ phối hợp tốt tay-mắt khi tung, 

đập, bắt bóng, cắt giấy... 

 

- Tung bắt bóng lên cao và bắt bóng 

- Tung bắt bóng  với người đối diện (cô/ 

bạn): bắt được 3 lần liền không rơi bóng 

(khoảg cách 3 m). 

- Tự đập bắt bóng được 4-5 lần liên tiếp. 
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MT7: Trẻ có kỹ năng phối hợp với bạn 

khi chuyền, bắt bóng 

- Chuyền bắt bóng qua đầu và qua chân. 

MT8: Trẻ biết ném trúng đích ngang (xa 

2m). 

 

- Ném trúng đích bằng 1 tay 

- Ném xa bằng 2 tay 

- Ném trúng đích ngang (xa 2m). 

- Ném trúng đích đứng (xa 1,5 mx cao 

1,2m). 

MT9: Trẻ vận động nhanh nhẹn, khéo léo 

khi bò theo theo đường dích dắc, bò chui 

qua cổng ( bài tập tổng hợp). 

 

- Bò trong đường dích dắc (3-4 điểm dích 

dắc, cách nhau 2m) không chệch ra ngoài. 

- Bò bằng bàn tay, bàn chân 3-4m, bò 

chui qua cổng. 

- Bò dích dắc qua 5 điểm 

- Bò chui qua cổng, ống dài 1,2x 0,6 m 

- Trườn theo đường thẳng. 

MT10: Trẻ thực hiện được trèo qua ghế 

dài 1,5m x 30 cm 

- Trèo lên xuống 5 gióng thang 

- Trèo qua ghế dài 1,5m x 30 cm 

 MT11: Trẻ thực hiện các động tác bật – 

nhảy theo yêu cầu của bài tập 

- Bật liên tục về phía trước. 

- Bật xa 35-40 cm. 

- Bật nhảy từ trên cao xuống (cao 30-35 

cm) 

- Bật tách chân, khép chân qua 5 ô. 

- Bật qua vật cản cao 10-15 cm. 

- Nhảy lò cò 3m. 

- Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay – 

mắt 

MT12: Trẻ thực hiện được các vận động 

của bàn tay,  ngón tay . 

 

- Thực hiện các vận động: cuộn, xoay cổ 

tay, gập, mở các ngón tay. Vo, xoáy, 

xoắn, vặn, búng ngón tay, vê, véo, vuốt, 

miết, ấn bàn tay, ngón tay, gắn, nối... 

+ Gập giấy; lắp ghép hình; xé, cắt đường 

thẳng; tô vẽ hình; cài, cởi cúc, xâu, buộc 

dây 

MT13: Trẻ biết phối hợp tay- mắt trong 

một số hoạt động. 

 

- Phối hợp được cử động bàn tay, ngón 

tay, phối hợp tay- mắt trong một số hoạt 

động: 

+ Vẽ hình người, nhà, cây. 
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+ Cắt thành thạo theo đường thẳng. 

+ Xây dựng, lắp ráp với  10-12 khối. 

+ Biết tết sợi đôi. 

+ Tự cài, cởi cúc (khuy), kéo khóa, buộc 

dây dày (cài dép). 

- Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với 

sức khỏe 

MT14: Trẻ  biết tên một số món ăn và ích 

lợi của việc ăn uống vệ sinh 

- Trẻ nhận biết, phân loại một số thực 

phẩm thông thường cùng nhóm của 4 

nhóm thực phẩm: 

+ Thịt, cá có nhiều chất đạm. 

+ Rau, quả chín có nhiều vi ta min... 

- Biết lợi ích của việc ăn uống; biết ăn để 

cao, lớn, khỏe mạnh, thông minh và biết 

ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ 

chất dinh dưỡng. Nhận biết sự liên quan 

giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu 

răng, suy dinh dưỡng, béo phì...) 

MT15: Trẻ nhận biết được các bữa ăn 

trong ngày  

- Nhận biết được các bữa ăn trong ngày. 

Nói được tên món ăn hàng ngày, dạng chế 

biến đơn giản của một số thực phẩm, món 

ăn: rau có thể luộc, nấu canh...; thịt luộc, 

xào...;gạo nấu cơm, nấu cháo. 

- Thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt 

MT16: Bước đầu trẻ thực hiện được một 

số việc tự phục vụ trong sinh hoạt khi 

được nhắc nhở. 

 

- Thực hiện được một số việc đơn giản tự 

phục vụ trong sinh hoạt hàng ngày khi 

được nhắc nhở như :  

+ Tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn ; đi vệ 

sinh đúng nơi quy định, đi xong biết xả 

nước cho sạch. 

+ Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, 

không rơi vãi, đổ thức ăn. 

MT17: Trẻ có thói quen và biết rửa tay 

bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ 

sinh và khi tay bẩn 

-  Rèn luyên thao tác tự rửa tay bằng xà 

phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và 

khi tay bẩn ; tự rửa mặt, đánh răng hàng 

ngày. 
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- Đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

- Có một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khỏe 

MT18: Trẻ có một số hành vi và thói 

quen tốt trong ăn uống 

 

-  Có một số hành vi tốt trong ăn uống : 

Mời cô, mời bạn khi ăn ; ăn từ tốn, nhai 

kĩ. Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức 

ăn khác nhau…không  uống nước lã. 

MT19: Trẻ có thói quen giữ gìn sức khỏe, 

lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, 

vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con 

người 

- Tập luyện lột số thói quen tốt về giữ gìn 

sức khỏe : Vệ sinh răng miệng, đội mũ 

khi ra nắng, mặc áo ấm khi trời lạnh, đi 

dép, giày hàng ngày, khi đi học… 

- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, 

vệ sinh môi trường đối với sức khoẻ  con 

người. 

- Lựa chọn trang phục phù hợp với thời 

tiết. Ích lợi của mặc trang phục phù hợp 

với thời tiết. 

- Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và 

cách phòng tránh đơn giản ; có một số 

thói quen  tốt trong vệ sinh phòng bệnh 

khi được nhắc nhở: Biết nói với người lớn 

khi bị đau, chảy máu, sốt…đi vệ sinh 

đúng nơi quy định, bỏ rác đúng nơi quy 

định. 

- Biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh 

MT20: Trẻ nhận biết được nguy cơ không 

an toàn trong ăn uống; phòng tránh những 

hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở 

- Biết: Không cười đùa trong khi ăn, uống 

hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị sặc 

- Biết: không tự ý lấy thuốc uống; 

- Biết: ăn thức ăn có mùi ôi, thiu, ăn lá, 

quả lạ dễ bị ngộ độc; uống rượu, bia, cà 

phê không tốt cho sức khỏe 

MT21:  Trẻ có một số kỹ năng thực hiện 

một số quy định ở trường, nơi công cộng 

về an toàn khi được nhắc nhở 

- Biết: không leo trèo bàn, ghế, lan can; 

không nên chơi với những vật sắc nhọn 

như dao, kéo...; không theo người lạ ra 

khỏi trường. 

- Biết ngồi trên ô tô không thò đầu, thò 

tay ra ngoài ; đội mũ bảo hiểm khi ngối 
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trên xe máy 

- Đi bộ trên đường: Đi bên phải khi sang 

đường phải có người lớn dắt hoặc phải 

nhìn đường không có xe mới sang đường 

MT22: Trẻ nhận ra những nơi không an 

toàn, những vật dụng gây nguy hiểm đến 

tính mạng 

- Nhận ra và tránh một số vật dụng nguy 

hiểm  không đến gần, không chơi gần: ổ 

điện, bếp đang đun, phích nước nóng, 

cống thoát nước, hồ, ao, bể chứa nước, 

giếng nước... 

MT23: Trẻ nhận ra một số trường hợp 

nguy hiểm và gọi người giúp đỡ. 

 

- Biết gọi người lớn khi gặp một số 

trường hợp khẩn cấp: Cháy, có người rơi 

xuống nước, ngã, chảy máu... 

- Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói 

được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại 

của người thân khi cần thiết... 

2. Giáo dục phát triển nhận thức 

- Xem xét và tìm hiểu đặc điểm của các sự vật, hiện tượng 

MT24: Trẻ thích tìm, khám phá các sự 

vật, hiện tượng xung quanh. 

 

- Quan tâm đến những thay đổi của sự 

vật, hiện tượng xung quanh với sự gợi ý, 

hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về 

những thay đổi về sự vật, hiện tượng: “Vì 

sao cây lại héo?”, “vì sao lá cây ướt?” 

- Thu thập thông tin bằng nhiều cách khác 

nhau: Xem tranh, ảnh, nhận xét và trò 

chuyện. 

- Một vài tính chất của đất, đá, cát, sỏi. 

- Đặc điểm, công dụng của đồ dùng, đồ 

chơi; các phương tiện giao thông... 

MT25: Trẻ nhận ra một số hiện tượng 

thời tiết thay đổi theo mùa. Ảnh hưởng 

của nó đến sinh hoạt con người  

-  Một số hiện tượng thời tiết thay đổi 

theo mùa và thứ tự các mùa. Ảnh hưởng 

của nó đến sinh hoạt con người. Sự khác 

nhau giữa ngày và đêm. 

- Trẻ nói dược tên các mùa trong năm. 

Đặc điểm đặc trưng của mùa. 

MT26: Bước đầu trẻ biết phối hợp các 

giác quan để quan sát, khám phá. 

- Phối hợp các giác quan để xem xét sự 

vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, 
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 ngửi, nếm... để tìm hiểu đặc điểm của đối 

tượng. 

- So sánh sự giống nhau và khác nhau của 

một số con vật, cây, hoa, quả, đồ dùng, đồ 

chơi... 

- Nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự 

khác nhau, giống nhau của các đối tượng 

được quan sát. 

MT27: Trẻ biết sử dụng công cụ đơn giản 

để làm thử nghiệm để quan sát, so sánh. 

- Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ 

đơn giản để quan sát, so sánh, dự  đoán ví 

dụ: Pha màu/đường/muối vào nước, dự 

đoán, quan sát, so sánh. 

MT28: Trẻ phân biệt được các đối tượng 

theo 1-2 dấu hiệu. 

 

 

- Sự giống và khác nhau của 2-3 đồ dùng, 

đồ chơi. 

- Phân loại các đối tượng theo một hoặc 

hai dấu hiệu: cây cối, con vậtt, hoa quả, 

đồ dùng, đồ chơi... 

