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A. GIỚI THIỆU 

V!n $% c' b)n c*a giáo d&c tr* m,u giáo (3 — 6 tu2i) là tôn tr1ng $3i s6ng 

c*a tr7 và khuy=n khích các hoAt $Bng có tính ch* $Bng c*a tr7. ViEc tôn 

tr1ng sF ch* $Bng c*a tr7 không có nghGa là $H tr7 ch'i nhIng gì tr7 

thích. Giáo viên chMm sóc — giáo dQc tr7 trong khuôn khR nhIng mQc 

tiêu và nhIng k=t qu) mong $Ti c*a ChV'ng trình Giáo dQc mWm non 

thông qua k= hoAch giáo dQc.  

K5 ho7ch giáo d&c $VTc lXp mBt cách cQ thH nhZm $At $VTc nhIng mQc 

tiêu $ã quy $\nh trong chV'ng trình giáo dQc mWm non. K= hoAch giáo 

dQc ch^ ra “khi nào” và “nhIng loAi hoAt $Bng nào” tr7 nên thFc hiEn vai 

mQc $ích khuy=n khích sF phát triHn và $3i s6ng c*a tr7. K= hoAch giáo 

dQc $VTc lXp $H tr7 có thH có $VTc nhIng tr)i nghiEm phù hTp vai $B 

tuRi và phù hTp vai tcng giai $oAn phát triHn c*a tr7.  

Giáo viên lXp k= hoAch giáo dQc bZng viEc $Va ra nhIng mQc tiêu và nBi 

dung giáo dQc $H $Va vào thFc hành, tAo ra mBt môi trV3ng cho phép tr7 

ti=p cXn mQc tiêu và nBi dung giáo dQc, $fng th3i $)m b)o rZng sF *ng 

hB c*a giáo viên làm cho nhIng hoAt $Bng $i theo hVang hTp lí. 

Xây d;ng k5 ho7ch là lFa ch1n mQc tiêu, nBi dung, phV'ng pháp phù 

hTp vai $hc $iHm c*a tr7, phù hTp vai $i%u kiEn c' si vXt ch!t c*a trV3ng 

lap, $i%u kiEn môi trV3ng tF nhiên c*a $\a phV'ng và vMn hoá xã hBi c*a 

dân tBc, c*a vùng mi%n.  

Xây d;ng k5 ho7ch sl giúp cho giáo viên ch* $Bng trong viEc ti=n hành tR 

chnc thFc hiEn các hoAt $Bng giáo dQc và giúp tr7 phát triHn theo mQc 

tiêu, yêu cWu $% ra và phù hTp vai nhu cWu phát triHn c*a tr7.  

Ngoài ra, thông qua viEc lXp k= hoAch giáo dQc c*a giáo viên, cán bB 

qu)n lí có thH hp trT giáo viên trVac khi giáo viên ti=n hành các hoAt 

$Bng giáo dQc và gi)ng dAy, hp trT các ý tVing sáng tAo c*a giáo viên và 

tAo $i%u kiEn $H h1 thFc hiEn. Các giáo viên khác có thH chia s7 kinh 

nghiEm, thông tin và hTp tác trong giáo dQc tr7.  
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B. MỤC TIÊU 

Sau khi h'c xong module này, ng45i h'c có th8: 

1.  Phân tích và >ánh giá >4@c các loAi kB hoAch giáo dCc trE mFu giáo 3 — 6 

tuJi: kB hoAch nKm, kB hoAch tháng, kB hoAch tuLn và kB hoAch ngày.  

2.  Xác >Onh >4@c mCc tiêu, nQi dung, biBt thiBt kB hoAt >Qng giáo dCc, 

chuSn bO >T dùng, ph4Wng tiXn giáo dCc, xác >Onh th5i gian, không gian 

thZc hiXn, >ánh giá và >i[u ch\nh kB hoAch.  

3. ThZc hiXn l^p kB hoAch giáo dCc cho trE mFu giáo 3 — 6 tuJi theo Ch4Wng 

trình Giáo dCc mLm non.  

C. NỘI DUNG 

1. Nghiên cdu tài liXu Ch4Wng trình Giáo dCc mLm non và nêu mCc tiêu, 

nQi dung giáo dCc trE mFu giáo 3 — 6 tuJi. 

2. Trao >Ji, thfo lu^n nhóm v[ các loAi kB hoAch giáo dCc trE mFu giáo 3 — 6 tuJi.  

3. Trao >Ji, thfo lu^n nhóm v[ cách xác >Onh mCc tiêu, nQi dung, chuSn bO 

>T dùng, ph4Wng tiXn giáo dCc, xác >Onh th5i gian, không gian thZc hiXn.   

4. Trao >Ji, thfo lu^n và thZc hành thiBt kB hoAt >Qng giáo dCc cho trE mFu 

giáo 3 — 6 tuJi.  

5. Trao >Ji, thfo lu^n v[ >ánh giá và >i[u ch\nh kB hoAch giáo dCc.  

 D. CÁC HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động 1. Tìm hiểu ý nghĩa của việc lập kế hoạch giáo dục trẻ 

mẫu giáo (3 – 6 tuổi) và nhiệm vụ của giáo viên mầm non 

BAn >ã >'c, nghiên cdu v[ l^p kB hoAch giáo dCc trE nhà trE (3 — 36 tháng 

tuJi); >ã tnng sp dCng kB hoAch giáo dCc trE mFu giáo (3 — 6 tuJi). BAn hãy 

ki8m tra lAi viXc l^p kB hoAch giáo dCc trE mFu giáo (3 — 6 tuJi) bqng cách 

hoàn thành ba bài t^p sau: 

Bài t%p 1: L%p k+ ho.ch giáo d3c tr5 m7u giáo (3 — 6 tu=i) là gì? 
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Bài t%p 2: Ý ngh-a c0a vi2c l%p k5 ho7ch giáo d:c tr< m>u giáo (3 — 6 

tuDi) là gì? 

 

 

 

Bài t%p 3: Nhi2m v: c0a giáo viên mJm non trong vi2c l%p k5 ho7ch giáo 

d:c tr< m>u giáo (3 — 6 tuDi) là gì? 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

Hãy $%i chi)u nh,ng $i.u b0n v2a th5c hi6n 7 bài t9p trên v=i nh,ng 

thông tin ph?n h@i dB=i $ây: 

1.1. Ý nghĩa của việc lập kế hoạch giáo dục trẻ mẫu giáo (3 – 6 tuổi) 

“TrG hoà nh9p vào cuIc s%ng $K hLc!” 

   A. Schulman, 1976, p.1. 

TrG hoà nh9p vào cuIc s%ng $K hLc. Pó là $i.u rSt t5 nhiên cTa trG nhB là 

chLc ngón tay, n)m, sW mó, tháo, lYp, bò ra, bò vào và khám phá th) gi=i 

xung quanh. TrG hLc là do $B^c thúc $`y b7i ham mu%n b`m sinh $K 

bi)t, hiKu rõ và tho? mãn s5 tò mò vô h0n. NhBng b0n — ngBWi giáo viên 

không mu%n bd qua tSt c? vi6c hLc hành $)n nh,ng ce hIi ti)p xúc gi,a 

trG và môi trBWng xung quanh chúng. Nh,ng $fa trG rSt quan trLng,  

và chúng có quá nhi.u thf $K hLc. HB=ng dgn vi6c hLc này chn c`n th9n 

và lên k) ho0ch ki lBjng. PK th9t s5 quan tâm $)n cuIc s%ng cTa trG, b0n 

nên quan tâm nh,ng $i.u sau: 
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(1)  B%n mu)n tr, h.c gì? B%n mu)n tr, tr34ng thành nh3 th6 nào? Tr, s: 

;%t ;3<c gì trong su)t th=i gian tr, bên c%nh b%n? 

(2)  Tr, s: h.c, phát triFn và ;%t ;3<c qua nhIng mJc tiêu và ;Kng cL cJ thF, 

th=i gian biFu hMng ngày và nhIng bài h.c, k6 ho%ch ;ã ;3<c phân chia 

nh3 th6 nào? 

(3)  B%n s: quy6t ;Snh nh3 th6 nào khi mà tr, không ;%t ;3<c nhIng mJc 

tiêu cUa b%n cho sV phát triFn, h.c tWp và hoàn thiXn?  

Nh3 vWy, m!c $ích c'a vi+c l-p k0 ho2ch giáo d!c tr8 m9u giáo (3 — 6 tu?i) 

là nhMm cJ thF hoá nKi dung và các ho%t ;Kng giáo dJc phù h<p v]i ;^c 

;iFm cUa tr, trong tr3=ng m_m non, phù h<p v]i ;i`u kiXn cL s4 vWt chat 

cUa tr3=ng l]p, ;i`u kiXn môi tr3=ng tV nhiên cUa ;Sa ph3Lng và vbn hoá 

cUa dân tKc. 

Ý nghCa c'a vi+c l-p k0 ho2ch giáo d!c tr8 m9u giáo (3 — 6 tu?i) là giúp 

giáo viên chU ;Kng trong viXc ti6n hành te chfc thVc hiXn các ho%t ;Kng 

giáo dJc và giúp tr, phát triFn theo mJc tiêu, yêu c_u ;ã ;` ra. 

K6 ho%ch là cUa giáo viên. Các k6 ho%ch có thF rat khác nhau trong cùng 

mKt tr3=ng, mKt kh)i l]p vì phJ thuKc vào trình ;K phát triFn cUa tr, l]p 

;ó, phJ thuKc vào kinh nghiXm, trình ;K cUa mki giáo viên. K6 ho%ch là 

sV dV ki6n nên có thF thay ;ei trong ;i`u kiXn và hoàn clnh cJ thF.  

1.2. Nhiệm vụ của giáo viên mầm non trong quá trình lập kế hoạch 

giáo dục trẻ mẫu giáo (3 – 6 tuổi) 

• ThE nhFt, ;ánh giá mfc ;K phát triFn cUa mki tr, và quy6t ;Snh làm th6 

nào ;F tr< giúp và hiFu ;3<c nhIng gì mà ;fa tr, mong mu)n hay suy 

nghm nhat th=i.  

• ThE hai, t%o ra môi tr3=ng thF chat và tâm lí phù h<p v]i sV phát triFn cUa tr,.  

• ThE ba, giúp ;o tr, m4 rKng nhIng ho%t ;Kng và phát triFn nhIng ý 

t34ng cqng nh3 khl nbng suy nghm cUa chúng.  

rF thVc hiXn nhIng nhiXm vJ trên, giáo viên c_n xem xét cun thWn các 

van ;` sau:  

(1) T%o ra mKt môi tr3=ng t)t nh3 th6 nào? (ví dJ: chuun bS cL s4 vWt chat 

thích h<p dùng cho viXc giáo dJc ;F tr, có thF phát triFn qua nhIng ho%t 

;Kng hMng ngày). 
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(2) T%o l(p các m-i quan h4 có nhân tính trong l;p h<c nh= th> nào? (ví dC: 

phát triEn mFt m-i quan h4 t=Gng hH và hIp tác).  

(3) Nói v;i trM nh= th> nào? (ví dC: sO dCng nhPng tQ và cách diRn S%t phù 

hIp v;i mUc SF phát triEn cVa trM và nên S=a ra gIi ý nhY hGn là nhPng 

chZ d[n).  

NhPng Si\u này s^ S%t S=Ic t-t nh_t khi giáo viên l(p S=Ic k> ho%ch giáo 

dCc thích hIp. 

TỰ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 1 

Sau khi tham khbo thông tin phbn hdi, b%n th_y cgn bh sung gì cho các 

bài t(p b%n Sã làm? 

— Ý nghma cVa vi4c l(p k> ho%ch giáo dCc trM m[u giáo (3 — 6 tuhi): 

 

 

 

 

— Nhi4m vC cVa giáo viên mgm non: 

 

 

Hoạt động 2. Tìm hiểu các loại kế hoạch giáo dục trẻ mẫu giáo 

(3 – 6 tuổi) và trách nhiệm của Ban giám hiệu, của giáo 

viên mầm non trong việc lập kế hoạch giáo dục 

B%n Sã thpc hi4n các lo%i k> ho%ch giáo dCc (k> ho%ch dài h%n, k> ho%ch 

ngqn h%n,...), hãy hoàn thành hai bài t(p sau Sây: 

Bài t%p 4: Các lo.i k0 ho.ch giáo d4c tr6 m8u giáo (3 — 6 tu>i). 
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Bài t%p 5: Trách nhi/m c1a Ban giám hi/u và giáo viên m8m non trong 

vi/c l%p k; ho<ch giáo d>c. 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Hãy $%i chi)u k)t qu. th/c hi0n bài t4p c6a b8n v:i nh;ng thông tin 

ph.n h>i d@:i $ây: 

2.1. Các loại kế hoạch giáo dục  

* K) ho8ch dài h8n: 

—  K! ho%ch h'ng n*m: K) ho8ch giáo dHc bao trùm lên c. 1 nOm hPc g>m 

mHc tiêu, nRi dung, các s/ ki0n $@Tc th/c hi0n trong nOm hPc. 

—  K! ho%ch h'ng tháng/ k! ho%ch ch1 23: K) ho8ch giáo dHc bao trùm lên 1 

tháng, cH thV hoá các nRi dung giáo dHc nhWm $áp Xng mHc tiêu giáo 

dHc theo các lZnh v/c phát triVn, $@Tc th/c hi0n qua các ho8t $Rng hPc, 

khám phá, tr.i nghi0m, vui ch[i c6a tr\ trong 1 tháng ho]c 1 ch6 $^ ho]c 

1 d/ án.  

* K) ho8ch ng_n h8n:  

—  K! ho%ch h'ng tu5n: K) ho8ch giáo dHc bao trùm lên 1 tu`n và $@Tc l4p 

mRt cách cH thV nhWm $@a k) ho8ch tháng vào th/c hi0n, chú ý $)n s/ 

liên tHc c6a cuRc s%ng. 

—  K! ho%ch h'ng ngày: K) ho8ch giáo dHc bao trùm lên 1 ngày và dicn t. 

chi ti)t cuRc s%ng c6a tr\ d tr@eng.  

K) ho8ch tu`n, ngày là s/ s_p x)p các ho8t $Rng hPc, khám phá, tr.i 

nghi0m, vui ch[i c6a tr\ (d các lZnh v/c phát triVn) vào các ngày trong 

tu`n và các thei $iVm trong ngày nhWm triVn khai mRt, hai nRi dung c6a 

tháng/ c6a ch6 $^/ c6a d/ án. 
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2.2. Trách nhiệm của Ban giám hiệu và giáo viên 

a) Trách nhi*m c,a Ban giám hi*u 

— Xây d%ng k) ho,ch cho c. n/m h1c, xác 56nh m7c tiêu, d% ki)n phân 

ph=i các n>i dung ch? y)u c?a chABng trình trong n/m h1c theo tFng 

kh=i lHp theo lIa tuJi (Ban giám hiMu có thO giao cho tFng kh=i lHp cùng 

th%c hiMn công viMc này). 

— N>i dung k) ho,ch bao gYm: M7c tiêu giáo d7c theo 5> tuJi, phân ph=i 

n>i dung chABng trình theo 5 l]nh v%c phát triOn giáo d7c; D% ki)n s= 

ch? 5a, s= tubn th%c hiMn cho mci ch? 5a, thdi gian tABng 5=i trong n/m 

5O th%c hiMn; K) ho,ch c7 thO va thdi gian bft 5bu, k)t thúc n/m h1c; 

Thdi gian nghi các ngày lj, T)t; Thdi 5iOm tJ chIc lj h>i chung c?a trAdng.  

— Thông qua k) ho,ch c?a giáo viên theo n/m h1c và theo tFng ch? 5a. 

— K) ho,ch tJ chIc 5ánh giá chung chlt lAmng giáo viên và trn trong toàn 

trAdng thông qua 5ánh giá chlt lAmng tJ chIc ho,t 5>ng và s% phát triOn 

c?a trn.  

b) Trách nhi*m c,a giáo viên 

D%a trên k) ho,ch n/m c?a Ban giám hiMu nhà trAdng và c?a kh=i lHp 5ã 

xác 56nh, giáo viên xây d%ng k) ho,ch c7 thO c?a lHp mình, bao gYm:  

— K) ho,ch n/m: m7c tiêu giáo d7c theo 5 l]nh v%c, n>i dung giáo d7c, d% 

ki)n ch? 5a và thdi gian th%c hiMn.  