MT29: Trẻ nhận biết được một số đặc 

điểm nổi bật và ích lợi của con vật gần 

gũi. 

- Gọi tên con vật gần gũi xung quanh. 

- Đặc điểm, lợi ích và tác hại của một số 

con vật 

- Cách chăm sóc bảo vệ. 

- Mối liên hệ với môi trường sống. 

- So sánh sự giống và khác nhau của một  

số con vật. 

MT30: Trẻ nhận biết được một số đặc 

điểm nổi bật và ích lượi của cây cối, hoa, 

quả gần gũi. 

- Gọi tên nhóm cây cối, hoa, quả, gần gũi 

xunh quanh. 

- Đặc điểm, lợi ích của một số cây cối, 

hoa, quả. 

- Mối liên hệ với môi trường sống. 

- So sánh sựu giống và khác nhau của một 

số cây cối, hoa, quả. 

MT31: Trẻ biết đặc điểm, công dụng của 

phương tiện giao thông, phân loại theo 1-

2 dấu hiệu và một số quy định giao thông 

đơn giản. 

- Trẻ gọi tên, đặc điểm, công dụng của 

một số phương tiện giao thông. 

- Trẻ biết một số quy định giao thông đơn 

giản. 

- Trẻ có ý thức thực hiện đúng quy định 
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về an toàn giao thông khi đi ra đường, đi 

trên các phương tiện giao thông. 

- Nhận biết mối quan hệ đơn giản của sự vật,  hiện tượng và giải quyết vấn đề đơn 

giản 

MT32: Trẻ nói được mối quan hệ của một 

số sự vật, hiện tượng đơn giản 

-  Nhận xét được một số mối quan hệ đơn 

giản của sự vật, hiện tượng gần gũi. Ví 

dụ: “Cho thêm đường nước ngọt hơn; cho 

thêm muối nước mặn hơn” 

- Mối liên hệ giữa đặc điểm, cấu tạo với 

cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi. 

- Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn 

giản giữa con vật, cây  với môi trường 

sống 

MT33: Bước đầu trẻ biết giải quyết vấn 

đề một cách đơn giản. 

- Sử dụng cách thức thích hợp để giải 

quyết vấn đề đơn giản. Ví dụ: Làm cho 

ván dốc hơn để ô tô đồ chơi chạy nhanh 

hơn. 

- Thể hiện hiểu biết về đối tượng bằng các cách khác nhau 

MT34: Trẻ biết nhận xét, trò chuyện về 

đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của 

các đối tượng được quan sát 

- Đặc điểm bên ngoài của con vật, cây, 

hoa, quả gần gũi, ích lợi và tác hại đối với 

con người 

- So sánh sự khác nhau và giống nhau của 

2 con vật, cây, hoa, quả 

- Phân loại cây, hoa, quả, con vật theo 1 – 

2 dấu hiệu. 

- Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn 

giản giữa con vật, cây với môi trường 

sống. 

- Cách chăm sóc và bảo vệ cây, con, hoa 

quả, con vật. 

MT35: Trẻ biết ích lợi của nguồn nước, 

không khí, ánh sáng với cuộc sống con 

người, con vật, cây cối. 

- Các nguồn nước trong môi trường sống, 

ích lợi của nước với đời sống con người, 

con vật và cây; một số đặc điểm, tính chất 

của nước, nguyên nhân gây ô nhiễm 

nguồn nước. 

- Không khí, các nguồn ánh sáng và sự 
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cần thiết của nó với cuộc sống con người, 

con vật và cây cối. 

MT36: Trẻ thể hiện một số điều quan sát 

được qua hoạt động chơi, âm nhạc, tạo 

hình.... 

- Thể hiện một số điều hiểu biết về đối 

tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc, tạo 

hình... 

- Nhận biết số đếm, số lượng 

MT37: Bước đầu trẻ quan tâm đến chữ 

số, số lượng ở xung quanh. 

 

- Quan tâm đến chữ số, số lượng như 

thích đếm các vật ở xung quanh, hỏi “Bao 

nhiêu?”, “Là số mấy?”... 

MT38: Trẻ đếm được trong phạm vi 10 

và đếm theo khả năng. 

- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10. 

 - Đếm theo khả năng. 

MT39: Trẻ nhận biết chữ số, số lượng, số 

thứ tự từ 1-5. 

-  Đếm các nhóm có 5 đói tượng. 

- Nhận biết và sử dụng các chữ số 1-5 để 

chỉ số lượng. 

MT40: Trẻ biết cách so sánh số lượng của 

hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và 

nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít 

hơn. 

- Đếm các nhóm đối tượng. 

- Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm. 

MT41: Trẻ biết gộp các nhóm đối tượng 

trong phạm vi 5. Đếm và nói kết quả. 

- Gộp hai nhóm đối tượng có số lượng 

trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả, 

Tách một nhóm đối tượng thành hai nhóm 

nhỏ hơn. 

MT42: Trẻ có biểu tượng về số trong 

phạm vi 5. 

 

 

-  Số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5. 

Sử dụng các số từ 1-5 để chỉ số lượng, số 

thứ tự. 

- Nhận biết ý nghĩa các con số được sử 

dụng trong cuộc sống hàng ngày (số nhà, 

biển số xe...) 

- Sắp xếp theo quy tắc 

MT43: Trẻ nhận ra quy tắc xắp xếp của 3 

đối tượng trở lên và sao chép lại. 

 

- Xếp tương ứng 1-1. 

- Ghép đôi. 

- Xếp theo quy tắc: tìm quy tắc sắp xếp 

hàng ngày của các vật dụng hàng ngày; tự 

xếp thoe quy tắc nào đó và nói ra quy tắc 

đó; nhận ra quy tắc sắp xếp sẵn có của 3 

đối tượng và tiếp tục theo quy tắc đó. 
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MT44: Trẻ biết xếp tương ứng - Xếp tương ứng 1-1, ghép đôi. 

- So sánh hai đối tượng 

MT45: Trẻ biết so sánh hai đối tượng, 

cách đo độ dài, đo dung tích và nói kết 

quả đo. 

 

- So sánh kích thước, chiều cao, chiều 

rộng, chiều dài của 2-3 đối tượng 

- Sắp xếp 3 đối tượng theo sự tăng dần 

hoặc giảm dần về kích thước. 

- Nhận biết mục đích của phép đo. 

- Đo đọ dài 1 vật bằng 1 đơn vị đo. 

- Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo. 

- Nhận biết hình dạng 

MT46: Trẻ nhận biết được sự giống và 

khác nhau giữa hai hình (tròn, tam giác, 

vuông, chữ nhật). 

 

- So sánh sự khác nhau và giống nhau của 

các hình vuông, hình tam gác, hình tròn, 

hình chữ nhật: 

+ Phân biệt hình tròn- hình vuông, hình 

tròn- hình chữ nhật; hình tròn – hình tam 

giác. 

+ Phân biệt hình vuông – hình chữ nhật, 

hình vuông – hình tam giác. 

+ Phân biệt hình chữ nhật với hình tam 

giác. 

- Chắp ghép các hình hình học để tạo 

thành các hình mới theo ý thích và theo 

yêu cầu. 

- Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian 

MT47: Trẻ biết xác định được vị trí của 

đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn 

khác. 

- Xác định phía phải, phía trái của bản 

thân. 

- Xác đinh phía trên, phía dới, phía trước, 

phía sau của đồ vật so với bản thân trẻ. 

Xác định phía trên, phía dưới, phía trước, 

phía sau của đồ vật so với bạn khác. 

MT48: Trẻ nhận biết định hướng thời 

gian. 

- Mô tả các sự kiện xảy ra theo trình tự 

thời gian trong ngày (Nhận biết các buổi 

sáng, trưa, chiều, tối). 

- Nhận biết bản thân gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng 

MT49: Trẻ nói được tên tuổi, giới tính 

của bản thân khi được trò chuyện. 

- Trẻ nói được họ tên, tuổi, giới tính, đặc 

điểm bên ngoài, sở thích của bản thân. 
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MT50: Trẻ nói được họ, tên, công việc 

của các thành viên trong gia đình. 

 

- Trẻ nói được họ tên, công việc của bố 

mẹ, những người thân trong gia đình và 

công việc của gia đình, một số nhu cầu 

của gia đình khi được hỏi, trò chuyện, 

xem tranh ảnh về gia đình. 

MT51: Trẻ nói được địa chỉ, số điện thoại 

của gia đình 

- Nói được địa chỉ của gia đình mình 

(xóm, thôn..) số điện thoại của gia đình 

(Nếu có) 

MT52: Trẻ có hiểu biết về trường mầm 

non. 

- Tên, địa chỉ của trường, lớp. 

- Tên, công việc của các cô giáo và các cô 

bác trong trường. 

- các hoạt động củ trường, lớp. 

MT53: Trẻ nói được tên và một vài đặc 

điểm của bạn trong lớp khi được hỏi, trò 

chuyện. 

- Tên, một số đặc điểm, sở thích của các 

bạn trong lớp. 

- Các hạt động vui chơi của trẻ và các 

bạn. 

MT54: Trẻ nhận ra được mối liên hệ đơn 

giản giữa đặc điểm, cấu tạo với các sử 

dụng đồ dung, đồ chơi quen thuộc. 

- Mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm, 

công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ 

chơi quen thuộc; đặc điểm của một số 

chất liệu (gỗ, nhựa, kim loại, vải, ni 

lon…) 

- Một số mối liên hệ đơn giản giữa đặc 

điểm, cấu tạo với cách sử dụng của đồ 

dùng, đồ chơi quen thuộc. 

MT55: Trẻ nói được đặc điểm, công dụng 

của một số phương tiện giao thông và 

phân loại theo 1-2 dấu hiệu 

- Biết tên các phương tiện giao thông, nơi 

hoạt động của một số loại phương tiện 

giao thông gần gũi (xe đạp, xe máy, ô tô, 

tàu, thuyền…) 

- Biết đặc điểm, công dụng của một số 

phương tiện giao thông và phân loại theo 

1-2 dấu hiệu 

- Thực hành nhận biết, phân nhóm các 

phương tiện giao thông qua các hoạt động 

hàng ngày. 

- Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương 

- MT56: Trẻ nhận biết một số nghề phổ - Trẻ kể tên gọi, công cụ, sản phẩm, các 
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biến và nghề truyền thống ở địa phương. 

 

hoạt động và ích lợi, ý nghĩa của một số 

nghề phổ biến, nghề truyền thống của địa 

phương. 