— K) ho,ch theo ch? 5a: ch1n ch? 5a c7 thO, xây d%ng m,ng n>i dung, xây 

d%ng m7c tiêu giáo d7c theo ch? 5a, xây d%ng m,ng ho,t 5>ng. 

— K) ho,ch hpng tubn: l%a ch1n, sfp x)p các ho,t 5>ng giáo d7c m>t cách 

có k) ho,ch, có m7c 5ích, phù hmp vHi trn và 5iau kiMn c?a lHp trong 1 tubn. 

— K) ho,ch ngày: thi)t k), tJ chIc các ho,t 5>ng giáo d7c tích hmp trong ngày. 

Nên nh% r'ng: K) ho,ch giáo d7c chi 5Bn thubn là nhsng k) ho,ch. N)u 

giáo viên c= bám vào nhsng k) ho,ch này mà trong giáo d7c l,i có ít 

nhsng ho,t 5>ng liên quan 5)n th%c t) 5di s=ng c?a trn thì chúng không 

thO thúc 5ty s% phát triOn 5ích th%c. uiau quan tr1ng 5=i vHi giáo viên là 

nh,y c.m vHi nhsng vln 5a nhA nhsng thay 5Ji trong s% quan tâm c?a 

trn, thái 5> c?a trn 5=i vHi cu>c s=ng và trò chBi, m=i quan hM vHi giáo 

viên và các trn khác hay nhsng thay 5Ji va thdi ti)t/nhiMt 5> 5O sau 5ó 

c.i bi)n linh ho,t hay thay 5Ji, 5iau chinh k) ho,ch giáo d7c.  
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B!n suy ngh) và và vi-t ra 3 khía c!nh sau phù h7p v8i 9:c 9i;m c=a m>t 

lo!i k- ho!ch mà b!n lBa chCn: 

— N>i dung các ho!t 9>ng: B!n hi vCng trI sJ có 9L7c nhMng trNi nghiOm gì? 

— MSc tiêu c=a n>i dung giáo dSc: NhMng phLUng diOn nào b!n mong 97i 

trI 9L7c phát tri;n thông qua ho!t 9>ng?  

— T!o ra môi trLYng: Làm th- nào 9; cung c[p m>t môi trLYng phù h7p 

nh\m 9!t 9L7c nhMng mSc tiêu c=a n>i dung giáo dSc? 

Hoạt động 3. Tìm hiểu căn cứ và các bước tiến hành lập kế 

hoạch giáo dục trẻ mẫu giáo (3 – 6 tuổi) 

B!n 9ã t^ng l_p k- ho!ch giáo dSc trI m`u giáo (3 — 6 tuci); 9ã t^ng 

hL8ng d`n/ t_p hu[n vg viOc l_p k- ho!ch giáo dSc. Theo b!n, k- ho!ch 

giáo dSc trI m`u giáo 9L7c l_p trên cU sk nào? Dimn ra theo m>t quy 

trình nhL th- nào? Hãy nh8 l!i 9; hoàn thành hai bài t_p dL8i 9ây: 

Bài t%p 6: Hãy li-t kê các c2n c4 c5n thi7t 89 l%p k7 ho;ch giáo d>c tr@ 

mBu giáo (3 — 6 tuGi). 

 

 

 

 

 

 

Bài t%p 7: ChL ra các bOPc l%p k7 ho;ch giáo d>c tr@ mBu giáo (3 — 6 tuGi). 
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THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Hãy $%i chi)u k)t qu. các bài t2p b4n $ã th6c hi7n v9i nh:ng thông tin 

ph.n h=i d?9i $ây: 

3.1. Cơ sở và căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục 

BC l2p $?Ec k) ho4ch giáo dGc trI mKu giáo (3 — 6 tuPi), b4n cSn quan 

tâm $)n các vUn $V sau:  

— HiCu trI và s6 phát triCn cXa trI: 

BiVu c%t y)u $Su tiên là hiCu trI — $%i t?Eng ph.i chú tr[ng cXa giáo dGc 

mSm non. C% g^ng hiCu t_ng trI qua vi7c bi)t vV nh:ng khía c4nh nh?: 

hoàn c.nh gia $ình, mbc phát triCn hi7n t4i, nh:ng quan tâm cXa trI, 

thái $c cXa trI v9i cucc s%ng và m%i quan h7 v9i giáo viên, v9i các trI 

khác,… N^m $?Ec vUn $V cXa trI trong thfi thg Uu $C b4n hiCu $?Ec tính 

chUt cXa vUn $V cho “trI t?gng lai” d6a trên nh:ng hiCu bi)t có phân tích. 

Mct khía c4nh khác thi)t th6c hgn là nh2n bi)t $?Ec s6 phát triCn cXa trI 

qua vi7c quan sát chlt chm tình tr4ng cXa mni trI. Th2m chí trong cùng 

mct l9p, cùng $c tuPi, mni trI cqng có nhrp phát triCn rUt riêng, rUt khác 

bi7t. Bây là nh:ng vUn $V nên $?Ec quan tâm $Sy $X.  

Nói tóm l4i, c% g^ng xem xét và hiCu hi7n tr4ng th6c t) cXa mni trI. 

— Nh:ng mGc tiêu và nci dung ch?gng trình giáo dGc mSm non: 

Nh:ng “mGc tiêu” cXa giáo dGc mSm non là h?9ng t9i phát triCn toàn 

di7n nhân cách trI, nuôi d?vng tình c.m, ý chí và thái $c cXa trI, nh:ng 

k)t qu. $?Ec mong $Ei phát triCn qua thfi gian trI x tr?fng mSm non và 

vào tiCu h[c. 

“Nci dung Ch?gng trình Giáo dGc” $?Ec phát triCn v9i mGc $ích là $4t 

$?Ec nh:ng mGc tiêu này.  

Nci dung Ch?gng trình Giáo dGc mSm non m9i $?Ec xây d6ng theo các 

lznh v6c, theo t_ng $c tuPi. Khi xây d6ng k) ho4ch, b4n cSn cG thC hoá 

các nci dung trong ch?gng trình:  

+ Ví dG 1: T_ nci dung trong ch?gng trình “B.o v7 an toàn cho b.n thân”, 

giáo viên cSn xem xét nh:ng $ra $iCm nào xung quanh tr?fng có thC gây 

nguy hiCm cho trI (ao, h=, $?fng, b2c thang,…), nh:ng v2t dGng, $= 

dùng, con v2t,… nào có thC gây nguy hiCm cho trI; nh:ng hành vi nào là 

nguy hiCm $%i v9i trI,… $C $?a vào k) ho4ch giáo dGc trI.  
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+ Ví d% 2: T) n+i dung trong l3nh v6c nh8n th9c “Nh8n bi=t các ?@c ?iAm 

cCa con v8t, cây, hoa, quI quen thu+c”, giáo viên cMn c% thA hoá ?ó là ?Pi 

tQRng nào: Con gì, hoa gì, quI gì? VPi tQRng nào có thA dW quan sát trong 

thYi ?iAm th6c hiZn chC ?[? VPi tQRng nào có thA giúp tr̂  khám phá 

?QRc nhi[u nh`t bang các giác quan?,… 

— Tdo m+t môi trQYng phù hRp: 

Sau khi làm sáng th nhing m%c tiêu và n+i dung chQjng trình giáo d%c, 

hãy ngh3 v[ viZc làm th= nào ?A tdo ra m+t môi trQYng phù hRp nham ?dt 

?QRc nhing m%c tiêu `y. Tr  ̂ sPng và phát triAn qua s6 tQjng tác cCa 

chúng vmi môi trQYng xung quanh. Nhing nhân tP trong ?iAm cCa m+t 

môi trQYng phù hRp cho giáo d%c mMm non là “không nguy hi*m”, “phù 

h0p v2i m3c phát tri*n c8a tr:”, “;áp 3ng nh<ng quan tâm và sA hiBu kì, 

tò mò c8a tr:” và “khuyBn khích tr: cF gGng thAc hiHn nh<ng công viHc mà 

giáo viên muFn tr: ;Kt ;L0c”.  

Tdo ra m+t môi trQYng mà p ?ó khuy=n khích ?QRc tr̂  chC ?+ng hoà 

nh8p vmi môi trQYng xung quanh bang cách k=t hRp nhing nhân tP ?ã 

nêu trên. MuPn v8y khi l8p k= hodch, bdn cMn xem xét: ?i[u kiZn th6c t= 

cCa ?sa phQjng, cCa vùng mi[n: Ntm btt ?QRc các ?@c ?iAm, t8p quán 

trong sinh hodt cCa tr^ cùng gia ?ình tdi c+ng ?ung ?A l6a chon các n+i 

dung có ý ngh3a trong ?Yi sPng th6c cCa tr^. V@c ?iAm ?sa lí, thYi ti=t 

cwng là nhing y=u tP cMn tính ?=n ?A stp x=p trình t6, thYi ?iAm cCa các 

n+i dung giáo d%c trong k= hodch.  

+ Ví d% 1: Vmi tr  ̂ p thành phP, cMn lên k= hodch ddy tr̂  bi=t cách ?i trên 

?QYng an toàn. Tr  ̂ vùng sông nQmc ldi cMn ?QRc hoc v[ cách lên xuPng 

thuy[n/ghe, cách ngui an toàn trên ghe xuung, cách m@c áo phao an 

toàn,… Tr̂  vùng núi cao cMn hoc v[ ?i an toàn trên ?QYng ?ui núi, phân 

biZt ?+ng cj, ti=ng còi cCa các phQjng tiZn khác nhau ?A tránh ?QYng,… 

+ Ví d% 2: V[ v{n hoá tr^, cMn hoc v[ các lW h+i cCa vùng quê mình, các 

phong t%c t8p quán, các bài hát, trò chji dân gian, truyZn c| tích cCa dân 

t+c mình. 

— Kinh nghiZm, trình ?+, khI n{ng t| ch9c cCa giáo viên: 

T) các c{n c9, cj sp trên, bdn có thA xây d6ng k= hodch cho lmp mình 

theo sj ?u (xem sj ?u trang 13). 
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3.2. Các bước lập kế hoạch giáo dục 

B!"c 1. Xác $%nh m)c tiêu: 

— C1n c2 vào kh7 n1ng, h2ng thú và s< phát tri?n c@a tBng trC. 

— C1n c2 vào ChEFng trình Giáo d)c mJm non theo $L tuMi mà bOn $ang 

ph) trách.  

— C1n c2 vào nhu cJu, mong muPn c@a cha mQ và cLng $Rng $? xác $%nh 

m)c tiêu phù hUp vVi $iWu kiXn sPng c@a trC trong cLng $Rng. 

B!"c 2. Xác $%nh nLi dung: 

— TB nLi dung các l[nh v<c trong ChEFng trình Giáo d)c mJm non, cJn 

phân bM các nLi dung theo trình t< vào tháng, ch@ $W, $W án.  

— Khi xác $%nh nLi dung, cJn hi?u $ó là các nLi dung c) th? hoá tB nLi 

dung chEFng trình và phù hUp các $_c $i?m c@a trC và $_c $i?m vùng 

miWn, $%a phEFng,...  

— NLi dung giáo d)c $EUc th? hiXn thông qua các hoOt $Lng $a dOng trong 

chc $L sinh hoOt hdng ngày c@a trC.  

— L<a chgn nLi dung cJn xem xét mPi liên quan vVi nLi dung trC $ã $EUc 

hgc tB trEVc.  

B!"c 3. Xác $%nh hoOt $Lng: 

— Mki nLi dung có th? $EUc th<c hiXn nhiWu lJn thông qua nhiWu hoOt 

$Lng khác nhau. 

— Mki hoOt $Lng ch2a $<ng nLi dung tích hUp các l[nh v<c phát tri?n. 

B!"c 4. mánh giá: 

mánh giá viXc th<c hiXn kc hoOch là viXc làm cJn thict $? làm cF sn cho 

viXc lên kc hoOch ticp theo. 

— Th<c hiXn viXc $ánh giá trC và $ánh giá viXc tM ch2c th<c hiXn chEFng 

trình trong quá trình th<c hiXn và sau khi kct thúc ch@ $W. ViXc $ánh giá 

thEpng xuyên này giúp giáo viên nhqn ra ngay nhrng vsn $W và k%p thpi 

$iWu chtnh vW nLi dung, phEFng pháp, $R dùng dOy hgc, ho_c môi trEpng 

giáo d)c.  

— mánh giá ch@ $W cung là cF sn giúp cho viXc xác $%nh m)c tiêu giáo d)c 

c@a ch@ $W ticp theo. 
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TỰ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 3 

Sau khi ki'm tra thông tin ph/n h0i, b3n th4y c7n ph/i b8 sung :i;u gì 

cho các bài t@p b3n :ã thBc hiCn? 

— Các cGn cH: 

 

 

 

 

— Các bJKc tiLn hành: 

 

 

 

 

  

Hoạt động 4. Thực hành lập kế hoạch giáo dục trẻ mẫu giáo  

(3 – 6 tuổi) 

4.1. Lập kế hoạch giáo dục năm 

B3n hãy :Nc, nghiên cHu kP các kL ho3ch giáo dRc nGm cSa trJTng, chia 

sU vKi :0ng nghiCp :' hoàn thành bài t@p sau: 

Bài t%p 8: Hãy li-t kê nh2ng 4i5u c8n l9u ý khi l%p k; ho=ch giáo d@c nAm. 

— Thông tin v; trU: 
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— S# ki&n trong n,m: 

 

 

 

 

 

— M0c tiêu: 

 

 

 

 

 

— N5i dung: 

 

 

 

 

 

 

— Trách nhi&m: 
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THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Hãy $%i chi)u k)t qu. bài t1p b3n $ã th5c hi6n v8i nh9ng thông tin ph.n 

h<i d>8i $ây: 

K! ho%ch giáo d+c n-m $>Ac l1p khi b3n nghC vD mFt nGm $Hi s%ng cJa 

trM liên quan $)n ch>Ong trình giáo dSc cJa mFt tr>Hng mTm non.  

Khi l1p k) ho3ch, tr>8c h)t b3n ph.i bi)t vD trM. Hãy nghC vD s% l>Ang trM, 

tX l6 bé trai, bé gái và s5 khác bi6t vD s5 phát triZn cJa các trM trong l8p, 

$iDu $ó s\ giúp b3n n^m ch^c nh9ng m%i quan tâm và s5 hi)u kì cJa trM. 

Th` hai, b3n ph.i suy nghC sâu s^c vD vi6c làm th) nào $Z $>a nh9ng s5 

ki6n hang nGm vào b.n k) ho3ch, chúng $ánh dbu nh9ng giai $o3n trong 

$Hi s%ng cJa trM t3i tr>Hng mTm non. 

ciDu quan trdng $Z l1p mFt k) ho3ch nGm là $.m b.o rang trM không 

c.m thby be b^t buFc.  

Ngoài ra, nh9ng thay $gi vD mùa nên $>Ac $>a vào l>u ý xem xét. MFt 

b.n k) ho3ch cTn khuy)n khích trM chú ý $)n nh9ng thay $gi vD mùa, và 

$Z phát triZn nh9ng c.m xúc cJa trM qua s5 liên h6 chnt ch\ v8i thiên 

nhiên và các mùa. 

Ban giám hi6u tr>Hng mTm non l1p k) ho3ch giáo dSc nGm cho mpi $F 

tugi (3 tugi, 4 tugi và 5 tugi).  

Thông th>Hng, mFt nGm $>Ac chia ra hai kì hdc và mFt kì nghX hè. Mpi kì 

có nh9ng ho3t $Fng và mSc tiêu cS thZ phù hAp v8i $F tugi cJa trM.  

Ví dS: 

— Nh9ng mSc tiêu trong nh9ng tháng $Tu cJa myu giáo 3 tugi là “TrM c.m 

thby tho.i mái v8i giáo viên, v8i cuFc s%ng t3i tr>Hng và $)n tr>Hng vui vM” 

và “TrM tìm thby nh9ng $< chOi, trò chOi >a thích và thích chOi t3i tr>Hng”.  

— NFi dung cJa giáo dSc mTm non trong giai $o3n này là “TrM tìm thby trò 

chOi, nh9ng $< chOi >a thích và chOi vui vM”, “TrM vui vM $)n tr>Hng và 

chOi theo nhiDu cách khác nhau”, “TrM bi)t $>Ac mFt ngày } tr>Hng $>Ac 

tg ch`c nh> th) nào và hiZu $>Ac nh9ng quy t^c $On gi.n” và “TrM có 

tình c.m g^n bó v8i giáo viên”.  
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B!n có th( xây d-ng nh/ng m1c tiêu này vì nó khá t- nhiên v:i tr< 3 tu>i, 

tr< v@a m:i BCn trDEng và cFm thGy không thoFi mái do viJc cF ngày K 

trDEng mà không có cha mL, ngDEi thân bên c!nh. NCu tr< có th( thích 

nghi v:i cuQc sSng m:i và vui chTi thoFi mái cF ngày K trDEng, chúng có 

th( có BDVc bD:c tiCp theo BCn nh/ng ho!t BQng và m1c tiêu m:i trong 

giai Bo!n kC tiCp. HTn n/a, vì tr< BDVc phân l:p theo BQ tu>i nên nh/ng 

ho!t BQng và m1c tiêu tuân theo mQt sS B[c Bi(m c\a s- phát tri(n — nhD 

thiCt l^p các mSi quan hJ v:i b!n h`c và v:i giáo viên, mSi liên hJ v:i 

môi trDEng và s- t- dian B!t c\a tr< — lên mbc cao hTn và phong phú hTn. 

Nh/ng s- kiJn dian ra hcng ndm: 

Nh/ng s- kiJn dian ra hcng ndm cfng BDVc BDa vào kC ho!ch giáo d1c. 

Nh/ng s- kiJn Bó có giá trg vì chúng t!o ra nh/ng cT hQi cho tr< có BDVc 

nh/ng trFi nghiJm mà chúng thDEng không có BDVc trong cuQc sSng 

hcng ngày t!i trDEng. Ví d1, có nh/ng s- kiJn Bánh dGu giai Bo!n BEi 

sSng t!i trDEng hay giai Bo!n phát tri(n c\a tr< nhD nh/ng bu>i ti#c sinh 

nh(t, ngày thành l(p tr01ng. ijng thEi, thông qua nh/ng s- kiJn Bó 

giúp tr< h`c hki và hi(u rõ giá trg vdn hoá truymn thSng c\a dân tQc nhD: 

T3t Trung thu, T3t Nguyên 7án, L: h;i 7ua ghe ngo — Sóc TrBng, L: mDng 

lúa mFi cGa dân t;c Hmông, L: h;i chLi trâu MN SOn — HPi Phòng, BiTn 

quê em — nhVng nOi có biTn, H;i Lim — BXc Ninh,...; các ch\ Bm phát sinh 

theo các s- kiJn c\a thC gi:i (nhD World Cup, Th3 v(n h;i Olympic, Gi1 

Trái M^t,...).  

Trong viJc l^p kC ho!ch giáo d1c, Bimu quan tr`ng là xem xét viJc b!n t> 

chbc nh/ng s- kiJn này vào lúc nào và t> chbc nhD thC nào. Trong kC 

ho!ch giáo d1c có s- lDu ý xem xét BCn tính chGt mùa hay mbc BQ phát 

tri(n c\a tr< B( tr< có th( cFm nh^n BDVc s- hbng thú khi tham gia vào 

các s- kiJn và cFm nh^n BDVc ý nghua c\a viJc th-c hiJn Bó. HTn n/a, 

nh/ng s- kiJn t!o ra nh/ng cT hQi tSt B( chv ra tr< Bã phát tri(n nhD thC 

nào và có th( khuyCn khích s- hVp tác v:i ph1 huynh hay m`i ngDEi 

trong cQng Bjng. 

4.2. Lập kế hoạch giáo dục theo chủ đề 

B!n Bã t@ng l^p kC ho!ch và th-c hiJn kC ho!ch giáo d1c theo ch\ Bm. 

ViJc l^p kC ho!ch giáo d1c theo ch\ Bm cxn d-a trên cT sK nào? Các bD:c 
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l!p k% ho(ch giáo d.c theo ch1 23 là gì? B(n hãy nh; l(i 2< th=c hi>n hai 

bài t!p dA;i 2ây: 

Bài t%p 9: Hãy li-t kê các c2n c4 c5n thi7t khi l%p k7 ho9ch giáo d<c theo 

ch> ?@. 

 

 

 

 

 

Bài t%p 10: Nêu cách th4c l%p k7 ho9ch giáo d<c theo ch> ?@. 

— Xác 2Fnh m.c tiêu: 

 

 

— Xây d=ng m(ng nJi dung: 

 

 

 

 

— Xây d=ng m(ng ho(t 2Jng: 

 

 

 

 

— Xây d=ng k% ho(ch tuKn/ngày: 
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— "ánh giá: 

 

 

 

 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Hãy ,-i chi/u k/t qu4 các bài t7p b9n ,ã th:c hi;n v=i nh>ng thông tin 

ph4n h@i dB=i ,ây: 

4.2.1. Các căn cứ để lập kế hoạch giáo dục theo chủ đề 

Trong giáo dGc mIm non, ti/p c7n tích hLp theo chN ,O ,BLc hiPu là 

cách thRc cung cSp s: ,Unh hB=ng mV, linh ho9t, cho phép giáo viên tY 

chRc các ho9t ,Zng xoay quanh chN ,O b]ng cách ph-i hLp mZt cách t: 

nhiên nh>ng ho9t ,Zng cho tr  ̂tr4i nghi;m nhB quan sát, khám phá môi 

trB_ng t: nhiên và xã hZi, thP dGc v7n ,Zng, trò chai, âm nh9c, hát, kP 

chuy;n, ,bc tha, làm quen v=i toán và các ho9t ,Zng sáng t9o nhB vc, tô 

màu, ndn, gSp giSy, cet, dán, xây d:ng, lep ghép,...; qua ,ó phát triPn 

,@ng th_i các mdt ngôn ng>, thP l:c, nh7n thRc, tình c4m xã hZi V tr̂ . 

Cách ti/p c7n này cho phép giáo viên có thP ,iOu chknh giáo án mZt cách 

linh ho9t han ,P có thP ,Ba các tình hu-ng x4y ra tình c_, nglu nhiên 

vào k/ ho9ch d9y hbc, ,áp Rng s: hRng thú cNa tr̂  và làm cho không khí 

l=p hbc sinh ,Zng. 

"dc ,iPm cNa cách ti/p c7n theo chN ,O, khác v=i môn hbc, là chk ,Ba ra 

mZt khung có tính chSt gLi ý, mV, ,P to ,ó giáo viên ti/p tGc làm cho nó 

phù hLp v=i các nhu cIu và hRng thú cNa tr^ V l=p và làm cho v-n kinh 

nghi;m cNa tr^ phong phú dIn lên. Các lqnh v:c giáo dGc tích hLp theo 

chN ,O ,BLc th:c hi;n thông qua các ho9t ,Zng giáo dGc tr̂ . Các chN ,O 

,BLc xây d:ng hB=ng ,/n hình thành nh>ng thuZc tính tâm lí và nh>ng 

nrng l:c chung cNa tr^, nh]m phát triPn toàn di;n nhân cách ban ,Iu V 

tr^. Vì v7y, giáo viên cIn hiPu bi/t và th:c hi;n ,BLc chBang trình theo 

quan ,iPm giáo dGc tích hLp. 
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Khi l%a ch(n ch* +,, giáo viên d%a trên nh6ng c7n c8 sau: 

— Ch>?ng trình giáo dAc mCm non. 

— H8ng thú và khI n7ng c*a trJ.  

— Kinh nghiKm +ã có c*a trJ (kiOn th8c, kP n7ng, tình cIm,...).  

— Ri,u kiKn tS ch8c hoTt +Ung: có thV tS ch8c các hoTt +Ung vWi các +X vYt, 

+X ch?i, vYt thYt; các hoTt +Ung +áp 8ng nhu cCu và h8ng thú c*a trJ; các 

hoTt +Ung s\ dAng các giác quan;... 

— Ý t>_ng và nh6ng hiVu biOt c*a giáo viên.  

— Các s% kiKn dian ra xung quanh. 

Ngoài ra, khi l%a ch(n ch* +,, giáo viên cCn l>u ý: 

— Ret tên ch* +, cA thV, gCn gfi vWi trJ. 

— Thhi gian th%c hiKn mUt ch* +, cCn tính +On h8ng thú c*a trJ, không nên 

kéo dài quá khi trJ không còn h8ng thú n6a. Th>hng th>hng mUt ch* +, 

có thV kéo dài tm 1 +On 4 tuCn. Giáo viên có thV kéo dài hoec giIm bWt 

thhi gian tuq thuUc vào h8ng thú c*a trJ và +i,u kiKn th%c hiKn ch* +, +ó. 

— Tuq thuUc vào +i,u kiKn, thhi +iVm +V srp xOp và th%c hiKn ch* +, +ó 

+>sc ttt nhut (trJ có +i,u kiKn quan sát và th%c hành). Do vYy, tên ch& '(, 

th*i gian th.c hi/n m1t ch& '(, s3 l56ng ch& '( và trình t. th.c hi/n ch& 

'( ; các l=p có th@ khác nhau. 

— NUi dung c*a ch* +, sx là ph>?ng tiKn +V hình thành và phát triVn các kP 

n7ng, kiOn th8c, thái +U _ trJ. Do +ó tuq thuUc vào nUi dung myi ch* +, 

cA thV, giáo viên chú tr(ng phát triVn _ các lPnh v%c nhut +znh. (Ví dA: 

nh6ng ch* +, thuUc lPnh v%c t% nhiên có >u thO phát triVn v, nhYn th8c, 

ngôn ng6; nh6ng ch* +, thuUc lPnh v%c xã hUi có >u thO h?n v, phát 

triVn lPnh v%c tình cIm xã hUi, thái +U,...).  

Ch* +, có thV do giáo viên xác +znh, hoec xuut phát tm nhu cCu, h8ng thú 

c*a trJ. Tuy nhiên, viKc l%a ch(n ch* +, nh> thO nào, lWn hay nh|, tSng thV 

hay mUt phCn, thhi gian tiOn hành có thV dài hoec ngrn hoàn toàn phA 

thuUc vào +i,u kiKn, thO mTnh v>st trUi c*a các yOu tt: MAc tiêu, nUi dung 

Ch>?ng trình Giáo dAc mCm non; KhI n7ng, nhu cCu c*a trJ; Ri,u kiKn 
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th"c t% c&a ()a ph+,ng (thiên nhiên, xã h*i, các s. ki0n l2 h*i,...); /i1u 

ki4n th"c t% c&a nhà tr+7ng (trình 8*, kh9 n:ng t< ch=c c>a giáo viên; cB 

sC vDt chEt, tài chính c>a nhà trHIng,...); S" ph9i h:p tham gia c&a các 

b>c ph? huynh;... 

Ví d?: D" ki%n ch& (1 và s" ki4n trong nKm hLc cho mMu giáo:  

Tháng Ch' () 

Tháng 9 

— Ch& (1 Tr+7ng, lTp mUm non. 

— T%t Trung thu.  

Tháng 10 Ch& (1 BYn thân.  

Tháng 11 

— Ch& (1 Gia (ình (ho^c ch& (1 Ngh1 nghi4p).  

— Ngày hai c&a thUy, cô giáo (20/11).  

Tháng 12 

— Ch& (1 /ang v>t (ho^c ch& (1 Giao thông).  

— Ngày hai c&a các chú ba (ai (22/12). 

Tháng 1 

— Ch& (1 Th"c v>t. 

— T%t Nguyên (án. 

Tháng 2 Ch& (1 Ngh1 nghi4p (ho^c ch& (1 /ang v>t). 

Tháng 3 

— Ch& (1 Giao thông (ho^c ch& (1 Gia (ình).  

— Ngày c&a mh, c&a bà,… (8/3). 

Tháng 4 Ch& (1 N+Tc và mat s9 hi4n t+:ng t" nhiên. 

Tháng 5 

— Ch& (1 Quê h+,ng. 

— Ch& (1 Bác Ho. 

— Ch& (1 Tr+7ng tipu hLc (dành cho lTp 5 tuqi). 

— Ngày Qu9c t% Thi%u nhi (1/6).  
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4.2.2. Cách thức lập kế hoạch giáo dục theo chủ đề 

Xây d%ng k) ho,ch giáo d0c theo ch3 45 c6n 47m b7o h: th;ng quy trình 

và xác 4Cnh rõ nEi dung các m;i quan h: liên quan tác 4Eng, 7nh hJKng 

4)n nhau giLa m0c 4ích, nEi dung và các ho,t 4Eng khám phá nEi dung 

giáo d0c 4JOc tích hOp theo ch3 45.  

Có thS khái quát quy trình xây d%ng và nEi dung tTng y)u t; trong k) 

ho,ch nhJ sau:  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

K) ho,ch giáo d0c theo ch3 45 có các nEi dung sau: 

— M0c tiêu và các ho,t 4Eng giáo d0c khám phá nEi dung ch3 45.  

— K) ho,ch tu6n/ k) ho,ch ch3 45.  

HO"T %&NG 

— Phát tri(n các l,nh v.c 

giáo d2c phát tri(n. 

— Các n6i dung g8n k:t 

t. nhiên/ liên k:t trong 

m6t kho>ng th?i gian 

nhAt BCnh (tháng/ chE 

BF, tuHn, ngày). 

CH\ ]^ 

]ánh giá 

ch3 45 

NMI DUNG 

— Các khái niRm, các 

mSi quan hR liên quan 

B:n chE BF. 

— Phù hVp vWi yêu cHu 

B6 tuXi/ kh> nYng th.c 

t:, nhu cHu cEa trZ. 

M\C TIÊU 

— Theo m2c tiêu cuSi 

"# tu&i. 

— L*i th, khai thác t1 

ch2 "3. 

— M5c "# "6t "7*c t1 

ch2 "3 tr79c. 
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— Chu%n b( c*a giáo viên, ph4 huynh, tr8, nhà tr:;ng. 

— K> ho?ch ngày. 

— @ánh giá cuAi ch* BC.  

1. Xác B(nh m4c tiêu giáo d4c c*a ch* BC 

Xây dIng ch* BC và phát triJn các ch* BC do giáo viên c*a tKng lMp ch(u 

trách nhiNm, sau Bó thông qua Ban giám hiNu. Ngay khi ch* BC Bã B:Wc 

chXn, giáo viên cYn xác $%nh các m)c tiêu giáo d)c c1a ch1 $3, hoZc nói 

cách khác là nh[ng k>t qu\ mong muAn mà tr8 có thJ B?t B:Wc sau khi 

hXc ch* BC Bó. M4c tiêu c*a ch* BC B:a ra là nh^m giúp tr8 B?t B:Wc 

m4c tiêu chung phát triJn tr8 vC thJ ch`t, ngôn ng[, nhan thbc, th%m mc 

và tình c\m xã hfi nên cYn B\m b\o các yêu cYu sau: c4 thJ, có thJ Bo 

B:Wc, vKa sbc, phù hWp vMi tKng Bf tuii và bám sát m4c tiêu c*a tKng 

lcnh vIc phát triJn.  

2.  Xây dIng m?ng nfi dung giáo d4c theo ch* BC 

Cln cb vào m4c Bích giáo d4c, giáo viên xác B(nh nfi dung cho tKng lcnh 

vIc và các ho?t Bfng BJ tr8 tr\i nghiNm, tìm hiJu, khám phá vC ch* BC. 

Giáo viên có thJ so d4ng sp Bq m?ng BJ thi>t k> m?ng ch* BC (bao gqm 

m?ng nfi dung và m?ng ho?t Bfng). 

— M6ng n7i dung gqm nh[ng nfi dung chính liên quan B>n ch* BC, mà 

qua Bó giáo viên muAn cung c`p nh[ng ki>n thbc (khái niNm, thông tin), 

kc nlng, thái Bf B>n cho tr8.  

— M?ng nfi dung giúp cho giáo viên bi>t trình tI thIc hiNn tr:Mc sau: tK 

nh[ng nfi dung, ki>n thbc, kc nlng Bpn gi\n, gYn gti B>n mu rfng, phbc 

t?p hpn; tK nh[ng BiCu tr8 Bã bi>t B>n ch:a bi>t, tK ch:a bi>t B>n bi>t và 

bi>t rõ; tK ting thJ B>n chi ti>t sao cho phù hWp vMi Bf tuii và sI hiJu 

bi>t c*a tr8 theo nguyên txc Bqng tâm phát triJn. TK ch* BC chính, giáo 

viên có thJ phân chia thành các ch* BC nhánh. Mzi ch* BC nhánh có thJ 

thIc hiNn trong th;i gian 1 — 2 tuYn. 