MT57: Trẻ biết thể hiện một số hiểu biết 

về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc 

và tạo hình 

- Thể hiện vai chơi trong trò chơi đóng 

vai theo chủ đề Gia đình, phòng khám 

bệnh, xây dựng công viên… 

- Hát các bài hát về cây, con vật… 

- Vẽ, xé, dán, nặn, ghép hình…cây cối, 

con vật 

- Nhận biết một số lễ hội và danh lam thắng cảnh 

MT58: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của một 

số ngày lễ, hội. 

- Tên gọi, đặc điểm, các hoạt động của 

một só 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… 

MT59: 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),… 

MT60: 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. 

3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ 

- Nghe  hiểu lời nói: 

MT61: Trẻ nhận ra được sắc thái biểu 

cảm của lời nói khi vui, buồn, tức giận, 

ngạc nhiên. 

- Làm quen với một số từ biểu cảm 

- Lắng nghe và nhận ra được 2-3 cảm xúc 

MT62: Trẻ thực hiện được 2-3 yêu cầu 

liên tiếp. 

 

- Nghe và làm theo 2 lời chỉ dẫn  khác 

nhau. 

- Hiểu và làm được 2,3 yêu cầu liên tiếp. 

Ví dụ: “Hãy lấy hình tròn màu đỏ gắn vào 

bông hoa màu vàng”. 

MT63: Trẻ hiểu được nghĩa của một số từ 

khái quát: rau quả, con vật, đồ gỗ... 

 

-  Hiểu các từ chỉ đặc điểm, tính chất, 

công dụng và các từ biểu cảm. 

- Lùa chän c¸c sù vËt, hiÖn tîng trong 
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nhãm theo yªu cÇu. 

- Hiểu các từ khái quát; rau quả, đồ gỗ, 

con vật, đồ dùng, đồ chơi... 

MT64: Trẻ nghe, hiểu được khi người 

khác nói và trao đổi được với người đối 

thoại. 

 

 

- Lắng nghe và trao đổi với người đối 

thoại.  

- Nghe, hiểu nội dung các câu đơn, câu 

mở rộng, câu phức. 

- Nghe, hiểu truyện đọc, truyện kể phù 

hợp với độ tuổi; nghe các bài hát, bài thơ, 

ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè 

phù hợp với độ tuổi. 

- Nói được suy nghĩ của mình với cô, các 

bạn, diễn đạt ý muốn của mình bằng lời 

nói với những người xung quanh. Thực 

hiện 2-3 yêu cầu của giáo viên. 

- Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày: 

MT65: Trẻ có kỹ năng trả lời và đặt các 

câu hỏi. 

- Trả lời và đặt các câu hỏi: “Ai?”, “Cái 

gì?”; “Ở đâu?”; “Khi nào?”; “Để làm 

gì?”… 

MT66: Trẻ phát âm, nói rõ ràng để người 

nghe có thể hiểu được. 

- Phát âm các tiếng có chứa các âm khó. 

- Nói rõ các tiếng  để người nghe có thể 

hiểu được. 

MT67:  Bước đầu trẻ biết sử dụng các câu 

đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ 

định. 

 

- Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết 

của bản thân rõ ràng  bằng các câu đơn, 

câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định. 

MT68: Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, 

đồng dao… 

 

- Trẻ biết đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng 

dao…về đồ dùng gia đình; đồ chơi trong 

trường mầm non; các con vật, cây 

cối…phù hợp với độ tuổi. 

MT69: Thực hiện được 2-3 yêu cầu liên 

tiếp. 

- Lẳng nghe và hiểu được 2-3 yêu cầu liên 

tiếp. 

- Hiểu và thực hiện được 2-3 yêu cầu. 

MT70: Trẻ kể lại được sự việc đơn giản 

theo trình tự thời gian. 

- Trẻ kể lại một vài tình tiết của truyện đã 

được nghe. 

- Kể lại các sự việc, hiện tượng đã gặp, đã 



34 

 

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

xảy ra. 

- Kể lại sự việc theo trình tự thời gian. 

MT71: Trẻ biết sử dụng đực các từ chỉ sự 

vật, hoạt động, đặc điểm… 

 

- Trẻ sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt 

động, đặc điểm,…trong giao tiếp. 

MT72: Trẻ biết lắng nghe, kể chuyện và 

đặt câu hỏi theo nội dung truyện. 

 

- Trẻ lắng nghe kể chuyện và đặt câu hỏi 

teo nội dung các câu truyện phù hợp với 

độ tuổi. 

MT73: Trẻ bắt chước được giọng nói, 

điệu bộ của các nhân vật trong truyện. 

 

- Cho trẻ nghe và bắt chước giọng nói, 

điệu bộ của các nhân vật trong truyện đã 

được nghe. 

- Phát âm các tiếng có chứa các âm khó 

trong câu truyện (uôn, ua..). 

MT74: Trẻ biết điều chỉnh giọng nói phù 

hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở. 

- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt 

phù hợp với yêu cầu hoàn cảnh giao tiếp. 

- Trả lời câu hỏi của cô to, rõ ràng. 

MT75: Trẻ biết sử dụng các từ thể hiện sự 

lịch sự, lễ phép trong  giao tiếp với cô 

giáo và các bạn. 

 

- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép: chủ 

động sử dụng các câu: cảm ơn, xin lỗi, 

mời cô, mời bạn trong tình huống phù 

hợp không cần người lớn nhắc nhở.. 

- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt 

phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp. 

MT76: Trẻ biết kể lại sự việc, câu truyện 

theo trình tự. 

- Kể lại sự  việc có nhiều tình tiết 

- Kể chuyện theo đồ vật, theo tranh 

MT77: Trẻ biết mô tả hành động của các 

nhân vật trong tranh 

- Mô tả sự vật, hiện tượng, tranh ảnh. 

- Dạy trẻ  đóng kịch  

MT78: Bước đầu trẻ biết kể lại câu 

chuyện có mở đầu, kết thúc. 

- Kể lại câu truyện có mở đầu, kết thúc để 

người nghe hiểu nội dung câu chuyện  kể. 

- Làm quen với việc đọc – viết 

MT79: Trẻ biết chọn sách để xem. 

 

- Thường xuyên chơi ở góc sách. 

- Biết xem và nghe đọc các loại sách khác 

nhau . Chọn sách để “đọc” và xem. 

MT80: Trẻ biết cầm sách đúng chiều và 

giở từng trang và biết “đọc vẹt” theo 

tranh minh họa. 

 

- Biết phân biệt bìa sách,  phần mở đầu, 

kết thúc của sách,. 

- Đọc truyện theo tranh vẽ. 

- Trẻ thể hiện đúng các hành vi của người 
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đọc: cầm đúng chiều và biết cách lật trang 

(giở trang sách từ trái sang phải, giở sang 

trang) đọc từ trên xuống dưới, đọc từ trái 

qua phải. đọc ngắt, nghỉ sau dấu. 

MT81: Trẻ có ý thức giữ gìn và bảo vệ 

sách 

- Để sách đúng nơi quy định. Cầm sách 

cẩn thận.. 

- Không: ném, vẽ bậy, xé, làm nhăn, 

nhàu, hỏng sách, ngồi, giẫm lên sách. 

MT82: Trẻ thích xem và nghe đọc các 

loại sách. 

- Xem và nghe đọc các loại sách khác 

nhau. 

MT83: Trẻ làm quen với cách đọc và viết 

tiếng việt 

- Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ 

dòng trên xuống dòng dưới. 

- Hướng viết của các nét chữ; đọc ngắt 

nghỉ sau các dấu. 

MT84: Trẻ đọc được một số ký hiệu 

thông thường trong cuộc sống và một số 

biển báo giao thông đường bộ. 

 

- Làm quen với một số ký hiệu trong cuộc 

sống (nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, 

biển báo giao thông, kí hiệu đồ dùng các 

nhân, không hút thuốc lá, vứt rác vào 

thùng rác, thời tiết. 

MT85: Bước đầu trẻ biết cách sử dụng 

công cụ viết và đưa tay tạo thành nét của 

chữ cái. 

 

- Trẻ biết  một số công cụ viết như: phấn, 

bút chì, bút màu và biết cách sử dụng. 

- Bắt chước hành vi viết trong vui chơi và 

các hoạt động hàng ngày. 

MT86: Trẻ có biểu tượng ban đầu về kí 

hiệu/ chữ cái/ chữ viết. 

 

- Nhận dạng một số chữ cái. 

- Sử dụng ký hiệu để “viết”; tên, làm vé 

tàu, vé bán hàng, thiệp chúc mừng... 

MT87: Trẻ có khả năng phối hợp được 

các cử động của bàn tay, ngón tay, phối 

hợp tay – mắt. 

- Biết cầm công cụ viết đúng cách. 

- Tập tô, đồ các nét chữ. 

4. Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

- Thể hiện ý thức về bản thân 

MT88: Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính 

của bản thân, tên bố, tên mẹ 

- Trẻ giới thiệu được về mình (họ, tên, 

giới tính, tuổi, địa chỉ gia đình, là con thứ 

mấy) nói được  tên bố, tên mẹ, tên những 

người thân trong gia đình. 

MT89: Trẻ thể hiện ý thích của bản thân. - Nói được những điều bé thích, không 
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 thích, những việc gì bé có thể làm được. 

Thể hiện sở thích và khả năng của bản 

thân. 

-Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích 

(nói tên đồ chơi mình yêu thích và lựa 

chọn nguyên vật liệu cần thiết để làm đồ 

chơi mình yêu thích…) 

- Thể hiện sự tự tin, tự lực 

MT90: Trẻ thể hiện sự tự tin, tự lực; bước 

đầu trẻ biết cố gắng hoàn thành công việc 

được giao. 

 

- Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích. 

- Hoàn thành công việc được giao (Trực 

nhật, cất  đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ, 

tham gia các hoạt động lao động và các 

hoạt động khác ở gia đình, trường, lớp...)  

- Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung 

quanh 

MT91: Trẻ nhận ra cảm xúc vui, buồn, sợ 

hãi, tức giận, ngạc nhiên. 

 

- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc 

(vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) 

qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh. 

MT92: Trẻ biết biểu lộ một số cảm xúc: 

vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên. 

 

- Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù 

hợp qua cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, 

vận động; vẽ nặn, xếp hình. 