— Giáo viên l:u ý viNc chXn tên cho ch* BC và phát triJn m?ng nfi dung cYn 

dIa trên BZc BiJm, nhu cYu c*a lba tuii và hbng thú c*a tr8 trong nhóm.  

3.  Xây dIng m?ng ho?t Bfng giáo d4c theo ch* BC 
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— Xây d&ng m!ng ho!t ()ng là +,a ra hàng lo1t các ho1t +5ng giáo d7c 

theo ch,9ng trình mà giáo viên d& ki?n cho tr@ trAi nghiBm hCng ngày, 

hCng tuFn +G tìm hiGu, khám phá các n5i dung cIa chI +J, tK +ó tr@ ti?p 

thu +,Mc các kN nOng, kinh nghiBm cFn thi?t cho s& phát triGn toàn diBn 

cIa tr@.  

— M1ng ho1t +5ng gMi cho giáo viên cách thSc ti+p c.n d!y và h3c tích h5p 

trong giáo d7c mFm non. Tó là cách thSc cung cUp s& +Vnh h,Wng mX, 

linh ho1t, cho phép giáo viên tZ chSc các ho1t +5ng và t1o ra môi tr,\ng 

giáo d7c liên quan +?n chI +J. Giáo viên có thG tZ chSc cho tr@ trAi 

nghiBm m5t cách phù hMp vWi các hình thSc khác nhau qua các ho1t 

+5ng nh,: khám phá khoa hac vJ t& nhiên — xã h5i; làm quen vWi toán; 

phát triGn ven +5ng; kG chuyBn, +ac th9; làm quen vWi +ac vi?t; ho1t 

+5ng âm nh1c; ho1t +5ng t1o hình (vg, tô màu, nhn, xé, gUp, cit, dán và 

các lo1i trò ch9i) và các hình thSc lao +5ng phù hMp nhCm giúp tr@ phát 

triGn +mng th\i các mht nhen thSc, ngôn ngn, thG l&c, tình cAm xã h5i và 

thom mN. Cách ti?p cen này cho phép giáo viên có thG +iJu chqnh giáo án 

m5t cách linh ho1t, +,a vào các tình hurng t& nhiên +G th&c hiBn k? ho1ch 

hCng ngày nhCm +áp Sng nhu cFu, hSng thú cIa tr@ và làm cho không khí 

lWp hac thêm sinh +5ng.  

— Nh\ s9 +m m1ng, giáo viên sg du dàng nhìn thUy s& liên k?t gina các n5i 

dung giáo d7c và các ho1t +5ng, nh, vey khi ti?n hành sg ít bV +5ng và 

làm tOng hiBu quA giáo d7c.  

— ViBc xác +Vnh rõ m7c tiêu, n5i dung và các ho1t +5ng giúp giáo viên chI 

+5ng khi triGn khai chI +J. 

— Khi xây d&ng k? ho1ch, giáo viên cFn d& +oán các khA nOng th&c hiBn và 

tính +?n các y?u tr sau:  

+ Khri l,Mng th\i gian tr@ cFn có +G ti?n hành các ho1t +5ng. 

+ Các ho1t +5ng cFn phù hMp và mang tính liên t7c, k? thKa, liên k?t vWi nhau.  

+ Ta d1ng các hình thSc ho1t +5ng, thay +Zi hMp lí gina ho1t +5ng +5ng và 

ho1t +5ng tNnh, không +G tr@ ngmi m5t ch{ quá lâu. 

+ Xen kg m5t sr ho1t +5ng gây ra ti?ng mn và các ho1t +5ng khác t,9ng +ri 

yên tNnh. 
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+ S# d%ng m)t s, ho/t 0)ng h1u ích 05 qu7n lí l9p thông qua các th> thu?t 

hay trò chCi. 

+ Chú ý lIng ghép, 0an xen các n)i dung vào các ho/t 0)ng m)t cách nhP 

nhàng, tQ nhiên, tránh ôm 0Im, quá sSc c>a trT.  

— Trong quá trình thQc hiXn kZ ho/ch, giáo viên c[n linh ho/t, th\]ng 

xuyên xem xét và 0i^u ch_nh kZ ho/ch ho`c giáo án cho phù hbp v9i nhu 

c[u, trình 0) phát tri5n c>a trT l9p mình và phù hbp v9i 0i^u kiXn cC sc 

v?t chdt c 0ea ph\Cng: 

+ V"n d%ng các hình th,c t"p th. c/ l1p, nhóm nh5 và cá nhân m9t cách 

linh ho<t tu> thu9c vào n9i dung giáo d%c c% th.. Ví d%: Khi h\9ng din 

m)t n)i dung m9i ho`c khi giáo viên mu,n trT ph7n hIi l/i nh1ng 0i^u 

0ã hkc thì s# d%ng hình thSc t?p trung c7 l9p; ng\bc l/i, trong luyXn t?p 

thao tác, c>ng c, km nnng thì hình thSc ho/t 0)ng theo nhóm ho`c cá 

nhân là thích hbp hCn. Cqng có n)i dung ho/t 0)ng 0òi hri kZt hbp hai 

hình thSc: t?p th5 tr\9c (giáo viên nêu vdn 0^ khêu gbi), sau 0ó thì ho/t 

0)ng tu nhóm ho`c cá nhân và cu,i ho/t 0)ng l/i tiZn hành nh?n xét 

tr\9c c7 l9p. 

+ S@ d%ng triBt C. các CiDu kiBn có lFi cGa môi trJKng xung quanh (l9p hkc, 

sân tr\]ng, cây trIng, v?t nuôi, 0ea 0i5m tham quan, các hiXn t\bng 

thiên nhiên, con ng\]i) cho trT tiZp xúc, quan sát, tìm hi5u thQc tZ 05 mc 

r)ng t[m hi5u biZt. Giáo viên din dxt trT tham gia sáng t/o ra môi tr\]ng 

và s# d%ng môi tr\]ng vya sáng t/o ra 05 tu chSc các ho/t 0)ng d/y hkc. 

+ T<o CiDu kiBn cho trO tích cQc s@ d%ng nhiDu giác quan trong quá trình 

ho<t C9ng (nhìn, s], ng#i, nghe, nZm), ty 0ó giúp trT nh?n thSc sQ v?t, 

hiXn t\bng rõ ràng, toàn diXn và sâu sxc hCn, 0Ing th]i tnng thêm 0) 

nh/y c>a các giác quan và trình 0) nh?n biZt c>a trT. 

+ Cung cTp CUy CG cW h9i ho<t C9ng cho trO. Do trT ch_ có thông qua ho/t 

0)ng m9i phát tri5n nên giáo viên c[n chú ý thay 0ui quan niXm truy^n 

th,ng là làm h) ho`c nói thay trT; mà tr\9c hZt, hãy cho trT cC h)i quan 

sát, tìm tòi, 0)ng não, hành 0)ng, thao tác chân tay, và sau khi trT 0ã tr7i 

qua 0)c l?p suy nghm thì giáo viên s| giúp trT khái quát hoá và tìm câu tr7 

l]i. Giáo viên chú ý cung cdp cho trT 0ea 0i5m, th]i gian ho/t 0)ng và các 

ph\Cng tiXn ho/t 0)ng 0\bc 0[y 0>, tho7 mãn 0\bc hSng thú và nhu 

c[u ham hi5u biZt c>a trT.  
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+ Chú tr&ng quá trình giáo d0c. Không nên 67n thu8n ngh9 mình làm nh= 

th> nào, mà nên xem xét trC h&c nh= th> nào. Giáo viên tìm hi.u 01c 0i.m 

và cách h4c, kinh nghi8m 0ã có c;a tr>, trên c? sA 0ó suy nghC, 0iDu 

chEnh cách dGy thích hIp. Nên dLn dMt tr> nhNn biPt, phân tích, phán 

0oán, suy luNn, nên dành cho tr> thSi gian suy nghC nhTt 0Unh, không 

nên cMt ngang dòng suy nghC c;a tr>, ho1c vXi công bY 0áp án ho1c sZa 

ch[a nh[ng sai sót c;a tr>. 

+  Thúc 6Ey sH phát triJn cKa mMi trC trên c7 sN trình 6O khác nhau. HoGt 

0Xng giáo d]c là hoGt 0Xng thúc 0_y s` phát tri.n. Do 0ó, giáo viên cbn 

biPt s  ̀ ch8nh l8ch vD trình 0X c;a mci tr>, tôn tr4ng s` chênh l8ch 0ó, 

tìm hi.u và nMm v[ng s  ̀chênh l8ch 0ó, td chec linh hoGt theo nhóm, cá nhân 

và làm tYt s` phYi hIp vgi ph] huynh 0. thúc 0_y s` phát tri.n c;a tr>. 

4. Xây d`ng kP hoGch tubn/kP hoGch ngày 

KP hoGch tubn 0lIc lNp trên c? sA bY trí các hoGt 0Xng giáo d]c vào thSi 

gian bi.u hmng ngày. Trong mXt ngày, thông qua các hoGt 0Xng giáo d]c 

xoay quanh ch; 0D mang tính tích hIp, tr> có các c? hXi trqi nghi8m vgi 

vi8c 04c th?, k. chuy8n, làm quen vgi các bi.u tlIng toán, vr, n1n, hát, 

vNn 0Xng, vui ch?i,... Cùng vgi hoGt 0Xng chum sóc sec kho> và dinh 

dlvng hIp lí, nó sr góp phbn th`c hi8n m]c tiêu phát tri.n tr> toàn di8n. 

5. xánh giá  

Sau khi kPt thúc ch; 0D, giáo viên xem xét, t` 0ánh giá vi8c th`c hi8n ch; 

0D c;a mình trong nh[ng tubn qua nhl thP nào d`a vào kP hoGch giqng 

dGy và 0ánh giá kPt quq trên tr> qua mXt sY dTu hi8u theo m]c tiêu, yêu 

cbu 0ã 0D ra c;a ch; 0D. 

— Khi 0ánh giá vi8c th`c hi8n ch; 0D, giáo viên có th. xem xét lGi t|ng 

khâu trong kP hoGch 0ã xây d`ng xem 0ã hIp lí chla, trong quá trình 

th`c hi8n có khó khun gì cbn phqi rút kinh nghi8m và 0iDu chEnh. x}ng 

thSi, giáo viên 0ánh giá vi8c th`c hi8n ch; 0D qua quan sát xem tr> có 

tích c`c, thích thú hoGt 0Xng không, tr> có th`c hi8n 0lIc các nhi8m 

v] cô giao không.  

— xánh giá kPt quq trên tr> có th. d`a vào m]c tiêu, yêu cbu 0Yi vgi tr> 

thông qua quan sát, h~i tr>, tGo tình huYng, bài tNp cho tr> trq lSi và bXc 

lX kC nung mong muYn.  
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Tài li%u này )*a ra ví d0 v1 cách l5p k8 ho:ch m<t ch> )1. Trên cA sC )ó, 

cùng vHi sI hJ trK c>a các tài li%u nguLn, giáo viên có thM ti8p t0c lên k8 

ho:ch cho các ch> )1 khác. 

Ví d0: Ch> )1 “Th8 giHi )<ng v5t” 

Ngay tS nhT, trU )ã có tính tò mò, ham muXn tìm hiMu, khám phá th8 

giHi tI nhiên xung quanh. \]c bi%t, th8 giHi các con v5t và nh_ng trò chAi 

ho]c ho:t )<ng khám phá chúng d*Hi sI h*Hng dan c>a các nhà giáo 

d0c luôn hcp dan và lôi cuXn trU. Ch> )1 “Th8 giHi )<ng v5t” có thM )*a 

vào k8 ho:ch giáo d0c ngay tS nhà trU và ti8p t0c C mau giáo vHi mdc )< 

khác nhau, tS )An gien )8n phdc t:p.  

\Xi vHi trU mau giáo, tr*Hc tiên giáo viên cfn xác )gnh mdc )< m0c tiêu 

mà trU lHp mình có thM ):t )*Kc sau khi hhc ch> )1 này. TS )ó, xác )gnh 

nh_ng n<i dung chính (ch> )1 nhánh) cho phù hKp vHi )< tuki và các 

ho:t )<ng cho trU trei nghi%m )M tìm hiMu, khám phá th8 giHi )<ng v5t.  

Vi%c xác )gnh tr*Hc m0c tiêu clng nh* m:ng n<i dung và các ho:t )<ng 

giúp giáo viên ch> )<ng hAn khi triMn khai ch> )1. Tuy nhiên, trong quá 

trình ti8n hành, giáo viên cfn linh ho:t, tìm hiMu )M nmm )*Kc vXn kinh 

nghi%m )ã có c>a trU (thông qua trò chuy%n, hTi trU), th*nng xuyên xem 

xét và )i1u chqnh giáo án cho phù hKp vHi nhu cfu và trình )< phát triMn 

c>a trU trong lHp mình clng nh* )i1u ki%n cA sC v5t chct C )ga ph*Ang.  

D*Hi )ây là m<t sX gKi ý c0 thM cho giáo viên khi vi8t phfn M"c tiêu giáo 

d"c c,a ch, /0 “Th3 gi4i /5ng v8t”.  

1) M$c tiêu: Sau khi hhc xong ch> )1 này, trU có thM: 

— V1 thM chct: 

+ ThIc hi%n thành th:o m<t sX v5n )<ng cA ben (bò, chui, ch:y, nhey, bmt 

ch*Hc dáng )i c>a con v5t). 

+ Có khe nyng phXi hKp v5n )<ng và các giác quan (tay — mmt) chính xác. 

+ Cem nh5n )*Kc sI seng khoái, dz chgu khi ti8p xúc vHi môi tr*nng thiên 

nhiên trong lành và các con v5t quen thu<c gfn gli.  

— V1 ngôn ng_: 

+ Bi8t s| d0ng các tS chq tên ghi, các b< ph5n và m<t sX )]c )iMm nki b5t, 

rõ nét c>a m<t sX con v5t gfn gli. 
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+ Bi$t nh(n xét, nói và k0 l2i nh3ng 5i6u mà tr: quan sát 5?@c; bi$t trao 5Ei, 

thFo lu(n vGi ng?Hi lGn và các b2n v6 các con v(t, v6 nh3ng sI viJc, hiJn 

t?@ng,… 5ã 5?@c nhìn thNy. 

— V6 nh(n thSc: 

+ Phát tri0n tính tò mò, ham hi0u bi$t, óc quan sát, phán 5oán, khF nYng 

so sánh, phân lo2i, nh(n xét (theo các 5]c 5i0m, s^ l?@ng, hình d2ng, 

kích th?Gc,…) v6 các sI v(t, các con v(t quen thuac, môi tr?Hng thiên 

nhiên xung quanh. 

+ Có mat s^ ki$n thSc hi0u bi$t se 5fng, thi$t thIc v6 mat s^ con v(t ggn 

ghi, l@i ích chng nh? tác h2i cia chúng 5^i vGi 5Hi s^ng con ng?Hi. 

— V6 tình cFm xã hai: 

+ Yêu thích các con v(t nuôi, mong mu^n bFo vJ môi tr?Hng s^ng và các 

con v(t quý hi$m. 

+ Quý trnng ng?Hi chYn nuôi. 

+ Có mat s^ thói quen, ko nYng 5en giFn, cgn thi$t v6 viJc bFo vJ, chYm sóc 

v(t nuôi s^ng ggn ghi trong gia 5ình, tr?Hng lGp mgm non.  

— V6 thpm mo: 

+ Yêu thích cái 5qp và sI 5a d2ng, phong phú cia th$ giGi 5ang v(t. 

+ Th0 hiJn cFm xúc, tình cFm v6 th$ giGi 5ang v(t qua các tranh vs, bài hát, 

múa, v(n 5ang,... 

 2) M$ng n'i dung ch- ./ 

— Tên gni. 

— t]c 5i0m nEi b(t; sI gi^ng nhau và khác nhau cia mat s  ̂con v(t v6 cNu 

t2o, hình dáng, kích th?Gc, màu suc, thSc Yn, v(n 5ang, nei s^ng,…  

— Ích l@i hay tác h2i. 