- Thể hiện được trạng thái cảm xúc thông 

qua nét mặt 

- Vui vẻ, hài lòng với bản thân 

MT93: Trẻ nhận biết và thể hiện cảm xúc 

với con người và sự vật, hiện tượng xung 

quanh. 

 

- Hợp tác, chia sẻ với những người xung 

quanh 

- Cảm nhận, bày tỏ và điều chỉnh các 

trạng thái cảm xúc khác nhau một cách 

phù hợp. 

- Thể hiện tình cảm yêu thương, quan tâm 

đối với các thành viên trong gia đình, thân 

thiện với bạn bè. 

MT94: Trẻ kính yêu Bác Hồ - Nhận ra hình ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ. 

- Thể hiện tình cảm kính yêu Bác Hồ qua 

hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác 

Hồ. 
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- Xem tranh ảnh, băng hình về Bác. 

MT95: Trẻ quan tâm đến di tích lịch sử, 

văn hóa truyền thống; biết một số cảnh 

đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước. 

- Kể tên và nói đặc điểm của một vài lễ 

hội, một vài đặc điểm của cảnh đẹp, di 

tích lịch sử ở địa phương. 

- Biết và quan tâm đến di tích lịch sử, 

cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước. 

- Vẽ, tô màu cảnh đẹp quê hương, các 

trang phục truyền thống, cờ tổ quốc; làm 

sách, tranh về quê hương đất nước. 

- Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội 

MT96: Thực hiện một số quy định ở lớp 

và gia đình. 

-Sau khi chơi biết cất đồ chơi vào nơi quy 

định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông 

bà, bố, mẹ. 

MT97: Trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi và 

chào hỏi lễ phép. 

 

- Sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép; biết 

nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép. 

MT98: Trẻ biết làm việc độc lập và phối 

hợp với bạn khi được hướng dẫn. 

 

- Biết chờ đến lượt và hợp tác. Biết trao 

đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện 

hoạt động chung (chơi, trực nhật...). 

- Biết tìm cách giải quyết mâu thuẫn 

(dùng lời, nhờ sự can thiệp của người 

khác, chấp nhận nhường nhịn). 

MT99: Trẻ biết chú ý lắng nghe khi cần 

thiết. 

 

- Chú ý nghe cô, bạn nói. Lắng nghe ý 

kiến của người khác, sử dụng lời nói và 

cử chỉ lễ phép 

MT100: Trẻ thể hiện sự quan tâm với 

người thân. 

- Yêu mến, quan tâm đến người thân 

trong gia đình. Quan tâm giúp đỡ bạn. 

- Quan tâm đến môi trường 

MT101: Quan tâm đến cây cối, vật nuôi. - Bảo vệ, chăm sóc con vật và cây cối; 

giữ gìn vệ sinh môi trường.; biết nhắc nhở 

người khác giữ gìn bảo vệ môi trường 

(không vứt rác bừa bãi, không bẻ cành, 

ngắt hoa...). 

MT102: Trẻ có ý thức tiết kiệm trong sinh 

hoạt. 

 

- Tiết kiệm trong sinh hoạt: tắt điện, tắt 

quạt khi không sử dụng và khi ra khỏi 

phòng, khóa vòi nước sau khi không 
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dùng, không để tràn nước khi rửa tay; 

không để thừa thức ăn. 

5. Giáo dục phát triển thẩm mĩ 

- Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và 

 tác phẩm nghệ thuật. 

MT103: Trẻ cảm nhận và thể hiện cảm 

xúc của mình trước vẻ đẹp thiên nhiên, 

cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật. 

- Vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô 

phỏng và sử dụng các từ gợi cảm nói lên 

cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh 

nói lên cảm nhận của mình khi nghe các 

âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp 

của các sự vật, hiện tượng. 

- Chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún 

nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích 

nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục 

ngữ; thích nghe và kể câu chuyện. 

- Thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ và sử 

dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của 

mình (về màu sắc, hình dáng…) của tác 

phẩm tạo hình 

- Một số kỹ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình 

MT104: Trẻ biết tô màu kín, không chờm 

ra ngoài đường viền các hình vẽ. 

 

- Trẻ có kỹ năng chọn màu, tô màu theo ý 

thích và theo hướng dẫn; tô màu kín 

không chờm ra ngoài đường viền các hình 

vẽ. 

MT105: Trẻ có kĩ năng vẽ, nặn. 

 

 

- Sử dụng các kĩ năng vẽ, nặn  để tạo ra 

các sản phẩm có màu sắc, kích thước, 

hình dáng/ đường nét; 

+Vẽ  phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, 

cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc 

và bố cục. 

+ Vẽ phối hợp các hình học cơ bản (hình 

tròn, vuông, ovan, hình chữ nhật) để tạo 

ra sản phẩm vẽ có một hay hai bộ phận: 

Quả bóng, con cá, tàu hỏa… 

+ Sử dụng các màu có sắc thái đậm, nhạt 

để vẽ và tô màu bức tranh một cách hài 



39 

 

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

hòa 

+ Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn 

cong đất nặn để nặn thành các sản phẩm 

có nhiều chi tiết. 

- Nặn các loại đồ vật, con vật có từ 2 phần 

trở lên. 

MT106: Trẻ có kỹ năng cắt, xé, dán - Xé, cắt theo đường thẳng, cong…và dán 

thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.  

- Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo 

thành các sản phẩm tạo hình có kiểu 

dáng, màu sắc khác nhau 

MT107: Bước đầu trẻ biết phối hợp các 

nguyên, vật liệu tạo hình, vật liệu trong 

thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm tạo 

hình. 

- Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo 

ra sản phẩm theo ý thích. Phối hợp các 

nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong 

thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm. 

MT108: Trẻ biết nhận xét và giữ gìn sản 

phẩm của mình, của bạn. 

- Trẻ biết nhận xét sản phẩm của mình, 

của bạn về màu sắc, hình dáng, đường 

nét, bố cục. 

- Trẻ biết giữ gìn sản phẩm. 

MT109: Trẻ hát đúng giai điệu bài hát trẻ 

em. 

 

- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc 

thái, tình cảm của bài hát trẻ em qua 

giọng hát, nét mặt,  điệu bộ 

MT110: Trẻ biết vận động nhịp nhàng 

theo nhịp điệu các bà hát, bản nhạc với 

các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, 

múa). 

- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, 

nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp các 

các bài hát, bản nhạc. 

- Vỗ tay sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo 

phách nhịp, tiết tấu chậm. 

Huyến khích trẻ tự nghĩ ra các hình thức 

để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài 

hát, bản nhạc yêu thích 

MT111: Trẻ thích tú, chú ý nghe nhạc, 

nghe hát, nhận ra giai điệu. 

- Nghe các thể loại âm nhạc khác nhau: 

nhạc thiếu nhi, nhạc dân ca, nạc cổ 

điển,… 

- Khuyến khích trẻ chú ý lắng nghe thích 

thú, vỗ tay, làm động tác mô phỏng. 

MT112: Trẻ biết phân biệt âm sắc của - lắng nghe, phân biệt âm sắc của một số 
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một số dụng cụ âm nhạc quen thuộc và 

biết sử dụng để đệm teo nhị bài hát, bản 

nhạc. 

dụng cụ âm nhạc quen thuộc. 

- sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, 

tiết tấu chậm. 

- Phát triển khả năng phản ứng âm nhạc, 

trí nhớ âm nhạc, tai nghe âm nhạc thông 

qua các trò chơi âm nhạc. 

- Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình) 

MT113: Trẻ nói lên được ý tưởng tạo 

hình của mình. Nhận xét, yêu thích các 

sản phẩm tạo hình. 

 

- Trẻ nói lên ý tưởng tạo hình của mình 

và đặt tên cho sản phẩm của mình. 

- Thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ và sử 

dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của 

mình (về màu sắc, hình dáng…) của các 

sản phẩm tạo hình. Nhận xét sản phẩm 

tạo hình về màu sắc, hình dáng/đường 

nét. 

- Đặt tên cho sản phẩm tạo hình. 

MT114: Trẻ biết phối hợp các nguyên vật 

liệu khác nhau để tạo một sản phẩm đơn 

giản. 

- Quan sát, ngắm nhìn các tác phẩm nghệ 

thuật được tạo nên từ các nguyên vật liệu 

khác nhau. 

Lựa chọn, sử dụng các nguyên vật liệu 

khác nhau, để tạo ra các sản phẩm đa 

dạng, phong phú. 

MT115: Trẻ biết thể hiện sự sáng tạo, biết 

lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động 

theo nhạc. 

- Vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu 

thích. 

- Tự sáng tạo, vận động sao cho phù hợp 

với nhịp điệu âm nhạc. 

 

 

 III. Mẫu giáo 3-4 tuổi 

 

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

1. Giáo dục phát triển thể chất 
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MT1: Trẻ khỏe mạnh. Cân nặng, 

chiều cao phát triển bình thường theo 

lứa tuổi: 

- Trẻ trai: 

+ Cân nặng: 12,7 – 21,2 kg 

+ Chiều cao: 94,9 – 111,7 cm 

- Trẻ gái: 

+ Cân nặng: 12,3 – 21,5 kg 

+ Chiều cao: 94,1 – 113,3 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 được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp: 

MT2: Trẻ thực hiện được đầy đủ, 

đúng các động tác trong bài thể dục 

theo hướng dẫn.Tập các động tác phát 

triển nhóm cơ và hô hấp 

 

- Thực hiện đúng, đầy đủ các động tác trong 

bài thể dục sáng và bài tập phát triển chung 

theo hướng dẫn  của cô. 

- Tập các động tác hô hấp, tay. Lưng, bụng 

lườn, chân theo yêu cầu 

- Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động: 

MT3: Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể 

khi thực hiện vận động. 

 

 

-  Giữ được thăng bằng khi thực hiện vân 

động: 

  + Đi hết đoạn đường hẹp (3mx0,2m) 

  + Đi kiễng gót liên tục  3 m. 

MT4: Trẻ kiểm soát được vận động. 

 

- Đi/chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu 

lệnh. 

- Chạy liên tục trong đường dích dắc (3-4 

điểm dích dắc) không chệch ra ngoài. 

MT5: Phối hợp tay – mắt trong vận 

động. 

- Tung bắt bóng  với cô: bắt được 3 lần liền 

không rơi bóng (khoảg cách 2,5 m). 

- Lăn, đập, tung bắt bóng với cô. 

- Tự đập bắt bóng được 3 lần liền (đường 

kính bóng 18 cm). 

MT6: Trẻ biết phối hợp với bạn 

chuyền, bắt bóng. 

-  Chuyền, bắt bóng hai  bên theo hàng 

ngang, hàng dọc. 

MT7: Trẻ thực hiện ném trúng đích 

ngang (xa 1,5 m) 

- Ném xa bằng 1 tay. 

- Ném trúng đích bằng 1 tay. 

- Ném trúng đích ngang (xa 1,5m). 

MT8: Trẻ thực hiện bò trong đường - Bò trườn theo hướng thẳng 
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hẹp (3m x 0,4m) không chệch ra 

ngoài. 

 

- Bò chui qua cổng 

- Trườn về phía trước 

- Bò trong đường hẹp (3m x 0,4m ) không 

chệch ra ngoài. 

MT9: Trẻ có kỹ năng trong khi thực 

hiện vận động. 

- Bật tại chỗ 

- Bật về phía trước 

- Bật xa được 20-25 cm 

MT10: Trẻ vận động nhanh nhẹn, 

khéo léo trong bài tập tổng hợp. 

 

- Chạy đổi hướng theo vật chuẩn 

- Bước lên, xuống bục cao (cao 30 cm) 

- Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát 

- Bò theo đường dích dắc: đường dích dắc 

rộng khoảng 50 cm, có 3-4 điểm dích dắc 

cách nhau khoảng 2,5 m. 

- Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay – 

mắt 

MT11: Trẻ thực hiện được các vận 

động  

- Xoay tròn cổ tay. 

- Gập, đan ngón tay vào nhau. 

MT12: Bước đầu trẻ phối hợp được 

cử động bàn tay, ngón tay trong một 

số hoạt động. 

- Vẽ được hình tròn theo mẫu 

- Cắt thẳng được một đoạn 10 cm. 

- Xếp chồng được từ 8-10 khối không đổ. 

- Tự cài, cởi cúc. 

- Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với 

sức khỏe 

MT13: Trẻ  biết tên một số thực phẩm 

và một số món ăn 

- Trẻ nói đúng tên một số thực phẩm quen 

thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh, ảnh (thịt, 

cá, trứng, sữa, rau...): 

- Biết tên một số món ăn hàng ngày;   

MT14: Trẻ nhận ra được ích lợi của 

việc ăn uống đối với sức khỏe. 

- Nhận biết được các bữa ăn trong ngày và 

ích lợi của việc ăn uống đủ lượng, đủ chất 

- Biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp 

nhận  ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. Nhận 

biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật 

(ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo 

phì...) 

- Thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt 

MT15: Bước đầu trẻ thực hiện được - Thực hiện được một số việc đơn giản tự 
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một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt 

khi được nhắc nhở. 

 

phục vụ trong sinh hoạt hàng ngày với sự 

giúp đỡ của người lớn: 

 + Tập rửa tay bằng xà phòng; Làm quen với 

cách rửa mặt, đánh răng, súc miệng hàng 

ngày. 

 + Tháo tất, cởi quần áo 

 + Sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách. 

- Thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, 

vệ sinh. 

- Có một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khỏe 

MT16: Trẻ có thói quen vệ sinh cá 

nhân theo sự hướng dẫn và giúp đỡ 

của cô 

- Rèn các thao tác rửa tay trước khi ăn, sau 

khi đi vệ sinh và khi tay bẩn. 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định 

MT17: Trẻ có một số hành vi và thói 

quen tốt trong ăn uống 

 

- Có một số hành vi tốt trong ăn uốngkhi 

được nhắc nhở: 

+ Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kĩ. 

Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn 

khác nhau...không  uống nước lã. 

MT18: Trẻ có một số thói quen tốt 

trong sinh hoạt và giữ gìn sức khỏe 

- Tập luyện lột số thói quen tốt về giữ gìn 

sức khỏe. 

- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, 

vệ sinh môi trường đối với sức khoẻ  con 

người. 

- Nhận biết trang phục theo thời tiết 

- Có một số thói quen  tốt trong vệ sinh 

phòng bệnh khi được nhắc nhở: Vệ sinh 

răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm 

khi trời lạnh, đi dép, giày hàng ngày, khi đi 

học. Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy 

máu... 

- Biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh: 

MT19: Trẻ biết một số hành động  

nguy hiểm và phòng tránh khi được 

nhắc nhở. 

- Biết một số hành động nguy hiểm và 

phòng tránh khi được nhắc nhở: Không cười 

đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại 

quả có hạt...không ăn thức ăn có mùi ôi; 

không ăn lá, quả lạ...không uống rượu, bia, 
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cà phê; không tự ý uống thuốc khi không 

được phép của người lớn. 

 MT20: Trẻ kể tên, nhận ra, phòng 

tránh một số vật dụng gây nguy hiểm, 

một số nơi không an toàn. 

 

- Nhận ra, kể tên  những nơi nguy hiểm 

không đến gần, không chơi gần: ổ điện, bếp 

đang đun, phích nước nóng, cống thoát 

nước, hồ, ao, bể chứa nước, giếng 

nước...không nên chơi với những vật sắc 

nhọn như dao, kéo. 

- Không ra khỏi trường khi không được 

phép của cô giáo. 

MT21: Trẻ nhận ra một số trường hợp 

nguy hiểm và gọi người giúp đỡ. 

 

- Biết gọi người lớn khi gặp một số trường 

hợp khẩn cấp: Cháy, có người rơi xuống 

nước, ngã, chảy máu... 

- Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được 

tên, địa chỉ gia đình khi cần thiết... 

2. Giáo dục phát triển nhận thức 

 - Xem xét và tìm hiểu đặc điểm của các sự vật, hiện tượng 

MT22: Trẻ thích tìm, khám phá các 

sự vật, hiện tượng xung quanh. 

 

 

 

 

- Quan tâm hứng thú với các sự vật, hiện 

tượng gần gũi, như chăm chú quan sát sự 

vật, hiện tượng; hay đặt câu hỏi về đối 

tượng. 

- Một số nguồn ánh sáng trong sinh hoạt 

hàng ngày. 

- Một vài tính chất của đất, đá, cát, sỏi. 

MT23: Trẻ kể được tên, đặc điểm nổi 

bật, cách sử dụng của một số đồ dùng, 

đồ chơi. 

-  Đặc điểm nổi bật, công dụng cách sử dụng 

đồ dùng, đồ chơi; Tên, đặc điểm nổi bật của 

một số  phương tiện giao thông quen thuộc. 

MT24: Trẻ nhận ra mối liên hệ đơn 

giản giữa con vật, cây quen thuộc với 

môi trường sống của chúng 

- Đặc điểm nổi bật và ích lợi của cây, con 

vật, cây, hoa, quả quen thuộc. 

- Mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây 

quen thuộc với môi trường sống của chúng. 

- Cách chăm sóc và bảo vệ con vật, cây gần 

gũi 

MT25: Bước đầu trẻ biết phối hợp các 

giác quan để quan sát, khám phá. 

 

- Phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, 

hiện tượng; nhìn, nghe, sờ, ngửi,... để nhận 

ra đặc điểm nổi bật của đối tượng. 
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- Đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật, 

cây, hoa, quả quen thuộc. 

MT26: Trẻ phân biệt được các đối 

tượng theo một dấu hiệu nổi bật. 

 

 

- Trẻ biết mô tả những dấu hiệu nổi bật của 

đối tượng được quan sát với sự gợi mở của 

cô giáo.. 

- Nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác 

nhau, giống nhau của các đối tượng được 

quan sát. 

- Nhận bết mói quan hệ đơn giản của sự vật hiện tượng và giải quyết vấn đề đơn 

giản: 

MT27: Trẻ nhận ra một vài mối quan 

hệ của một số sự vật, hiện tượng đơn 

giản 

- Trẻ biết hiện tượng nắng, mưa, nóng, lạnh 

và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của trẻ.  

- Biết một số dấu hiệu nổi bật của ngày và 

đêm. 

- Một số nguồn nước trong sinh hoạt hàng 

ngày, ích lợi của nước với đời sống con 

người, con vật, cây. 

- Nhận ra một vài mối  quan hệ đơn giản của 

sự vật, hiện tượng quen thuộc khi được hỏi. 

- Thể hiện hiểu biết về đối tượng bằng các cách khác nhau: 

MT28: Trẻ nhận ra hiện tượng nắng, 

mưa, nóng, lạnh. 

- Hiện tượng nắng, mưa, nóng, lạnh và ảnh 

hưởng của nó đến sinh hoạt của trẻ. 

MT29: Trẻ bước đầu biết phân loại 

đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật. 

-  Làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ 

của người lớn để quan sát, tìm hiểu đối 

tượng. Ví dụ: Thả các vật vào nước để nhận 

biết vật chìm hay nổi. 

- Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều 

cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo 

như xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về 

đối tượng. 

- Phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu 

nổi bật. 

MT30: Nói lên hiểu biết của mình khi 

quan sát được qua các hoạt động. 

- Thể hiện một số điều quan sát được qua 

các hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình... 

- Nhận biết số đếm, số lượng 

MT31: Bước đầu trẻ quan tâm đến - Quan tâm đến  số lượng và đếm như hay 
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chữ số, số lượng ở xung quanh. 

 

hỏi về số lượng, đếm vẹt, biết sử dụng ngón 

tay để biểu thị số lượng. 

MT32: Trẻ đếm các đối tượng giống 

nhau và đếm trong phạm vi 5. 

 

- Đếm trên đối tượng giống nhau và đếm 

trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng. 

- Nhận biết 1 và nhiều 

MT33: Trẻ biết cách so sánh số lượng 

của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 

5 . 

- Trẻ biết so sánh số lượng của hai nhóm đối 

tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác 

nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều 

hơn, ít hơn. 

MT34: Trẻ biết gộp, tách các nhóm 

đối tượng cùng loại có tổng trong 

phạm vi 5. 

- Gộp và đếm  hai nhóm đối tượng  cùng 

loại có tổng trong phạm vi 5.  

- Tách một nhóm đối tượng có số lượng 

trong phạm vi 5 thành các nhóm nhỏ hơn. 

MT35: Trẻ có biểu tượng về số lượng 

trong phạm vi 5. 

 

- Nhận biết chữ số, số lượng trong phạm vi 

5. Sử dụng các số từ 1-5 để chỉ số lượng, số 

thứ tự. Nhận biết 1 và nhiều. 