— M^i quan hJ gi3a cNu t2o ce th0 vGi môi tr?Hng s^ng, vGi v(n 5ang, 

cách ki$m Yn. 

— Nguy ce tuyJt ching mat s^ loài v(t quý hi$m, cgn bFo vJ. 
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— Tên g&i. 

— )*c ,i-m n/i 

b1t; s5 gi6ng 

nhau và khác 

nhau v> c?u t@o, 

hình dáng, màu 

sEc, thFc Gn, v1n 

,Hng,... 

— Ích lKi. 

— Cách chGm sóc, 

bNo vO. 

 

— Tên g&i. 

— )*c ,i-m n/i b1t; s5 

gi6ng nhau và khác 

nhau v> c?u t@o, hình 

dáng, kích thQRc, màu 

sEc, thFc Gn, v1n 

,Hng, nSi s6ng,… 

— Ích lKi và các món 

Gn tU cá, tôm,... 

— M6i quan hO giYa 

c?u t@o cS th- vRi 

hình thFc v1n ,Hng và 

môi trQ[ng s6ng. 

— Tên g&i. 

— )*c ,i-m n/i b1t, s5 gi6ng 

nhau và khác nhau v> c?u t@o, 

màu sEc, hình dáng, thFc Gn, nSi 

s6ng, v1n ,Hng,  

— Ích lKi hay tác h@i. 

— Cách chGm sóc, bNo vO. 

— M6i quan hO giYa c?u t@o cS th- 

vRi môi trQ[ng s6ng, hình thFc 

v1n ,Hng và cách ki]m m^i. 

 

— Tên g&i. 

— )*c ,i-m n/i b1t; s5 gi6ng nhau 

và khác nhau v> c?u t@o, bH ph1n 

chính, hình d@ng, màu sEc, v1n 

,Hng, thFc Gn, nSi s6ng,... 

— Ích lKi hay tác h@i. 

— BNo vO hay diOt trU. 

— M6i quan hO giYa c?u t@o cS th- 

vRi môi trQ[ng s6ng, hình thFc v1n 

,Hng và cách ki]m m^i. 

 

TH$ GI'I 

()NG V,T 

 

()NG V,T NUÔI 

TRONG GIA (ÌNH 

 

()NG V,T S4NG 

D6'I N6'C 

(cá) 

()NG V,T 

BI$T BAY 

(chim) 

 

()NG V,T S4NG 

TRONG R:NG 

CÔN 

TRÙNG 
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3) M$ng ho$t *+ng ch- *.  

Làm quen v)i toán Khám phá khoa h3c T6o hình 

— V#, n&n, xé dán, tô  

màu,… các con v4t.  

— G7p con mèo,… 

— Làm nhà t< h=p  

các-tông cho chó, 

mèo. 

Âm nhBc  

— Nh4n biFt, phân biHt 

các I=ng v4t; tBo nhóm.  

— KFm sM lOPng các 

con v4t; nh4n biFt mMi 

quan hH hSn kém 

trong phBm vi 8 — 10; 

thêm bZt; nh4n biFt 

các con sM. 

— Phân biHt các hOZng 

và chSi các trò chSi 

h]c t4p (Ví d`: phía 

phbi, phía trái cca các 

con v4t,.. .). 

 

— Quan sát, trò chuyHn, Iàm thoBi vg 

nhhng I&c Iiim, nSi j,.. . cca các con 

v4t, ích lPi (tác hBi) IMi vZi con 

ngOki, cách chlm sóc, bbo vH (diHt 

tr<).  

— Kàm thoBi, trò chuyHn: cách chlm 

sóc bbo vH các con v4t và bbo vH môi 

trOkng thiên nhiên. 

— Các hoBt I=ng khác: tham quan 

khu chln nuôi, sj thú; xem xiFc; trò  

chuyHn vZi nhân viên vOkn thú; thu 

th4p tranh bnh ho&c sách truyHn vg 

các con v4t.  

— Trò chSi h]c t4p: Phân loBi các con 

v4t,. .. 

 

— H]c hát, nghe hát, 

v4n I=ng theo nhBc 

các bài vg các con 

v4t, chSi các trò  

chSi âm nhBc: 

“ThOSng con mèo”, 

“Gà gáy vang d4y 

bBn Si”, “TiFng chú 

gà trMng g]i”, “Con 

chim non”,… 

— ChSi xFp hình, lup 

ghép vg các con 

v&t. 
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— Th$c hành, quan tâm 

ch/m sóc các con v5t và b7c 

l7 c9m xúc v< các con v5t 

yêu thích. 

— Trò chuyCn v< các con v5t 

mà trD yêu thích. 

— Trò chEi Góng vai GI giúp 

trD biIu l7 c9m xúc, giáo dLc 

tính hMp tác qua trò chEi: 

+ TrPi ch/n nuôi, Công viên 

sS thú,...  

+ Xây d$ng trPi ch/n nuôi. 

+ Bác sV thú y. 

+ CWa hàng th$c phXm. 

+ CWa hàng “TriIn lãm tranh 

v< các con v5t Gáng yêu”. 

+ S9n xu]t thú nh^i bông… 

— `ac thE, kI chuyCn, Gc vui, trò chuyCn v< con 

v5t mà trD yêu thích: “Mèo Gi câu cá”, “Ba chú lMn 

con”, “Gà mg Ghm con”, “SEn Tinh — Thui Tinh”, 

“Cáo, Thj và Gà Trcng”, “KI cho bé nghe”, “`àn 

gà con”, “LMn con l]m lem”, …  

— Làm quen voi chp cái và chp viht tên các con v5t 

(tìm chp cái Gsu tiên, tìm âm, tìm tt, ghép chp 

cái/tt, Gvt câu GEn gi9n). 

— Làm sách tranh và kI v< các con v5t nuôi, các 

con v5t scng trong rtng, dxoi nxo c, côn trùng. 

— KI chuyCn sáng tPo voi n7i dung v< các con v5t 

và môi trxzng scng c{a chúng. 

— Trò chEi Góng k|ch: Cáo, Thj và Gà trcng,.. . 

— V5n G7ng: Gi ki~ng chân, 

b5t xa, bò chui qua c�ng, trèo 

lên, trèo xucng, chuy<n bóng, 

ném xa,…  

— Trò chEi v5n G7ng: B�t chxoc 

dáng Gi c{a các con v5t, Chó 

sói x]u tính,.. . 

TH� GI�I  

`�NG V�T 

Phát triIn  

nh5n th�c 

Phát triIn  

thXm mV 

Phát triIn  

thI ch]t 

Phát triIn  

tình c9m  xã h7i 

Phát triIn  

ngôn ngp 
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4) K$ ho'ch tu+n  

Tu"n 1: '(ng v+t nuôi trong gia 2ình 

* Yêu c"u 29i v:i tr; 

— Thích tìm hi?u v@ các con v+t.  

— BiDt quan sát, so sánh, nh+n xét, nói 2KLc sM gi9ng nhau và khác nhau 

giPa hai con v+t theo nhPng dSu hiTu rõ nét.  

— BiDt phân nhóm các con v+t theo s9 lKLng, theo các dSu hiTu 2Yc trKng 

v@ m(t s9 2Yc 2i?m cSu tZo, th[c \n, n]i s9ng,...  

— BiDt m9i quan hT giPa cSu tZo v:i môi trK^ng s9ng, v:i v+n 2(ng hoYc 

cách kiDm \n c_a m(t s9 con v+t nuôi. 

— Yêu thích các con v+t nuôi và có m(t s9 k` n\ng, thói quen ch\m sóc, bbo 

vT v+t nuôi. 

Ví dd: KD hoZch tu"n 1  

Ho"t %&ng N&i dung 

'ón tr; 

— Trò chuyTn v:i tr; v@ các con v+t nuôi h gia 2ình (có th? là các 

con v+t có trong gia 2ình hoYc tr; 2ã nhìn thSy h gia 2ình hay 

nhìn thSy trên ti vi, trong sách tranh,… ).  

— Ch]i theo ý thích hoYc xem tranh truyTn v@ các con v+t. 

— TrMc nh+t: ch\m sóc v+t nuôi (cho cá, chim \n, tK:i cây, lau 

lá,…).  

— T+p th? ddc sáng, 2i?m danh. 

Th[ 2 

Khám phá khoa h)c  

— Quan sát và so sánh 2Yc 2i?m c_a m(t s9 con v+t 

nuôi trong gia 2ình có 4 chân, 2; con; ích lLi c_a 

chúng và tình cbm 29i v:i con v+t yêu thích. 

— Trò ch]i: “Tôi 2i 2Dn trK^ng tôi nhìn thSy…”. 

HoZt  

2(ng  

hwc 

Th[ 3 

Làm quen v2i toán  

— “Tôi là con mèo th[ mSy?”. 

— Làm quen v:i s9 7; xác 2}nh v} trí 2? th[c \n c_a 
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Ho"t %&ng N&i dung 

con v%t (phía ph,i, phía trái) so v3i con v%t; ch5n hình 

phù h8p dán thêm các b= ph%n còn thi?u cho con mèo.  

— Hát bài hát vF con mèo. 

ThH 4 

— KK chuyMn “Ba chú l8n con”. 

— ChTi trò chTi nh%n bi?t chU cái qua tên cWa con v%t. 

— Dán con v%t thích h8p vào nhà cWa nó. 

ThH 5 

V!n $%ng  

— [i ki]ng gót, chuyFn bóng qua _`u, so sánh sa 

lb8ng bóng cWa các _=i.  

— Trò chTi v%n _=ng: [i nhd nhb mèo, Mèo _ufi 

chu=t, [oán con v%t qua dáng _i, ti?ng kêu. 

ThH 6 

— Vi: Vi các con v%t yêu thích và c,m xúc cWa bé, 

“NhUng con v%t _áng yêu”. 

— Trò chuyMn vF _mc _iKm, hình dáng, màu snc bên 

ngoài cWa m=t sa con v%t mà bé thích. 

— X?p tranh vi _úng nhà cWa chúng.  

— ChTi trò chTi v%n _=ng: Bnt chb3c v%n _=ng, dáng 

_i cWa các con v%t. 

Hopt _=ng 

góc 

— Góc $óng vai: ChTi các trò chTi _óng vai Gia _ình, Cra hàng 

bán thsc phtm spch, Phòng khám cWa bác sv thú y, Trpi chwn 

nuôi, Cra hàng wn/ ch? bi?n thsc phtm,…  

— Góc t/o hình: ChTi và hopt _=ng theo ý thích: tô màu, di màu, 

cnt dán, vi nmn hình các con v%t, nhà } cWa con v%t; ChTi: TriKn 

lãm nghM thu%t vF các con v%t, làm con thú nh�i bông,... 

— Góc âm nh/c: ChTi nhpc c�, nghe âm thanh, nghe hát, múa, 

v%n _=ng.  

— Góc khoa h6c/ thiên nhiên: Chwm sóc các con v%t, quan sát các 

con v%t nuôi, bK cá; ChTi các trò chTi vF phân lopi các con v%t theo 

các d�u hiMu _mc trbng, nh%n bi?t sa lb8ng các con v%t;… 

— Góc sách:  Xem sách tranh, làm sách vF các con v%t và kK chuyMn.  
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Ho"t %&ng N&i dung 

— Góc xây d(ng: X#p hình, ghép hình con v.t, xây nhà, xây d5ng 

v67n thú, xây tr:i ch<n nuôi,… 

ThA 2 

— ChDi vEi các dGng cG chDi ngoài tr7i. 

— VJ phKn.  

— Trò chDi v.n MNng: Mèo MuRi chuNt. 

— NhTt lá, cánh hoa rGng MW x#p hình con v.t. 

ThA 3 

— D:o quanh sân tr67ng hít th] không khí trong lành; 

quan sát cây c`i, thiên nhiên, bW cá ccnh. 

— Trò chDi: Chú vdt con. 

ThA 4 

— Tham quan khu ch<n nuôi cga tr67ng, ch<m sóc 

con v.t. 

— ChDi các dGng cG chDi ngoài tr7i. 

— Trò chDi v.n MNng: Bánh xe quay. 

ThA 5 

— D:o quanh sân tr67ng quan sát môi tr67ng xanh — 

s:ch — Mlp, nhTt lá rGng. 

— Tham quan b#p cga tr67ng. 

Ho:t MNng 

ngoài tr7i 

ThA 6 

— D:o quanh sân tr67ng quan sát môi tr67ng xanh — 

s:ch — Mlp, nhTt lá rGng. 

— ChDi các dGng cG chDi ngoài tr7i. 

— Trò chDi: Mèo và chim so. 

Ho:t  

MNng  

chipu 

— Hát “Gà ml M#m con”, v.n MNng theo âm nh:c (1 lvn/ tuvn). 

— Trò chDi Vp Múng nhà (Gà tr̀ ng, gà mái, so sánh nhóm nào 

nhipu hDn và nhipu hDn bao nhiêu,...). 

— ChDi, ho:t MNng theo ý thích ] các góc: TR chAc lao MNng t.p 

thW, lau rza, cKt d{n M| chDi (1 lvn/ 1 tuvn).  

— Nghe M{c chuy}n hoTc kW l:i chuy}n, ôn bài hát, bài thD, M|ng 

dao/ M` vui. 

— V} sinh, th5c hành k~ n<ng rza tay. 
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Ph"n n%i dung và g,i ý k/ ho1ch th4c hi5n các ch7 89 nhánh ch: là g,i ý. 

C>n c? vào mAc tiêu, yêu c"u c7a ch7 89, giáo viên c"n ch7 8%ng l4a 

chFn n%i dung và tên, mAc 8ích — yêu c"u c7a ch7 89 nhánh 8I lJp k/ 

ho1ch. Khi tM ch?c th4c hi5n ch7 89, c"n linh ho1t, sáng t1o cho phù h,p 

vPi tình hình th4c t/ c7a 8Ra phSTng, phù h,p vPi h?ng thú và trình 8% 

hiIu bi/t c7a trX,... Ví dA: Cô có thI l4a chFn bM sung ho]c thay th/ các 

ho1t 8%ng, bài hát, bài thT, trò chTi, câu 8 ,̀... phù h,p vPi ch7 89, vPi trX 

và vPi th4c t/ c7a 8Ra phSTng. N/u trX 8ã có m%t s` ki/n th?c hiIu bi/t 

nhct 8Rnh v9 “Th/ giPi 8%ng vJt” thì n%i dung cung ccp cho trX tìm hiIu 

c"n phong phú hTn. Ví dA: Giáo viên có thI t1o 8i9u ki5n cho trX tìm hiIu 

quá trình gà 8X tr?ng rii tj tr?ng nk thành gà con; quá trình làm ra sla 

bò; tìm hiIu môi trSmng s`ng c7a các loài vJt khác nhau; nnh hSkng c7a 

môi trSmng s`ng 8/n s4 s`ng c7a các con vJt. NhS vJy, các ki/n th?c 8/n 

vPi trX luôn mang tính tích h,p, 8ing tâm, phát triIn. 

5) Chu&n b) các h,c li/u cho ch1 23 

 — M%t vài tm gicy khM to (có thI tJn dAng bìa lRch, báo cq,...) 8I trX vs,  

ctt dán.  

— Các tranh nnh giPi thi5u v9 8%ng vJt s`ng k khtp nTi, cách ch>m sóc con 

vJt nuôi (có thI lcy tj sách, báo, t1p chí cq). 

— Mq các con vJt, 8i chTi các con vJt. 

— Các nguyên vJt li5u: vu h%p các-tông, lá cây, rTm, h%t h1t, vni vAn. 

— BI cá cnnh, ling chim cnnh, khu nuôi các 8%ng vJt k trSmng (n/u có thI). 

— Các truy5n tranh v9 8%ng vJt. 

— L4a chFn m%t s` trò chTi, bài hát, câu chuy5n,... v9 “Th/ giPi 8%ng vJt”.  

— Ghi âm (n/u có 8i9u ki5n) ho]c sSu t"m b>ng 8ya có ghi m%t s  ̀ âm 

thanh môi trSmng xung quanh (ti/ng nSPc chny, gió, mSa, ti/ng chó, 

mèo, ng4a hí,...). 

— B>ng các bài hát v9 8%ng vJt. 