- Sắp xếp theo quy tắc 

MT36: Trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp 

đơn giản (mẫu) và sao chép lại. 

 

- Xếp tương ứng 1-1, ghép đôi. 

- Xếp xen kẽ. 

- Nhận ra quy  tắc sắp xếp đơn giản (mẫu) 

và sao chép lại. 

- So sánh hai đối tượng 

MT37: Trẻ biết so sánh hai đối tượng 

 

- So sánh 2 đối tượng về kích thước và nói 

được các từ: to hơn/nhỏ hơn; dài hơn/ngắn 

hơn; cao hơn/thấp hơn; bằng nhau. 

- Nhận biết hình dạng: 

MT38: Trẻ nhận biết được hình dạng. 

 

- Nhận biết, gọi tên các hình: hình vuông, 

hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật và 

nhận dạng các hình trong thực tế. 

- Biết sử dụng các hình học để chắp ghép. 

- Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian: 

MT39: Trẻ nhận biết vị trí trong 

không gian và định hướng thời gian. 

 

 

- Trẻ nhận biết phía trên- phía dưới, phía 

trước - phía sau, tay phải - tay trái của bản 

thân. 

- Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí 

của đối tượng trong không gian so với bản 
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thân. 

- Nhận biết bản than, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng(KPXH) 

MT40: Trẻ nói được tên tuổi, giới tính 

của bản thân.  

- Trẻ nói được họ tên, tuổi, giới tính, đặc 

điểm bên ngoài, sở thích của bản  han khi 

được hỏi,  trò chuyện. 

MT41: Trẻ nói được họ, tên, công 

việc của các thành viên trong gia 

đình. 

 

- Trẻ nói được tên của bố mẹ và các thành 

viên trong gia đình, những người  han 

trong gia đình và công việc của gia đình, 

một số nhu cầu của gia đình khi được hỏi, 

trò chuyện, xem tranh ảnh về gia đình. 

MT42: Trẻ nói được địa chỉ  gia đình. 

 

- Nói được địa chỉ của gia đình mình khi 

được hỏi, trò chuyện, xem tranh ảnh về gia 

đình. 

MT43: Trẻ biết được trường,  tên lớp 

mẫu giáo, tên và công việc của cô 

giáo. 

- Trẻ nói được tên trường/ lớp, cô giáo, bạn, 

đồ dùng, đồ chơi trong lớp khi được hỏi, trò 

chuyện. 

- Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương 

MT44: Trẻ biết tên gọi, sản phẩm và 

ích lợi của một số nghề phổ biến. 

 

- Tên gọi, sản phẩm và ích lợi của một số 

nghề phổ biến. 

- Trẻ kể tên và nói được sản phẩm của nghề 

nông, nghề xây dựng... khi được hỏi, trò 

chuyện. 

- Nhận biết một lễ hội, danh lam thắng cảnh 

MT45: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của 

một số ngày lễ, hội. 

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

só 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… 

MT46: 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),… 

MT47: 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. 

3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ. 

- Nghe hiểu lời nói.  



48 

 

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

MT48: Trẻ thực hiện được yêu cầu 

đơn giản. 

- Hiểu và làm theo yêu cầu đơn giản, ví dụ: 

“cháu hãy lấy quả bóng, ném vào rổ” 

MT49: Trẻ hiểu các từ chỉ người, tên 

gọi đồ vật, sự vật… 

- Hiểu các từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự 

vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen 

thuộc. 

MT50: Trẻ hiểu được nghĩa của một 

số từ khái quát 

- Trẻ hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi: quần 

áo, đồ chơi, hoa, quả... 

MT51: Trẻ biết lắng nghe và trả lời 

câu hỏi của người đối thoại 

- Lắng nghe và trả lời được câu hỏi của 

người đối thoại 

- Nghe hiểu và trả lời được nhiều loại câu 

hỏi 

- Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày 

MT52: Trẻ nói rõ các tiếng - Phát âm  rõ ràng các tiếng của tiếng việt để 

người khác hiểu được 

- Nói đủ nghe không lí nhí. 

MT53: Trẻ sử dụng được các từ thông 

dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm. 

 

 

- Nghe, hiểu nội dung các câu đơn, câu mở 

rộng. 

- Trả lời và đặt các câu hỏi: “Ai?”, “Cái 

gì?”; “Ở đâu?”; “Khi nào?”. 

MT54: Bước đầu trẻ biết sử dụng các 

câu đơn, câu mở rộng. 

 

- Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của 

bản thân rõ ràng  bằng các câu đơn, câu mở 

rộng. 

- Biết bày tỏ những mong muốn của mình 

bằng ngôn ngữ 

MT55: Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, 

đồng dao... 

 

- Trẻ  đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao, 

tục ngữ, hò vè...về đồ dùng gia đình; đồ chơi 

trong trường mầm non; các con vật, cây 

cối...phù hợp với độ tuổi. 

MT56: Trẻ bắt chước được giọng nói, 

điệu bộ của các nhân vật trong truyện. 

 

- Cho trẻ nghe và bắt chước giọng nói, điệu 

bộ của các nhân vật trong truyện đã được 

nghe. 

- Đóng vai theo lời dẫn truyện của giáo viên. 

MT57: Trẻ biết sử dụng các từ thể 

hiện sự lịch sự, lễ phép trong  giao 

tiếp với cô giáo và các bạn. 

 

- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép:”Vâng 

ạ” ”Dạ”; “Thưa”... trong giao tiếp. 

- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt 

phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp. 
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- Làm quen với việc đọc – viết 

MT58: Trẻ biết kể lại sự việc theo 

trình tự. 

 

- Kể lại những sự việc đơn giản đã diễn ra 

của bản thân như: đi thăm ông bà, đi chơi, 

xem phim... 

- Kể lại chuyện đơn giản đã được nghe với 

sự giúp đỡ của người lớn. 

MT59: Trẻ biết mô tả sự vật, hiện 

tường, tranh ảnh 

- Mô tả sự vật, hiện tượng, tranh ảnh có sự 

giúp đỡ; nhìn vào tranh minh họa và gọi tên 

nhân vật trong tranh. 

MT60: Trẻ biết đề nghị người khác 

đọc sách cho nghe, tự giở sách xem 

tranh. 

- Thường xuyên chơi ở góc sách. 

- Biết xem và nghe đọc các loại sách khác 

nhau .  

MT61: Trẻ biết cầm sách đúng chiều 

và giở từng trang và biết “đọc” 

truyện. 

 

 

 

 

- Biết nhìn vào tranh minh họa và gọi tên 

nhân vật trong tranh. 

- Đọc truyện theo tranh vẽ. 

 - Trẻ thể hiện đúng các hành vi của người 

đọc: cầm đúng chiều và biết cách lật trang 

(giở trang sách từ trái sang phải, giở sang 

trang) đọc từ trên xuống dưới, đọc từ trái 

qua phải. đọc ngắt, nghỉ sau dấu. 

MT62: Trẻ có ý thức giữ gìn, bảo vệ 

sách 

- Thường xuyên để sách đúng nơi quy định. 

Cầm sách cẩn thận, không ném, vẽ bậy, xé, 

làm nhăn, nhàu, hỏng sách, ngồi, giẫm...lên 

sách. 

MT63: Trẻ thích xem và nghe đọc các 

loại sách 

- Tiếp xúc với chữ, sách truyện 

- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau 

MT62: Bước đầu trẻ làm quen với 

cách đọc và viết tiếng việt 

- Làm quen với cách đọc và viết tiếng việt 

+ Hướng đọc, viết: Từ trái sang phải, từ 

dòng trên xuống dòng dưới 

+ Hướng viết của các nét chữ; đọc ngắt nghỉ 

sau các dấu 

MT64: Trẻ đọc được một số ký hiệu 

thông thường trong cuộc sống và một 

số biển báo giao thông đường bộ. 

 

 

- Làm quen với một số ký hiệu trong cuộc 

sống (nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, 

biển báo giao thông, đường dành cho người 

đi bộ, kí hiệu đồ dùng cá nhân, vứt rác vào 

thùng rác, thời tiết…) 
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MT65: Bước đầu trẻ biết cách sử 

dụng công cụ viết. Thích vẽ viết 

nguệch ngoạc. 

 

- Trẻ biết  một số công cụ viết như: phấn, 

bút chì, bút màu và biết cách sử dụng. 

- Bắt chước hành vi trong vui chơi và các 

hoạt động hàng ngày. 

MT66: Trẻ có biểu tượng ban đầu về 

kí hiệu/ chữ cái/ chữ viết.  

 

- Làm quen với cách viết tiếng việt, hướng 

viết từ trái sang phải từ dòng trên xuống 

dòng dưới; hướng viết của các nét chữ 

4. Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

- Thể hiện ý thức của bản thân 

MT67: Trẻ thể hiện ý thích của bản 

thân. 

 

- Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân 

- Nói được những điều bé thích, không 

thích. Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích. 

- Thể hiện sự tự tin, tự lực: 

MT68: Trẻ thể hiện sự tự tin, tự lực. 

Bước đầu trẻ biết cố gắng hoàn thành 

công việc được giao. 

 

- Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, 

mạnh dạn khi trả  lời câu hỏi. 

- Cố gắng thực hiện công việc đơn giản 

được giao (chia giấy vẽ, xếp đồ chơi...) 

- Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung 

quanh 

MT69: Trẻ nhận ra cảm xúc vui, 

buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên. 

- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, 

buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) qua nét 

mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh. 

MT70: Bước đầu trẻ biết biểu lộ một 

số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức 

giận, ngạc nhiên. 

- Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù 

hợp qua cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, vận 

động; vẽ nặn, xếp hình. 

MT71: Trẻ nhận biết và thể hiện cảm 

xúc với con người và sự vật, hiện 

tượng xung quanh. 

- Biết và quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh 

đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước. 

MT72: Trẻ kính yêu Bác Hồ. - Nhận ra hình ảnh  Bác Hồ 

- Thích nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, 

xem tranh ảnh về Bác Hồ. 

- Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội: 

MT73: Trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi 

và chào hỏi lễ phép. 

 

- Sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép; biết nói 

lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép. 

MT74: Bước đầu trẻ biết làm việc cá - Biết chờ đến lượt, chơi hòa thuận với bạn 
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nhân và phối hợp với bạn. 

 

và cùng chơi với bạn trong các trò chơi theo 

nhóm nhỏ.  

MT75: Trẻ biết chú ý lắng nghe khi 

cần thiết. 

- Chú ý nghe cô, bạn nói. Lắng nghe ý kiến 

của người khác. 

MT76: Trẻ thể hiện sự quan tâm với 

người thân. 

- Yêu quý bố, mẹ, anh chị em ruột và người 

thân trong gia đình.  

MT77:  Bước đầu trẻ thực hiện một số 

quy định ở trường và gia đình.  

- Thưc hiện một số quy định  ở lớp và  gia 

đình: sau khi chơi biết xếp, cất đồ chơi vào 

nơi quy định, không tranh giành đồ chơi. 

Vâng lời ông bà, bố mẹ. 

MT78: Trẻ phân biệt hành vi: đúng” -

“sai”, “tốt” – “xấu”. 

 

- Biết nhắc nhở người khác giữ gìn bảo vệ 

môi trường (bỏ rác đúng nơi quy định, 

không bẻ cành, ngắt hoa...). 

- Quan tâm đến môi trường: 

MT79: Trẻ có ý thức tiết kiệm trong 

sinh hoạt.  

- Tiết kiệm trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt 

khi không sử dụng và khi ra khỏi phòng , 

khóa vòi nước sau khi không dùng, không 

để thừa thức ăn. 

MT80: Trẻ quan tâm đến môi trường  - Biết bỏ rác vào nơi quy định 

- Giữ gìn vệ sinh môi trường 

- Bảo vệ, chăm sóc con vật và cây cối 

-Thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và 

chăm sóc cây cối. 

5. Giáo dục phát triển thẩm mĩ 

- Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các 

tác phẩm nghệ thuật: 

MT81: Trẻ cảm nhận và thể hiện cảm 

xúc của mình trước vẻ đẹp thiên 

nhiên, cuộc sống và các tác phẩm 

nghệ thuật 

- Vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của 

mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và 

ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, 

hiện tượng. 

- Chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, 

nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; 

thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục 

ngữ; thích nghe kể câu chuyện 

- Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình: 

MT82: Trẻ biết tô màu kín, không - Trẻ có kỹ năng chọn màu, tô màu theo ý 
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chờm ra ngoài đường viền các hình 

vẽ. 

 

thích và theo hướng dẫn; tô màu kín không 

chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ. 

MT83: Trẻ có kĩ năng vẽ, nặn. 

 

 

- Vẽ  các nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành 

bức tranh đơn giản. 

- Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo 

thành các sản phẩm có 1 hoặc 2 khối. 

MT84: Trẻ có kĩ năng cắt, xé dán, xếp 

hình. 

 

 

- Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm 

đơn giản. 

- Xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành 

các sản phẩm có cấu trúc đơn giản. 

MT85: Bước đầu trẻ biết phối hợp các 

nguyên, vật liệu tạo hình, vật liệu 

trong thiên nhiên để tạo ra các sản 

phẩm tạo hình. 

- Sử dụng  nguyên vật liệu để tạo ra sản 

phẩm theo sự gợi ý và theo ý thích. 

MT86: Trẻ hát đúng giai điệu bài hát 

trẻ em 

- Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài 

hát quen thuộc. 

MT87: Bước đầu trẻ biết thể hiện cảm 

xúc và vận động phù hợp với nhịp 

điệu bài hát, bản nhạc. 

 

- Vận động theo nhịp điệu các bài hát, bản 

nhạc với các hình thức (vỗ tay theo  phách, 

nhịp, vận động minh họa); sử dụng các dụng 

cụ gõ đệm theo phách, theo nhịp. 

- Vận động theo ý thích các bài hát, bản 

nhạc quen thuộc. 

MT88: Trẻ thích nghe nhạc - Nghe các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu 

nhi, dân ca). 

- Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật: 

MT89: Trẻ nói lên được ý tưởng tạo 

hình của mình. Nhận xét, yêu thích 

các sản phẩm tạo hình. 

- Trẻ nói lên ý tưởng tạo hình của mình và 

đặt tên cho sản phẩm của mình. 

- Vui sướng, ngắm nhìn, chỉ, sờ và nói lên 

cảm nhận của mình (về màu sắc, hình 

dáng...) của các sản phẩm tạo hình. Nhận xét 

sản phẩm tạo hình . 

- Đặt tên cho sản phẩm tạo hình. 

MT90: Trẻ biết thể hiện sự sáng tạo, 

biết lựa chọn, thể hiện các hình thức 

vận động theo nhạc. 

- Vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu 

thích. 

- Tự sáng tạo, vận động sao cho phù hợp với 
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nhịp điệu âm nhạc. 

 

 

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 

tháng tuổi: 

+ Trẻ trai: 91,7 – 93,9 cm; 

+ Trẻ gái: 80,0 – 92,2 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. 

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. 
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- 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 

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 
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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). 

- 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 

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

dây. 

- Chắp, ghép hình. 
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nặn; vẽ tổ chim; tập xâu vòng tay, 

chuỗi đeo cổ. 

 

- 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 

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, 

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

bát thìa vào nơi quy định... chuẩn bị chỗ ngủ 
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lấy nước uống, đi vệ sinh...) 

 

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 

nước nóng, xô nước, giếng) khi được 

nhắc nhở. 

 

- Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, 

những nơi nguy hiểm không được phép sờ 

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: 
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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 

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 - Nhận biết một số bộ phận trên cơ thể: biết 
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của một số bộ phận cơ thể khi được 

hỏi. 

 

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 

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

“...thế nào?”  

“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 

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 
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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 

xem tranh và gọi tên các nhân vật sự 

vật, hành động gần gũi trong tranh. 

- Lắng nghe người lớn đọc sách. 

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

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”, 
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 “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. 

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

- 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 

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 giao cho tổ chuyên môn, nhóm lớp căn cứ vào tình hình thực tế 

của địa phương, nhóm/lớp 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./.                                                                                                       

 - XD tiêu chí thi đua cụ thể đánh giá xếp loại công bằng, chính xác vào cuối tháng. 

- Nhà trường khen ngợi động viên kịp thời khi GV hoàn thành suất sắc nhiêm vụ 

 

Nơi nhận:                                                                Đạo Lý, ngày 22 tháng 9 năm 2018 

Lãnh đạo trường (để b/c); 

TTCM, GV (P/h thực hiện); 

Lưu: VT. 

 

 

   HIỆU TRƯỞNG                                                                   NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

 

 

 

        Vũ Thị Hằng                                                               Nguyễn Thị Bích Lệ 
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DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ 

Năm học 2018-2019 

I. Mẫu giáo 5-6 tuổi 

 

Chủ đề Chủ đề nhánh Tuần Tháng Từ ngày-ngày 

 

Trường mầm 

non – tết 

trung thu 

Bé vui đến trường 1 

9 - 10 

10/9-14/9/2018 

Lớp học thân yêu của bé 2 17/9-21/9/2018 

Vui hội trăng rằm 3 24/9-28/9/2018 

Bạn của bé 4 01/10-5/10/2018 

 

Bản thân 

Bé là ai? 5 

10 

8/10-12/10/2018 

Cơ thể Bé 6 15/10-19/10/2018 

Bé cần gì để lớn lên và khỏe 

mạnh? 
7 

29/10-2/11/2018 

 

 

Gia đình của 

bé - Ngày 

nhà giáo Việt 

Nam 

Gia đình của bé 8 

10-11 

5/11-9/11/2018 

Những người thân trong gia 

đình. 
9 

12/11-16/11/2018 

Ngày nhà giáo Việt Nam 10 19/11-23/11/2018 

Đồ dùng gia đình bé 11 26/11-30/11/2018 

 

 

 

Nghề nghiệp- 

Ngày thành 

lập QĐND 

Nghề truyền thống phổ biến 

ở địa phương 

 

12 

11 -12 

03/12-7/12/2018 

Nghề dịch vụ 13 10/12-14/12/2018 

Ngày thành lập QĐND Việt 

Nam 
14 

17/12-21/12/2018 

Nghề sản xuất 15 24/12-28/12/2018 

 

 

 

Động vật- 

Động vật nuôi trong gia đình 

 

 

16 

12-1 

31/12/2018-

04/1/2019 

Động vật sống dưới nước 

 
17 

07/1/ -11/1/2019 

Các con vật sống trong rừng 18 14/1-18/1/2019 

 Côn trùng và chim 19 21/1-25/1/2019 

 

Thực vật-Tết 

mùa xuân 

Tết và mùa xuân 20 

 1-2-3 

28/1- 01/2/2019 

 

Một số loại cây 21 11/2-15/2/2019 
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Chủ đề Chủ đề nhánh Tuần Tháng Từ ngày-ngày 

Rau , củ, quả 22 18/2-22/2/2019 

Một số loại cây lương thực 23 25/2-01/3/2019 

 

Giao thông-

Ngày 8/3 

Ngày quốc tế phụ  nữ 8/3  

24 

3 

04/3-08/3/2019 

Các loại phương tiện giao 

thông 
25 

11/3-15/3/2019 

Luật giao thông 26 18/3-22/3/2019 

Nước- Một 

số hiện tượng 

tự nhiên 

Nước và đời sống con người 27 

3 - 4 

25/3-29/3/2019 

Thời tiết và mùa 28 01/4-05/4/2019 

Một số hiện tượng tự nhiên 29 08/4-12/4/2019 

 

 

Quê hương 

Đất nước-

Bác Hồ 

Quê hương Đạo Lý tươi đẹp  

 

30 

4 - 5 

15/4-19/4/2019 

Đất nước Việt Nam diệu kỳ 31 22/4-26/4/2019 

Bác Hồ kính yêu 32 29/4-03/5/2019 

Bác Hồ với các cháu thiếu 

nhi 
33 

06/5-10/5/2019 

Trường tiểu 

học  

Bé chuẩn bị vào lớp Một 34 5 13/5-17/5/2019 

Trường tiểu học 35 20/5-24/5/2019 

Tổng cộng 10 Chủ đề 35 tuần 
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II. Mẫu giáo 4-5 tuổi 

 

Chủ đề Chủ đề nhánh Tuần Tháng Từ ngày-ngày 

 

Trường mầm 

non- Tết 

trung thu 

Ngày hội đến trường của bé. 1 

9 - 10 

10/9-14/9/2018 

Trường MN Đạo Lý của bé 2 17/9-21/9/2018 

Vui hội trăng rằm 3 24/9-28/9/2018 

Lớp mẫu giáo yêu thương 4 01/10-5/10/2018 

 

Bản thân 

 