—  Chu|n bR bút, màu, 8ct n]n, gicy vs, b%t màu. 
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6)  K$ ho'ch t* ch+c th,c hi.n  

a) Gi%i thi(u ch+ ,- 

C!n c% vào m*c tiêu chung c1a ch1 34, n6i dung c* th8 c1a ch1 34 

nhánh, cô giáo có th8: 

— Trò chuyBn, 3àm thoCi, gDi mE giúp trH nhI lCi nhKng kinh nghiBm sNng 

và kiOn th%c liên quan 3On ch1 34 “ThO giIi 36ng vRt”. Ví d*: Trò chuyBn, 

gDi mE 38 trH k8 tên nhKng 36ng vRt mà trH biOt, 3Xa ra nhKng tình 

huNng kích thích trH mong muNn tìm hi8u thêm nhKng 3i4u liên quan 

mà trH chXa biOt,... 

— KOt hDp s[ d*ng tranh \nh, mô hình ho]c con vRt thRt (mèo, gà,...), bài 

hát, bài tha, trò chai, câu 3N, câu hci,... phù hDp 38 lôi cuNn trH hXIng 

vào “ThO giIi 36ng vRt”. 

— TrXng bày m6t sN tranh \nh to, sách và chuen bf m6t sN 3g chai, hhc liBu 

có liên quan 3On ch1 34 vào các góc. 

— Yêu cju cha mk và trH sXu tjm E gia 3ình nhKng tranh \nh v4 các con vRt 

mang 3On lIp.  

b) Khám phá ch+ ,- 

— KhuyOn khích, gDi mE 38 trH ham thích tìm hi8u v4 các con vRt khi 3i 

chai vXln bách thú, các con vRt nuôi E gia 3ình,... 

— Tm ch%c các trò chai, ch!m sóc vRt nuôi E góc thiên nhiên, hoCt 36ng hhc 

có ch1 3fnh nhnm kích thích và khuyOn khích trH tích coc tìm tòi, khám 

phá các kiOn th%c, kp n!ng liên quan 3On ch1 34. Các hoCt 36ng có th8 tm 

ch%c dXIi các hình th%c: hoCt 36ng chung c\ lIp, các hoCt 36ng theo 

nhóm nhc, hoCt 36ng tiOn hành trong lIp ho]c ngoài trli, sao cho tRn 

d*ng 3XDc nhKng tình huNng, hoàn c\nh thuRn lDi trong cu6c sNng hnng 

ngày 38 trH khám phá. Giáo viên cjn tCo 3i4u kiBn, ca h6i 38 trH 3XDc 

quan sát, tiOp xúc, hoCt 36ng troc tiOp nhi4u ljn vIi con vRt, khai dRy so 

tò mò, ham hi8u biOt E trH, trau dgi óc quan sát và mE r6ng hi8u biOt c1a 

trH v4 môi trXlng xung quanh. Qua 3ó, trH nói lên nhKng hi8u biOt c1a 

b\n thân v4 các 3Ni tXDng và 3XDc tr\i nghiBm, vRn d*ng nhKng hi8u biOt 

liên quan 3On ch1 34 vào các hoCt 36ng khác nhau. 
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— Khuy&n khích tr- làm nh1ng quy4n sách to có hình :nh gia =ình, các con 

v@t hoAc k4 chuyBn, hát, v@n =Cng sáng tDo, vE các con v@t theo trí tGHng 

tGIng cJa tr-,... 

* Món tr- 

TuO theo thPi gian nhiQu hay ít, tuO theo kh: nRng cJa tr- và =iQu kiBn 

thSc t&, cô có th4 trò chuyBn, =At câu hWi gIi mH: “Nói cho cô bi&t vQ mCt 

s\ con v@t nuôi trong gia =ình mà con bi&t.”, “Con mèo trông nhG th& 

nào? Nó Rn thac Rn gì?”, “Ai có th4 nói cho lcp bi&t vQ con... (con lIn, con 

bò, con chó)?”, “Tên các con v@t mci sinh là gì? (bò — bê, gà mh — gà 

con)”, “Nói vQ con v@t mà con yêu thích (chi và nói)”, “Con v@t cJa em là 

gì? Nó tên gì? Nó thích Rn gì?”, “Con nào thuCc loDi gia súc/ gia clm?”, 

“Con nào bi&t bay/ bmi?”,... 

* HoDt =Cng ngoài trPi  

TuO thuCc vào nCi dung tri4n khai trong ngày/ tuln và =iQu kiBn thSc t&, 

giáo viên có th4 cho tr- chpn và chmi vci 1 — 2 trò chmi v@n =Cng và ph\i 

hIp vci 1 — 2 nCi dung thích hIp H thPi =i4m này nhG:  

—  Ts chac trò chmi v@n =Cng: Con gì v@n =Cng th& nào, But chGcc ti&ng kêu 

cJa con v@t, Con gì kêu th& nào, Moán bi&t con gì Rn gì, Chim bay vQ ts, 

hoAc chmi lup ráp hình các con v@t. 

— Quan sát chim bay trên blu trPi hoAc chRm sóc các con v@t (cho chim, 

cá, thW, khi,... Rn H khu vSc thiên nhiên). 

— Chmi vci các thi&t bw ngoài trPi, chmi vci cát, nGcc,…  

* HoDt =Cng hpc có chJ =wnh  

— Khi thSc hiBn hoDt =Cng hpc có chJ =wnh, giáo viên ph\i hIp nhh nhàng, 

tránh gò bó. Giáo viên cln tích hIp nCi dung trpng tâm cJa chJ =Q vci  

2 — 3 nCi dung có tính ch{t bs trI nh|m phát tri4n nhiQu mAt cho tr-.  

— Giáo viên nên =Ga ki&n thac mci =an xen vci các ki&n thac tr- =ã bi&t, 

tránh tình trDng chi toàn cung c{p ki&n thac mci khi&n tr- cRng th�ng, 

hoAc chi ôn luyBn ki&n thac c� khi&n tr- c:m th{y nhàm chán.  

— Giáo viên cln k&t hIp nhiQu phGmng pháp giáo d�c sao cho tr- =GIc hoDt 

=Cng tích cSc, =GIc tr:i nghiBm, =GIc nói, giao ti&p. Khuy&n khích tr-  

tr: lPi các câu hWi “Con gì?”, “V@n =Cng th& nào?”, “S\ng H =âu?”, “�n gì?”, 
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“T"i sao?”, “Làm nh0 th2 nào?”. Kích thích s7 tò mò khám phá, t"o c< h=i 

>? trA t7 tìm hi?u, so sánh khi lEnh h=i m=t ki2n thFc nào >ó. H0Ing dLn 

trA “chM và nói” vO sPn phQm vR: “Con >ang vR gì? Cái này >? làm gì? 

Chúng ta sR thêm gì vào tranh này?”. 

* Ch<i, ho"t >=ng Y các góc  

— Tu[ theo n=i dung tr]ng tâm c_a ch_ >O trong ngày/ tuan, cbng nh0 

nhcng n=i dung, kE ndng can ôn luyfn mà giáo viên có th? l7a ch]n, tri?n 

khai m=t cách linh ho"t các ho"t >=ng cbng nh0 trò ch<i Y các góc.  

— Giáo viên có th? th chFc, chuQn bj h]c lifu, sk dlng môi tr0mng Y các góc 

>? cho trA >0nc ch<i vIi các trò ch<i phù hnp, t7 ho"t >=ng, qua >ó giúp 

trA ôn luyfn l"i kE ndng cb và khám phá ch_ >O.  

— Giáo viên can l0u ý srp x2p, gni ý, >iOu chMnh sao cho tránh tình tr"ng có 

quá nhiOu trA, hotc trA ch<i quá lâu trong m=t góc. 

* Các góc cl th? 

— Góc >óng vai:  

ChuQn bj:  

+ vw ch<i các lo"i vxt nuôi trong nhà >? ch<i cka hàng bán các lo"i vxt nuôi. 

+ Các lo"i h=p >? ch<i gian hàng bán các lo"i thFc dn cho các con vxt. 

+ Tranh Pnh m=t sy món dn >ã ch2 bi2n.  

Ch<i >óng vai:  

+ Gia >ình. 

+ Tr"i chdn nuôi gia súc/ sY thú. 

+ Cka hàng th7c phQm: bán thjt lnn, thjt bò, cá, tôm, gà, vjt; cka hàng dn 

uyng,...  

+ Phòng khám bfnh thú y: chca bfnh cho các con vxt. 

— Góc xây d7ng: 

+ Ch<i xây d7ng: khu chdn nuôi; v0mn thú; xây chuwng cho các con vxt; xây 

ao, hw; nuôi tôm, cá, yc,... 

+ X2p hình các con vxt khác nhau. 
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— Góc âm nh)c: 

+ Ch-i trò ch-i: nghe, phát hi7n và phân bi7t âm thanh c<a các =>ng v?t 

khác nhau nhB tiCng ngDa hí, tiCng chó, mèo, vHt,… 

+ Ch-i biJu diLn rMi tay hoOc trò ch-i =óng kHch (kHch bQn gRn vSi ch< =T). 

+ Ôn và hát các bài hát =ã hYc c<a ch< =T “ThC giSi =>ng v?t”. 

— Góc t)o hình: 

+ Chu^n bH m>t sM =` dùng nhB: bút chì màu, bút d) màu, bút sáp, gicy, 

kéo, h` dán, tranh Qnh vT các con v?t, nhà c<a các con v?t hoOc vT bQo v7 

môi trBfng,…  

+ TiCn hành ho)t =>ng vg, nOn, xé dán, cRt dán, tô màu,… theo ý thích 

thông qua ch-i: cka hàng làm =` ch-i lBu ni7m (nOn, gcp =` ch-i vT các 

con v?t, làm mOt n) các con v?t), hoOc phòng triJn lãm tranh vg, b> sBu 

t?p vT các con v?t,... 

— Góc sách truy7n: 

+ KJ chuy7n theo tranh vT các con v?t. 

+ Làm sách tranh, b> sBu t?p (cô và tro cùng làm) vT các loài =>ng v?t khác 

nhau sMng p các môi trBfng khác nhau, vT m>t sM ho)t =>ng c<a con 

ngBfi chqn nuôi =>ng v?t, t)o môi trBfng chr viCt, cho tro làm quen vSi 

ts gRn vSi các hình Qnh vT các con v?t. 

+ Trò chuy7n vSi nhau vT các con v?t =ã hYc qua tranh, hYc các ts mSi,…  

— Góc khám phá khoa hYc và thiên nhiên:  

Chu^n bH:  

+ BM trí p góc này bJ cá, l`ng chim,... (nCu có). 

+ Tranh Qnh vT các loài =>ng v?t khác nhau. 

+ Lô tô, =ôminô vT các con v?t nuôi, thú rsng,… 

+ Máy vi tính (nCu có). 

+ M>t sM thiCt bH, =` dùng khác. 

* Tx chyc các ho)t =>ng  

— Quan sát các con v?t nuôi, hBSng d{n tro m>t sM k| nqng chqm sóc  

v?t nuôi.  
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— Ch$i các trò ch$i phân lo0i các con v2t, so sánh hai nhóm các con v2t 

trong ph0m vi 10. 

— Ch$i v<i m=t s> tranh ghép (bìa, h=t h0t) DE trF có thE ghép hình các lo0i 

D=ng v2t. 

— Xem tranh Inh vJ các con v2t, nh2n xét vJ m=t s> DLc DiEm cMa con v2t. 

— In hình, DO các con v2t. 

— Ch$i các trò ch$i v<i phPn mJm máy tính, trò ch$i DiSn tT,... 

* Ho0t D=ng chiJu  

— TuY theo DiJu kiSn, tình hình c[ thE, giáo viên có thE t] ch^c ho0t D=ng 

h_c có chM D`nh 1 lPn/ tuPn b thci DiEm này.  

— T] ch^c cho trF ch$i và tham gia vào ho0t D=ng theo ý thích và h^ng thú b 

các góc. Giáo viên triEn khai ho0t D=ng b các góc mà trF có nhu cPu ch$i.  

— Ôn l0i 1 — 2 bài hát, DiSu múa hoLc nghe kE chuySn; ch$i trò ch$i v<i máy 

tính; xem phim ho0t hình;… Có thE tiln hành dn<i hình th^c nhóm nho, 

hoLc cI l<p.  

— Ch$i các trò ch$i h_c t2p nhn: “Tôi Di Dln trncng tôi nhìn thsy...” (TrF 

th^ nhst: M=t con lvn); “Tôi Di Dln trncng tôi nhìn thsy…” (TrF th^ 2: 

M=t con lvn và m=t con gà); “Tôi Di Dln trncng tôi nhìn thsy…” (TrF th^ 3: 

M=t con lvn, m=t con gà và m=t con v`t). TrF b] sung các con v2t theo trí 

nh< hoLc trí tnbng tnvng và txng dPn s> lnvng.  

c)  #óng ch( )* 

Trong thci gian chuyEn tilp, chuyn b` sang m=t nhánh chM DJ hoLc m=t 

chM DJ m<i, giáo viên có thE giúp trF nh< l0i nhzng DiJu Dã Dnvc h_c và 

khám phá vJ các con v2t qua ho0t D=ng. Ví d[: 

— ~àm tho0i nhzng ý chính, gvi cho trF nh< l0i nhzng n=i dung c>t lõi  

Dã Dnvc h_c, Dnvc trIi nghiSm, tìm hiEu vJ thl gi<i D=ng v2t Da d0ng, 

phong phú. 

— Cho trF biEu di�n vxn nghS, Dóng k`ch, hát nhzng bài hát liên quan Dln 

chM DJ. 

— Gi<i thiSu chM DJ m<i b�ng cách cùng trF trnng bày nhzng hình Inh vJ 

chM DJ m<i b l<p và cùng trF cst b<t m=t s> sIn phym DE trF bilt r�ng s�p 

sTa h_c sang chM DJ m<i. 
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V!i nh&ng ch) *+ phát sinh t0 nh&ng ý t23ng c)a tr6, giáo viên lên k= 

ho>ch ng?n g@n hAn.  

Ví dE: Tr6 *i biIn v+ và kI v+ biIn thì giáo viên có thI lên k= ho>ch ch) *+ 

phát sinh:   

 

1) Các ho(t *+ng  

— Khám phá môi tr+,ng: Tìm hiIu v+ biIn và *>i d2Ang; Tìm hiIu ho>t 

*Png *ánh cá trên biIn; Sóng và thuR tri+u; Các bãi biIn nghU mát nVi 

ti=ng 3 ViWt Nam.  

— T1o hình: VY tranh v+ *>i d2Ang; Xé dán các lo>i tàu thuy+n; VY các lo>i 

cá; G^p thuy+n gi^y. 

— Khám phá khoa h6c: Vì sao n2!c biIn l>i m_n? T>o n2!c biIn; Thí 

nghiWm: Trang nVi trong n2!c m_n; T>o sóng biIn.  

— Âm nh1c: “Bé yêu biIn l?m”; “Trái e^t này là c)a chúng mình”; “Em *i 

chAi thuy+n”. 

— Toán: eong n2!c,.. 

— Th9 ch:t: ChAi v!i n2!c; ChAi v!i cát. 

— Phát tri9n ngôn ng<: “Nhm chú cá voi”; KI chuyWn: “Ông lão *ánh cá và 

con cá vàng”; KI chuyWn sáng t>o ho_c kI chuyWn “c2!p biIn”.  

Ngoài ra, giáo viên ckng có thI xây dnng k= ho>ch ho>t *Png theo các 

lpnh vnc nh2 ví dE sau: Ch) *+ nhánh “eq dùng trong gia *ình” — mtu 

giáo l!n. 

Sinh vut svng 3 biIn 

và *>i d2Ang 

Các ho>t *Png c)a 

con ng2wi trên biIn 

exI D{|NG  

VÀ BÃI BI�N 

Du l�ch 
N2!c biIn 
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M!c $ích Các ho*t $,ng 

Phát tri'n nh)n th*c 

— Phát tri(n tri giác âm 

thanh qua ch1t li3u 

khác nhau c5a 67 dùng 

gia 6ình. 

— Phát tri(n kh< n=ng 

quan sát và suy 6oán. 

— Tìm hi(u vD nhu cEu 

và cách sF dGng các loHi 

67 vIt trong gia 6ình. 

 

 

 

1. Khám phá khoa hMc 

— Khám phá âm thanh qua ch1t li3u 67 dùng nhà bOp 

“T.o b1 gõ” trPng, xèng, lGc lHc,… tU n7i, vung, 

muVng, li, 6Wa, gáo,...  

— Thí nghi3m phYi quEn áo ngoài nZng và trong nhà 

v[i các ch1t li3u v<i khác nhau,… 

— M]o v^t gia 6ình: cách t̀ y vOt b`n trên áo (vOt mcc, 

dEu, cà ri). 

— Trò chYi <o thuIt v[i bong bóng xà phòng. 

— Cách b<o qu<n nhhng 6ôi t1t, cách phYi, g1p quEn 

áo,… 

— Phân loHi 67 dùng trong gia 6ình: 

+ Trò chuy3n vD các loHi 67 dùng có trong gia 6ình bé. 

+ Trò chYi: Trln lmn và xOp theo bl: 6Iy nZp n7i, nZp 

hlp thoc =n,… theo các d1u hi3u (công dGng, choc 

n=ng, ch1t li3u, kích thp[c, hoa v=n,…). 

+ Làm bl spu tIp theo các mmu qu<ng cáo. 

2. Làm quen v[i toán 

— ChYi xOp ch7ng/ho^c l7ng bl n7i, 6ta, tô vào nhau 

tU l[n 6On bé. 

— ChYi in d1u giày, dép và tìm giày, dép ong v[i d1u 

c5a nó. 

— uánh sP cho giày, dép. 

Phát tri'n th' ch5t  

— Rèn luy3n các kt n=ng 

vIn 6lng trong môi 

trpwng tc nhiên. 

 

1. VIn 6lng cY b<n 

— Nh<y tách — chGm — lò cò theo mmu kí hi3u (kí hi3u 

âm thanh, các hình vz,…).  

— ui — chHy — nh<y có mang giày, dép, 6eo ba lô,  

xách túi,…  
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M!c $ích Các ho*t $,ng 

— Luy%n s( ph+i gi.a 

các v3n 45ng 4i, ch7y và 

mang vác. 

 

 

 

— Rèn k> n?ng s@ dBng 

4C dùng, 4C v3t (dao, 

kéo,...). 

 

 

— Giáo dBc ý thLc t( bNo 

v% an toàn. 

— Ch7y tiPp sLc: phRi, rút quVn áo. 

— Thi 4i nhanh trên nh.ng 4ôi dép t( làm (lá cây, b\ 

chu+i, h5p gi]y,…). 

— Chui qua gVm bàn, b_`c lên và xu+ng ghP, khiêng 

bàn ghP,… 

2. V3n 45ng tinh 

— T3p mdc quVn áo, cài nút, 45i me bNo hifm, 4eo 

khhu trang,… 

— T3p s@ dBng 4ea, bát ?n cRm. 

— T3p bu5c, thit dây áo.  

— Cách phòng tránh tai n7n khi dùng 4C 4i%n, dao, 

kéo,...  

Phát tri'n ngôn ng+ 

— T3p miêu tN và giNi 

thích hi%n t_lng. 

— Cách s@ dBng tính tm 

chn âm thanh, tính ch]t 

coa 4C v3t. 

— Nh3n biPt ch. cái a,  

?, â. 

 

 

 

 

— T3p kf chuy%n. 

— Trò chuy%n vq hi%n t_lng phRi quVn áo, thy màu 

vPt bhn và vq 4C dùng gia 4ình. 

— Mô tN (kPt hlp l3p bNng) vq m5t s+ 4C dùng theo 

công dBng và ch]t li%u, t3p 4dt câu v`i nh.ng tính tm 

chn 4dc 4ifm 4ó. 

— Làm quen v`i ch. cái a, ?, â. 

— Quan sát cách 4vc ch..  

— Làm quen v`i mô hình ô ch. (dùng các tm có 2 — 3 

ch. cái nh_: nhà, bàn, bát, ca, lau, ?n, t?m, áo, dVu, 

dao, g]p, ]m, t]t,...). 

— Tìm và 4ánh d]u, thêm các con ch. khuyPt trong tm.  

— Truy%n:  

+ Kf chuy%n sáng t7o: “ChiPc ]m sành n{ hoa…”. 

+ Kf chuy%n và 4óng k}ch: “Gia 4ình nhà G]u”. 

Phát tri'n th,m m.  

— D7y tr� k> n?ng ph+i 

— T7o hình:  

+ Khám phá cách t7o m�u k� carô, ch]m bi, bông 
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M!c $ích Các ho*t $,ng 

h!p màu n(n và màu 

hình +, trang trí +2 v3t. 

 

 

 

 

— C7m nh3n +8!c v: +;p, 

s> +a d@ng, phong phú 

v( cách trang trí +2 v3t.  

 

 

 

 

 

 

 

hình,… bFng cách in màu n8Hc trên giJy, v7i hoLc 

dùng 2 — 3 cây chì sáp,…  

+ CRt, may quTn áo thUi trang tV mWu in +ó.  

+ Trang trí +2 chZi, +2 dùng gia +ình bFng các lo@i hoa 

v\n mHi: hình xoRn _c, hình xoáy, k: sac, k: carô,… 

+ Làm +2 chZi tV các nguyên v3t lidu +ã qua sf dgng 

(thùng các-tông, vj hkp, chai nh>a,…) 

+ Làm +2 dùng sinh ho@t (tivi, bk salon, máy quay 

phim, chgp hình, +idn tho@i,…) — ý t8nng sáng t@o tV 

trò chZi Kidsmart.  

+ Làm gáo, xô, bình t8Hi tV các chai, la nh>a. 

+ Làm r_i tay tV nhqng chirc tJt, bao tay +ã qua sf dgng.  

—  Âm nh@c: 

+ Hát bài “C7 nhà th8Zng nhau”. 

+ Sf dgng các +2 dùng (+xa, gáo dVa, thìa) làm bk gõ 

+, gõ theo tirt tJu. 

— Trò chZi: Ai +oán giji (nghe âm thanh nói tên +2 

dùng)? 

Phát tri'n tình c+m và 

k0 n1ng xã h5i 

— Phát tri,n c7m xúc trí 

tud: thích thú, ng@c 

nhiên và say mê vHi 

nhqng cách sáng t@o 

hoa v\n, màu sRc.  

— Giáo dgc ý th�c t3n 

dgng nguyên v3t lidu +ã 

qua sf dgng +, chr t@o 

+2 dùng, +2 chZi. 

  

— T3p các ho@t +kng lao +kng, ph_i h!p cùng nhau:  

+ Thu gom, s8u tTm các lo@i nguyên v3t lidu +ã qua 

sf dgng (krt h!p vHi phg huynh). 

+ Cùng nhau t�ng vd sinh và sRp xrp l@i góc gia +ình 

c�a lHp. 

— Lao +kng: dan d;p, lau chùi +2 dùng, +2 chZi tr8Hc 

và sau khi chZi. 

— T� ch�c “Tri,n lãm ý t8nng làm +2 chZi — +2 dùng 

sáng t@o” t@i sân tr8Ung cho phg huynh xem.  
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Tóm l%i, xây d,ng k0 ho%ch giáo d5c theo ch8 9: cho tr< m=u giáo c?n:  

1. Xác &'nh các m+c tiêu c0a ch0 &2  

Sau khi 9ã xác 9Dnh rõ các nFi dung khám phá ch8 9: phù hIp vKi tr< c8a 

lKp, giáo viên ti0n hành xác 9Dnh m5c tiêu c8a ch8 9:. M5c tiêu c8a ch8 

9: 9PIc xác 9Dnh cQn cR vào m!c tiêu cu(i )* tu+i, k.t qu0 mong )4i có 

th7 khai thác ):4c t; c< h*i khám phá t; ch> )? và k.t qu0 )ánh giá 

c>a ch> )? tr:Cc. Không nên 9Pa quá nhi:u m5c tiêu trong mFt ch8 9:. 

ChW nên 9Xt ra các m5c tiêu phát triYn các ki0n thRc, các kZ nQng [ các 

lZnh v,c giáo d5c có thY 9%t 9PIc t\ nh]ng c^ hFi khám phá ch8 9:. 

VKi ch8 9: lKn, c?n xác 9Dnh các m5c tiêu phát triYn t̀ ng thY 9ai vKi các 

lZnh v,c: thY chbt, nhcn thRc, thdm mZ, ngôn ng], tình cfm — kZ nQng xã 

hFi. VKi ch8 9: nhh, có thY chW c?n xác 9Dnh theo m5c 9ích/ yêu c?u v: 

ki0n thRc, kZ nQng, thái 9F, tình cfm nhkm 9%t 9PIc m5c tiêu c8a t\ng 

ch8 9: và m5c tiêu phát triYn cuai 9F tu`i. 

M5c tiêu giáo d5c là nhkm hình thành c  ̂s[ cho s, phát triYn nhân cách 

toàn dimn c8a tr<, trong 9i:u kimn tr< phfi 9PIc ch8 9Fng, tích c,c và 

hRng thú tham gia vào các ho%t 9Fng trfi nghimm, khám phá th0 giKi 

xung quanh g?n goi, thi0t th,c vKi tr<. Vimc giáo d5c tr< không chW hPKng 

tKi m[ rFng s, hiYu bi0t c8a tr<, mà còn chú trrng phát triYn lòng ham 

hiYu bi0t, khf nQng tP duy, ngôn ng] giao ti0p và 9Xc bimt là kZ nQng xã 

hFi c?n thi0t trong sinh ho%t hkng ngày c8a tr<, giúp cho tr< t, tin, thích 

Rng vKi nh]ng thay 9`i 9^n gifn trong cuFc sang g?n goi quanh tr<.  

2. Xây d7ng m9ng n:i dung/ khái ni=m 

Khi 9ã xác 9Dnh 9PIc ch8 9:, giáo viên suy nghZ và xây d,ng m%ng nFi 

dung ch8 9:, 9Pa ra nh]ng ý t:Eng v? n*i dung/ khái niHm, các m(i 

quan hH liên quan ).n ch> )?. M%ng nFi dung giúp cho giáo viên nhìn 

thby nh]ng c  ̂ hFi khám phá ch8 9: t\ nh]ng góc 9F khác nhau, t\ 9ó 

xác 9Dnh 9PIc nh]ng m5c tiêu tr< có thY 9%t 9PIc trong quá trình tham 

gia vào các ho%t 9Fng khám phá ch8 9:.  

Nh]ng 9iYm c?n lPu ý khi xây d,ng m%ng nFi dung: 

— M%ng nFi dung phfi thY himn 9PIc các ý tP[ng c8a giáo viên v: ki0n 

thRc, kZ nQng, thái 9F c?n hình thành cho tr< t\ c^ hFi khám phá ch8 9: 

nhbt 9Dnh nào 9ó, 9Xc bimt c?n h0t sRc quan tâm khai thác các n"i dung g(n 

k*t v-i .ng d/ng trong th3c ti5n v6 ki*n th.c, k8 n9ng xã h"i. TQng cPung 
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các n$i dung giáo d*c và ho.t 0$ng khám phá m!i liên h( gi*a các s/ v1t, 

hi(n t45ng, 6ng x8 phù h5p trong cu>c s!ng, t4n d*ng môi tr78ng (thiên 

nhiên, xã h$i) s@n có 0B giáo d*c trC.  

— Xây dIng m.ng n$i dung cJn khai thác 07Lc sI 0a d.ng n$i dung/ khái 

niNm và xây dIng 07Lc các mOi liên hN vQ kiRn thSc, kT nUng xoay quanh 

chW 0Q. ViNc xây dIng chW 0Q nhánh không nên thIc hiNn mYi m$t cách 

theo kiBu nhóm các n$i dung theo không gian ho.t 0$ng, môi tr78ng 

ho.t 0$ng.  

Ví d*: ChW 0Q “NghQ nghiNp” không phai chb có m$t cách chia theo 

ngành nghQ, mà có thB lIa chcn các n$i dung nh7: tên gci các nghQ, các 

lo.i san phdm, ph7eng tiNn san xuft ra các lo.i san phdm, thao tác ho.t 

0$ng cWa lao 0$ng ngành nghQ, ích lLi cho con ng78i, trang ph*c ngành 

nghQ, cách sg d*ng các san phdm khác nhau cWa ngành nghQ,... 

— ChA BC là ý t4Fng mà giáo viên và trG có thI tìm hiIu, khám phá theo 

nh*ng cách khác nhau. Nh7ng có m$t 0iBm thOng nhft là n$i dung cWa 

chW 0Q phai liên quan 0Rn nhhng kinh nghiNm trong 08i sOng thIc cWa 

trC, phù hLp vji nhu cJu, kha nUng, hSng thú cWa trC. Trên ce sm các khái 

niNm, ý t7mng cWa m.ng n$i dung, giáo viên chA B>ng l/a chNn m>t s! n>i 

dung liên kPt trong mQng phù h5p vRi khS nTng cAa trG và BiCu ki(n th/c tP 

cAa lRp BI làm n>i dung khám phá chA BC chính th6c cho lRp mình. ViNc 

nhóm các n$i dung liên kRt trong m$t ho.t 0$ng c* thB/ m$t 0en vo th8i gian 

c* thB (tuWn, tháng, cS chA BC) hopc theo chW 0Q nhánh nh7 thR nào là hoàn 

toàn do giáo viên lIa chcn.  

Trong quá trình xây dIng m.ng n$i dung hopc m.ng ho.t 0$ng, nên sg 

d*ng biNn pháp “0$ng não” 0B khuyRn khích các ý t7mng cWa nhhng 

ng78i tham gia xây dIng chW 0Q (có thB là các giáo viên cùng khOi ljp, trC 

trong ljp và ca ph* huynh). KhuyRn khích giáo viên thao lu4n, chia sC và 

hcc hti m 0ung nghiNp (có thB theo tv chuyên môn) 0B phát triBn m.ng 

và cwng có thB tìm các t7 liNu trên internet.  

Khi b.n 07a ra quyRt 0onh vQ viNc lIa chcn n$i dung giang d.y, hãy tI hti: 

(1)  N$i dung nào thiRt thIc cho nhóm trC này? LiNu n$i dung 0ó có phan 

ánh nhhng nhu cJu cá nhân trong nhóm, 0pc biNt là nhhng 0Sa trC có 

nUng khiRu hopc không có kha nUng không? 

(2)  Có bao nhiêu kiRn thSc trC có kha nUng 0.t 07Lc? 
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(3) Nh&ng ki+n th-c, quá trình ho6c k7 n8ng quan tr:ng nào mà tr= c>n ?@t 

?ABc trong lABng ki+n th-c này? 

(4) LiHu I ?ó có cái gì ?áng giá cho tr= phLi h:c vào thNi ?iOm ?ó trong cuPc 

sRng cSa tr= hay không? Ho6c liHu nó có hiHu quL hVn khi ?Bi ?+n lúc tr= 

trAIng thành không? LiHu ?ó là cái gì mà tr= có thO h:c dY dàng sau ?ó? 

3.  Xác &'nh m+ng ho+t &/ng khám phá n/i dung nh5m h67ng t7i &+t m8c 

tiêu giáo d8c theo ch; &< 

Zây là bA]c chu^n b_ ?O lên k+ ho@ch ho@t ?Png khám phá chS ?a theo 

tu>n/ theo ngày và chu^n b_ phAVng tiHn, h:c liHu c>n thi+t cho tr= ho@t 

?Png khám phá. M@ng ho@t ?Png giúp cho giáo viên có thO nhìn thfy và có 

?iau kiHn ti+p cgn d!y và h'c tích h+p trong giáo dhc m>m non, t- ch.c 

ph/i h+p các ho!t 34ng cho tr8 tr9i nghi:m các n4i dung liên quan m4t 

cách linh ho!t, tB nhiên và t!o ra môi trDEng giáo dFc khám phá chH 3I. 

Khi xây dkng m@ng ho@t ?Png, giáo viên c>n liHt kê tft cL nh&ng ho@t 

?Png, trò chVi t@o cV hPi ?a d@ng, phong phú cho tr= thkc hành trLi 

nghiHm, khám phá các nPi dung xoay quanh chS ?a nhA quan sát, so 

sánh, phán ?oán, ?iau tra thu thgp thông tin, trao ?mi, thLo lugn, ghi 

chép, lgp bLng, thO hiHn cLm xúc, tình cLm,… nhpm ?@t mhc tiêu cSa 

chS ?a, tq ?ó có ?ABc các ki+n th-c, k7 n8ng, kinh nghiHm c>n thi+t cho 

sk phát triOn toàn diHn cSa tr=.  

M@ng ho@t ?Png có thO srp x+p theo l7nh vkc phát triOn giáo dhc ho6c 

ghép v]i nPi dung khám phá ?O t@o thành m@ng chS ?a. 