Bé là ai? 5 

10 

08/10-12/10/2018 

Cơ thể bé 6 15/10-19/10/2018 

Bé cần gì để lớn lên và khỏe 

mạnh? 
7 

22/10-26/10/2018 

Gia đình của 

bé- Ngày nhà 

giáo Việt 

Nam 

Bố mẹ và những người thân 

quen 
8 

10-11 

29/10-02/11/2018 

Sở thích, thói quen của 

những người thân yêu. 
9 

05/11-09/11/2018 

Đồ dùng trong gia đình thân 

quen 
10 

12/11-16/11/2018 

Ngày nhà giáo Việt Nam 20-

11 
11 

19/11-23/11/2018 

Nghề nghiệp- 

Ngày thành 

lập QĐND 

Nghề phổ biến 12 

12 

26/11-30/11/2018 

Nghề truyền thống của địa 

phương 
13 

03/12-07/12/2018 

Nghề xây dựng - sản xuất 14 10/12-14/12/2018 

Ngày thành lập QĐND Việt 

Nam 
15 

17/12-21/12/2018 

Động vật 

Một số con vật nuôi trong 

gia đình 
16 

12-1 

24/12-28/12/2018 

Một số con vật sống dưới 

nước 
17 

31/12/2018-

04/1/2019 

Một số con vật sống trong 

rừng 
18 

07/1-11/1/2019 

Một số loại côn trùng 19 14/1-18/1/2019 

Thực vật – Em yêu cây xanh 20 1-2-3 21/1-25/1/2019 
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Chủ đề Chủ đề nhánh Tuần Tháng Từ ngày-ngày 

Tết, mùa 

xuân 

Tết và mùa xuân 21 28/1-01/2/2019 

Một số loại rau, củ, quả 22 11/2-15/2/2019 

Một số loài hoa 23 18/2-22/2/2019 

Giao thông- 

Ngày 8/3 

PTGT đường bộ - đường sắt 24 

3 

25/2-01/3/2019 

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 25 04/3 - 8/3/2019 

PTGT đường thủy - đường 

không 
26 

11/3-15/3/2019 

Một số qui định giao thông  27 18/3-22/3/2019 

Nước - 

Các hiện 

tượng tự 

nhiên 

Một số nguồn nước 28 

4 

25/3-29/3/2019 

Sự kỳ diệu của nước 29 01/4-05/4/2019 

Một số hiện tượng thời tiết 

và mùa 
30 

08/4-12/4/2019 

Quê hương - 

Đất nước-

Bác Hồ 

Quê hương  yêu dấu 31 

4-5 

15/4-19/4/2019 

Em yêu thủ đô Hà Nội 32 22/4-26/4/2019 

Bác Hồ kính yêu 33 29/4-03/5/2019 

Bác Hồ với các cháu thiếu 

nhi 
34 

06/5-10/5/2019 

Tết thiếu nhi Ngày tết thiếu nhi 35 5 13/5-17/5/2019 

Tổng cộng 10 chủ đề 35 tuần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Mẫu giáo 3-4 tuổi 

 

Chủ đề Chủ đề nhánh Tuần Tháng Từ ngày-ngày 

 

Trường mầm 

Ngày hội đến trường 1 
9 

10/9-14/9/2018 

Trường MN Đạo Lý của bé 2 17/9-21/9/2018 
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Chủ đề Chủ đề nhánh Tuần Tháng Từ ngày-ngày 

non – Tết 

trung thu 

Vui hội trăng rằm 3 24/9-28/9/2018 

Lớp mẫu giáo yêu thương 4 01/10-5/10/2018 

 

Bản thân 

 

Bé là ai? 5 

10 

08/10-12/10/2018 

Cơ thể bé 6 15/10-19/10/2018 

Bé cần gì để lớn lên và khỏe 

mạnh? 
7 

22/10-26/10/2018 

Gia đình của 

bé 

Bố mẹ và những người thân 

yêu 
8 

11 

29/10-02/11/2018 

Sở thích, thói quen của 

những người thân yêu. 
9 

05/11-09/11/2018 

Đồ dùng trong gia đình thân 

quen 
10 

12/11-16/11/2018 

Ngày nhà giáo Việt Nam 20-

11 
11 

19/11-23/11/2018 

Nghề nghiệp-  

Ngày thành 

lập QĐND 

Nghề phổ biến 12 

1-12 

26/11-30/11/2018 

Nghề truyền thống của địa 

phương 
13 

03/12-07/12/2018 

Nghề xây dựng - sản xuất 14 10/12-14/12/2018 

Ngày thành lập QĐND Việt 

Nam 
15 

17/12-21/12/2018 

Động vật  

Một số con vật nuôi trong 

gia đình 
16 

12-1 

24/12-28/12/2018 

Một số con vật sống dưới 

nước 
17 

31/12/2018-

4/1/2019 

Một số con vật sống trong 

rừng 
18 

07/1-11/1/2019 

Một số loại côn trùng 19 14/1-18/1/2019 

Thực vật- 

Tết và mùa 

xuân 

Em yêu cây xanh 20 

1-2-3 

21/1-25/1/2019 

Tết và mùa xuân 21 28/1-01/2/2019 

Một số loại rau, củ, quả 22 11/2-15/2/2019 

Một số loài hoa 23 18/2-22/2/2019 

Giao thông - 

ngày 8/3 

PTGT đường bộ - đường sắt 24 

3 

25/2-01/3/2019 

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 25 04/3-08/3/2019 

PTGT đường thủy - đường 

không 
26 

11/3-15/3/2019 
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Chủ đề Chủ đề nhánh Tuần Tháng Từ ngày-ngày 

Một số qui định giao thông 

đường bộ 
27 

18/3-22/3/2019 

Nước - 

Các hiện 

tượng tự 

nhiên 

Một số nguồn nước 

 
28 

4 

25/3-29/3/2019 

Sự kì diệu của nước 29 01/4-05/4/2019 

Một số hiện tượng tời tiết và 

mùa. 

 

30 

08/4-12/4/2019 

Quê hương 

Đất nước  

Quê hương yêu dấu 31 

4-5 

15/4-19/4/2019 

Em yêu thủ đô Hà Nội 32 22/4-26/4/2019 

Lễ hội quê hương em 33 29/4-03/5/2019 

Bác Hồ -Tết 

thiếu nhi 

Bác Hồ kính yêu 34 
5 

06/5-10/5/2019 

Ngày tết thiếu nhi 35 13/5-17/5/2019 

Tổng cộng 10 Chủ đề 35 Tuần 

 

 

 

IV. Nhóm trẻ 24-36 tháng 

Chủ đề Chủ đề nhánh Tuần Tháng Từ ngày-ngày 

Các cô/các bác 

trong nhóm 

trẻ - Trường 

mầm non 

Các cô/các bác trong nhóm 

trẻ, trường mầm non 
1 

 

9 

10/9-14/9/2018 

Công việc của các cô, bác 

trong nhà trẻ 
2 

17/9-21/9/2018 

 

Bé và các bạn-

Vui tết Trung 

thu 

Vui hội trăng rằm 3 

 

9-10 

24/9-28/9/2018 

Bé biết nhiều thứ 4 01/10-5/10/2018 

Các bạn của bé ở lớp. 5 08/10-12/10/2018 

Bé và các bạn cùng chơi. 6 15/10-19/10/2018 

Mẹ và những 

người thân 

yêu 

Bố và mẹ của bé 7 

 

 

10-11 

22/10-26/10/2018 

Đồ dùng trong gia đình 8 29/10-02/11/2018 

Quần áo của mọi người 

trong gia đình 
9 

05/11-09/11/2018 

Bé và những người thân yêu 

trong gia đình. 
10 

12/11-16/11/2018 

Đồ chơi của 

bé- ngày nhà 

Ngày nhà giáo Việt Nam 20-

11 
11 

 

11-12 

19/11-23/11/2018 
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Chủ đề Chủ đề nhánh Tuần Tháng Từ ngày-ngày 

giáo Việt Nam 

20-11 

Những đồ chơi quen thuộc 

gần gũi 
12 

26/11-30/11/2018 

Những đồ chơi cuyển động 

được 
13 

03/12-07/12/2018 

Đồ chơi lắp ráp, xây dựng. 14 10/12-14/12/2018 

Những con vật 

đáng yêu- 

Thành lập 

QĐND 

Ngày thành lập QĐND Việt 

Nam 22/12. 

15  

 

12-1 

17/12-21/12/2018 

Một số con vật nuôi trong 

gia đình 

16 24/12-28/12/2018 

Động vật sống trong rừng. 

17 31/12/2018- 

04/1/2019 

Động vật sống dưới nước. 18 07/1-11/1/2019 

Ngày tết và 

mùa xuân 

Các loại hoa, quả, bánh ngày 

tết. 

19  

 

1-2 

14/1-18/1/2019 

Cây mùa xuân 20 21/1-25/1/2019 

Ngày Tết với bé 21 28/1-01/2/2019 

Lễ hội mùa xuân 22 11/2-15/2/2019 

Cây và những 

bong hoa đẹp- 

Ngày 8/3 

Các loại quả bé thích. 23  

 

3 

18/2-22/2/2019 

Những bông hoa đẹp 24 25/3-01/3/2019 

Ngày vui 8-3 25 04/3-08/3/2019 

Em yêu cây xanh 26 11/3-15/3/2019 

Bé đi khắp nơi 

bằng phương 

tiện gì 

Phương tiện GT đường bộ: 

Xe đạp, xe máy. 
27 

 

3-4 

18/3-22/3/2019 

Phương tiện GT đường bộ 

(Ôtô) 
28 

25/3-29/3/2019 

Phương tiện giao thông 

đường thủy (Tàu thủy – 

thuyền buồm) 

29 

01/4-05/4/2019 

Phương tiện GT đường hàng 

không. 
30 

08/4-12/4/2019 

Mùa hè với bé 

Thời tiết mùa hè. 31 

 

4-5 

15/4-19/4/2019 

Quần áo, trang phục mùa 

hè. 
32 

22/4-26/4/2019 

Nước và mùa hè. 33 29/4-03/5/2019 

Bé lên mẫu Chuẩn bị lên mẫu giáo 34 5 06/5-10/5/2019 
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Chủ đề Chủ đề nhánh Tuần Tháng Từ ngày-ngày 

giáo  Lễ hội chuyển lớp 35 13/5-17/5/2019 

Tổng cộng 10 Chủ đề 35 TUẦN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