4.  L?p k@ ho+ch ho+t &/ng h5ng tuAn theo ch; &< 

Sau khi ?ã có m@ng ho@t ?Png, giáo viên xây dkng k+ ho@ch ho@t ?Png 

khám phá chS ?a theo tqng tu>n (ho6c theo cL chS ?a) và chu^n b_ phAVng 

tiHn h:c liHu c>n thi+t cho tr= ho@t ?Png khám phá chS ?a. K+ ho@ch có 

thO cho mPt tu>n ho6c vài ba tu>n tuu theo chS ?a. C8n c- vào ch+ ?P 

sinh ho@t, giáo viên bR trí các ho@t ?Png liên quan ?+n chS ?a cho cL l]p, 

theo nhóm nhx ho6c cá nhân I nh&ng thNi ?iOm khác nhau trong ngày.  

ViHc xây dkng k+ ho@ch giáo dhc theo chS ?a c>n xác ?_nh ?ABc các cV 

hPi ?a d@ng ?O tr= thkc hành, khám phá, trLi nghiHm, t@o dkng ?ABc môi 

trANng ?O tr= chS ?Png khám phá chS ?a I nh&ng góc ?P khác nhau, 

cách th-c khác nhau, không gian khác nhau, vào nh&ng thNi ?iOm khác 

nhau, phát triOn d>n theo thNi gian nhpm t@o mRi liên k+t gi&a các thông 
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tin trong m(t th* th+ng nh,t xoay quanh ch3 45. K8 ho9ch tu:n/ ch3 45 

ph=i th* hi>n 4?@c chuAi các ho9t 4(ng khám phá ch3 45 theo m(t trình tF 

lôgic các n(i dung liên quan diKn ra tF nhiên trong m(t ngày và tN ngày này 

sang ngày khác c3a c= tu:n/ ch3 45.  

C:n quan tâm lên k! ho%ch t( ch)c môi tr./ng ho%t 23ng 4=m b=o phát 

tri*n ý t?Tng n(i dung khám phá ch3 45 h?Ung tUi 49t mVc tiêu giáo dVc: 

— LFa chYn góc ch[i và s\p x8p 4] dùng, 4] ch[i các góc ph=i phù h@p vUi 

n(i dung ho9t 4(ng khám phá tNng ch3 45 cV th*.  

— Môi tr?ang ho9t 4(ng góc do giáo viên 4bnh h?Ung tc chdc và ch3 y8u do 

tre t9o dFng, s\p x8p và 4?@c hoàn thi>n d:n trong quá trình khám phá 

ch3 45. Các s=n phfm c3a tre là k8t qu= c3a quá trình tre khám phá ch3 

45 sg 4?@c tr?ng bày, s\p x8p trong các góc ch[i chng nh? trên các m=ng 

t?ang xung quanh lUp hYc (nh# tranh ch) *+, các hình /nh s#u t2m, các 

th4 hình, album, các s/n ph8m t9o hình, các bi<u b/ng ghi chép, s?p xAp 

phân lo9i,...) 4* tre ti8p tVc si dVng phát tri*n n(i dung ch[i. 

— Chú trYng phát tri*n các ho9t 4(ng liên k8t trong quá trình khám phá n(i 

dung ch3 45, phát huy t+i 4a hi>u qu= si dVng hYc li>u. Ví dV, v5 các 

ho9t 4(ng liên k8t vUi tranh, =nh: Giao cho tre và phV huynh tìm ki8m, 

s?u t:m hình =nh, thông tin v5 ch3 45. Cho tre chia se vUi nhau và vUi cô 

v5 hình =nh s?u t:m 4?@c, các tr=i nghi>m c3a b=n thân. Ti8p theo, tc 

chdc cho tre khám phá ch3 45 vUi nhpng n(i dung 4a d9ng khác nhau 

(có si dVng hình =nh tre s?u t:m, tr=i nghi>m c3a tre). Cho tre s\p x8p, 

lFa chYn, phân lo9i các hình =nh (album, b=ng dính, gài,...). Cho tre quan 

sát, trao 4ci, nhsn xét, chia se thông tin v5 hình =nh, tr=i nghi>m, 4ut tên 

cho tranh,... 

— Các tình hu+ng trong cu(c s+ng thFc, các ho9t 4(ng khác nhau trong ch8 

4( sinh ho9t hvng ngày; Các sF ki>n, lK h(i; Các ho9t 4(ng có ý nghxa vUi 

tre; Các gia ch[i và hYc. Vì vsy cùng vUi tc chdc các ho9t 4(ng giáo dVc 

tích h@p theo ch3 45 (qua các ho9t 4(ng khám phám, tr=i nghi>m trong 

hYc tsp, vui ch[i,...), c:n quan tâm 4úng mdc mYi ho9t 4(ng giáo dVc 

trong tc chdc ch8 4( sinh ho9t cho tre (sinh ho9t, yn ng3, v> sinh, lao 4(ng, 

giao ti8p,…). {uc bi>t c:n chú trYng tc chdc ho9t 4(ng vui ch[i ngoài 

trai, tyng c?ang cho tre ti8p xúc g:n ghi vUi thiên nhiên, tham gia vào các 

ho9t 4(ng lao 4(ng tF phVc vV, là ch3 nhân c3a các ho9t 4(ng lK h(i.  
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L!a ch&n ch( )* ph,i ),m b,o khai thác )45c các n6i dung giáo d:c g;n 

g<i, thi>t th!c v@i trB và tD chEc các hoFt )6ng giáo d:c tích h5p h4@ng 

t@i )Ft m:c tiêu ch4Ing trình.  

— TrB c;n )45c tham gia vào lOp k> hoFch ch( )* c<ng nh4 tD chEc th!c 

hiPn ch( )* cùng v@i giáo viên.  

— Cùng v@i giáo viên và trB, ph: huynh )óng vai trò quan tr&ng trong viPc 

xây d!ng k> hoFch giáo d:c.  

— C;n th!c hiPn )ánh giá trB và )ánh giá ch( )* trong quá trình th!c hiPn 

và sau khi k>t thúc ch( )*. ViPc )ánh giá th4\ng xuyên s] giúp giáo viên 

nhOn ra ngay nh^ng v_n )* và k`p th\i )i*u chanh v* n6i dung, ph4Ing 

pháp, )b dùng dFy h&c, hocc môi tr4\ng giáo d:c. eánh giá ch( )* c<ng 

là cI sf giúp cho viPc xác )`nh m:c tiêu giáo d:c c(a ch( )* ti>p theo. 

K! ho%ch tu)n 

* M!c tiêu c(a tu*n  

Miêu t, nh^ng khía cFnh (ví d:: tình c,m, ý chí và thái )6 c(a trB) mà 

bFn hi v&ng s] )45c phát trinn qua nh^ng hoFt )6ng c(a tu;n, có tham 

kh,o tình trFng c(a trB tu;n tr4@c. 

* Môi tr4\ng 

e4a ra viPc làm th> nào )n tFo môi tr4\ng phù h5p cho trB hEng thú v@i 

các hoFt )6ng. 

* Nh^ng hoFt )6ng 

e4a ra nh^ng hoFt )6ng chi ti>t mà bFn )ã lên k> hoFch có s! tham kh,o 

tình trFng c(a trB tháng tr4@c. 

Ho#t %&ng Th+ 2 Th+ 3 Th+ 4 Th+ 5 Th+ 6 

eón trB 

Các hoFt )6ng trao )Di v@i ph: huynh và thông tin, kinh 

nghiPm c(a trB v* n6i dung ch( )* theo cá nhân hocc theo 

nhóm nhq. 

Thn d:c sáng 

L!a ch&n nh^ng )6ng tác, trò chIi grn v@i hình ,nh c(a ch( 

)*. M6t bài th!c hiPn trong 1 — 2 tu;n. 

HoFt )6ng h&c 

Tên hoFt )6ng, lvnh v!c phát trinn giáo d:c, m6t sw hoFt )6ng 

khám phá có n6i dung liên k>t. 
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Ho"t %&ng 

ngoài tr,i 

-.nh h01ng nh2ng n&i dung ho"t %&ng chính theo ba ph;n 

(Quan sát thiên nhiên — xã h/i, trò ch4i v6n 7/ng, ch4i t9 do). 

Ch=i và ho"t 

%&ng ? các góc 

LiCt kê tên các góc và tên các trò ch=i/ các ho"t %&ng. 

Ho"t %&ng 

chiIu 

Các ho"t %&ng ôn luyCn m? r&ng trong ngày hoNc hO trP chuQn 

b. cho ngày sau theo chS %I. 

Cân nhUc và %ánh giá: Ghi l"i sX cân nhUc và %ánh giá hYng ngày sau khi thXc hiCn. 

CuZi cùng là nh2ng %i\m c;n l0u ý xem xét khi l`p ka ho"ch: 

1. K$ ho'ch n*m 

Ka ho"ch ncm %0Pc l`p khi nghd vI m&t ncm %,i sZng cSa m&t tre liên 

quan %an ch0=ng trình giáo dhc cSa m&t tr0,ng m;m non. Khi l`p ka 

ho"ch, tr01c hat b"n phji biat vI tre. Hãy nghd vI sZ l0Png tre, tl lC bé 

trai, bé gái và sX khác biCt vI %& tumi cSa các tre trong l1p, %iIu %ó sn 

giúp b"n nUm chUc nh2ng mZi quan tâm và sX hiau kì cSa tre. 

Thq hai, b"n phji suy nghd sâu sUc vI viCc làm tha nào %\ %0a nh2ng sX 

kiCn hYng ncm vào bjn ka ho"ch, chúng %ánh dru nh2ng giai %o"n trong 

%,i sZng cSa tre t"i tr0,ng m;m non. 

-iIu quan trsng %\ l`p m&t ka ho"ch ncm là %jm bjo rYng tre không 

cjm thry b. bUt bu&c. Ngoài ra, nh2ng thay %mi vI mùa nên %0Pc %0a vào 

%\ l0u ý xem xét. M&t bjn ka ho"ch nên khuyan khích tre chú ý %an 

nh2ng thay %mi vI mùa, và %\ phát tri\n nh2ng cjm xúc cSa tre qua sX 

liên hC chNt chn v1i thiên nhiên và các mùa. 

2. K$ ho'ch tháng   

Ka ho"ch hYng tháng chi tiat dXa trên bjn ka ho"ch ncm. Bjn ka ho"ch 

hYng tháng %0Pc l`p có sX l0u ý xem xét %an tính chrt mùa, nh2ng sX 

kiCn trong tháng, giai %o"n phát tri\n cSa tre,... 

3. K$ ho'ch tu2n   

Ka ho"ch hYng tu;n %0Pc l`p %\ %0a ka ho"ch tháng vào thXc hiCn. 

Trong viCc l`p nó, nên l0u ý xem xét %an tính liên thc cSa cu&c sZng cSa 

tre. Bjn ka ho"ch hYng tu;n c;n ch th\ và thiat thXc. 
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4. K$ ho'ch ngày   

 !n v% c! b(n c)a +,i s/ng c)a tr3 là m7t ngày. Giáo viên l>p m7t b(n kA 

hoCch hDng ngày có sF suy nghH vI nhJng hoCt +7ng c)a tr3, tCo ra m7t 

môi trM,ng t/t và làm thA nào +N khuyAn khích tr3, hi vPng rDng tr3 có 

thN có m7t cu7c s/ng +Qy +) và thú v% tCi trM,ng mQm non.  ây là b(n kA 

hoCch gi(ng dCy cU thN và thiAt thFc nhVt, nó chi tiAt hoá m7t ngày c)a 

tr3 W trM,ng. 

Không có m7t khuôn mYu, tiêu chuZn nào cho b(n kA hoCch ngày. M\c 

dù có m7t vài trM,ng mQm non s^ dUng m7t khuôn mYu tiêu chuZn giJa 

các giáo viên, nhMng +iIu c! b(n là m7t giáo viên ch%u trách nhi_m vI 

vi_c l>p và trình bày nó.  

Nh"ng g&i ý và l,i khuyên: 

• Không có m7t cách thac nào cho vi_c tCo ra m7t môi trM,ng hay chuZn b% 

nhJng hoCt +7ng hJu hình +N +Ct +Mbc nhJng mUc tiêu. Hãy suy nghH te 

nhiIu quan +iNm khác nhau và l>p m7t kA hoCch làm vi_c +Qy +) bDng vi_c 

t>n dUng hAt nhJng +g v>t dùng cho vi_c gi(ng dCy và môi trM,ng có shn. 

• Các hoCt +7ng c)a tr3 không ph(i lúc nào cjng nhM bCn +ã lên kA hoCch. 

Cùng vki th,i gian và cùng vki vi_c bPn tr3 tr(i nghi_m qua nhiIu +iIu, 

chúng sl phát triNn và thay +mi dQn dQn teng bMkc. Quan trPng là quan 

sát tr3 m7t cách cZn th>n và c(i tiAn kA hoCch theo sF phát triNn c)a tr3. 

• NhJng hoCt +7ng quen thu7c vki tr3 sl khuyAn khích sF ch) +7ng và +N 

hAt tâm trí vào hoCt +7ng c)a tr3. Hãy suy nghH vI nhJng hoCt +7ng có sF 

liên kAt ch\t chl vki cu7c s/ng hDng ngày c)a tr3 và cách t/t nhVt +N 

khuyAn khích tr3. 

• Tôn trPng vrn hoá, +iIu ki_n tF nhiên và truyIn th/ng c)a +Vt nMkc hay 

khu vFc bCn s/ng và c/ gsng t>p hbp chúng vào kA hoCch gi(ng dCy, nó 

sl rVt có sac hVp dYn +/i vki tr3. 

TỰ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 4 

Sau khi tham kh(o thông tin ph(n hgi, bCn thVy cQn bm sung thêm cho 

các bài t>p bCn +ã thFc hi_n thA nào? 
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— Nh$ng l(u ý khi l-p k/ ho1ch giáo d5c n6m: 

 

 

 

 

 

 

— Nh$ng c6n c9 :; l-p k/ ho1ch giáo d5c theo ch> :?: 

 

 

 

 

 

 

 

— Cách l-p k/ ho1ch giáo d5c theo ch> :?: 

 

 

 

 

 

 

 

CÂU HỎI  

Bây gi&, chúng ta có th/ nói gì v2 k4 ho6ch giáo d9c tr; m=u giáo? B6n @ã 

thay @Bi suy nghD v2 viEc giáo viên cGn tH xây dHng k4 ho6ch giáo d9c cho 

tr; cJa lLp mình chNa? B6n @ã có th/ xây dHng k4 ho6ch giáo d9c cho tr; 

m=u giáo chNa?  
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TÓM TẮT MODULE 

V!n $% c' b)n c*a giáo d1c m3m non là tôn tr9ng $:i s<ng c*a tr= và 

khuyCn khích các hoEt $Fng có tính ch* $Fng c*a tr=. Tuy nhiên, viLc 

tôn tr9ng sM ch* $Fng c*a tr= không có nghNa là $O tr= ch'i nhPng gì tr= 

thích. Giáo viên chSm sóc — giáo d1c tr= trong khuôn khU nhPng m1c 

tiêu và nhPng triOn v9ng c*a giáo d1c m3m non. KC hoEch giáo d1c có 

tính h9c thuWt $XYc lWp v[i m1c $ích là $Et $XYc các m1c tiêu c1 thO 

thông qua $:i s<ng c*a tr= ] trX:ng m3m non. KC hoEch giáo d1c $XYc 

lWp mFt cách c1 thO nh^m $Et $XYc nhPng m1c tiêu $ã quy $`nh trong 

chX'ng trình giáo d1c nhà tr=. Chúng chc ra “khi nào” và “nhPng loEi 

hoEt $Fng nào” tr= nên thMc hiLn v[i m1c $ích khuyCn khích sM phát 

triOn và $:i s<ng c*a tr=. C< gfng t<i $a $O hiOu tr= và $gc biLt là nhWn ra 

nhPng gì tr= quan tâm, thái $F $<i v[i cuFc s<ng, các trò ch'i và m<i 

quan hL v[i giáo viên và các tr= khác. KC hoEch giáo d1c $XYc lWp $O tr= 

có thO có $XYc nhPng tr)i nghiLm phù hYp v[i $F tuUi và giai $oEn phát 

triOn c*a chúng.  
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