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PHẦN 1 
 
 

LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
 
 
I. LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRƯƠNG TRÌNH THEO NĂM 

Kế hoạch thực hiện chương tình cả năm học ñưa ra một cái nhìn tổng thể về cơ hội 
học tập, mục tiêu giáo dục mà trường mầm non cung cấp cho trẻ. ðây là kế hoạch 
cả năm nhằm ñảm bảo các lĩnh vực phát triển của trẻ ñều ñược chú trọng. Trong kế 
hoạch ñó, giáo viên sẽ dự kiến những nội dung giáo dục cơ bản của từng lĩnh vực. 
Khi xây dựng kế hoạch thực hiện, giáo viên sẽ dựa vào những căn cứ sau: 

1. Mục tiêu cuối ñộ tuổi và nội dung chương trình giáo dục mầm non. 
2. ðiều kiện vùng miền và thực tế của ñịa phương. 
3. ðiều kiện thực tế ở lớp mình: Khả năng phát triển của trẻ, số lượng trẻ trên 

cô, số lượng trẻ trong lớp, cơ sở vật chất: Phòng nhóm, sân chơi và thiết bị, 
nguyên vật liệu, ñồ dùng và ñồ chơi, nhu cầu và sự tham gia của cha mẹ vào 
chăm sóc- giáo dục trẻ. 

Có thể xây dựng kế hoạch theo các bước: 
- Giáo viên xác ñịnh mục tiêu giáo dục của trẻ ( ñây là những mong ñợi ñến cuối 

năm học trẻ có thể biết ñược và có thể làm ñược ở từng lĩnh vực). 
- Liệt kê nội dung cơ bản của từng lĩnh vực theo ñộ tuổi ñược quy ñịnh trong 

chương trình. 
- Tiếp ñó, giáo viên ñối chiếu với thực tiễn ñịa phương: ðặc ñiểm cơ bản của trẻ 

trong nhóm. Lớp của mình; tài liệu học liệu ñã có thể chọn lọc, thêm hoặc lược 
bớt những nội dung không phù hợp( cao hơn hoặc thấp hơn so với khả năng của 
trẻ, không gần gũi với trẻ). 

Nhóm trẻ:...........Trường:........... 
 
 
Mục tiêu giáo dục: 
Nội dung giáo dục theo các lĩnh vực phát triển 
Phát triển thể 
chất 

Phát triển nhận 
thức 

Phát triển ngôn 
ngữ 

Phát triển tình 
cảm- xã hội 

    
Lớp:..........Trường: ..................... 
 

 
Mục tiêu giáo dục 
Nội dung giáo dục theo các lĩnh vực phát triển  

Phát triển 
thể chất 

Phát triển 
nhận thức 

Phát triển 
ngôn ngữ 

Phát triển 
thẩm mĩ 

Phát triển 
tình cảm-xã 

Dự kiến chủ 
(thời gian) 



hội 
      
 
 
 

Cần coi ñây là kế hoạch ñịnh hướng chung cho cả năm, do ñó không cần làm 
quá chi tiết ñể có thể thay ñổi theo diễn biến thực tế của thời ñiểm thực hiện chương 
trình. Yêu cầu của kế hoach này là bao quát các nội dung cơ bản của từng lĩnh vực 
phát triển của trẻ. 

Nội dung phát triển trẻ theo các lĩnh vực sẽ là cơ sở ñể giáo viên lập kế hoạch 
thực hiện chương trình theo tháng, chủ ñề. 

 
II. LẬP KẾ HOẠCH THÁNG Ở LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 

- Lập kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục ở lưấ tuổi nhà trẻ ñược tiến 
hành từng tháng. 

- Khi lập kế hoạch giáo viên không chỉ căn cứ trên kế hoạch thực hiện chương 
trình theo năm học, mà còn phải tính ñến khả năng, nhu cầu và hứng thú của trẻ 
trong thời ñiểm lên kế hoạch ñể thúc ñẩy sự phát triển của trẻ. 

- Tạo ñiều kiện cho trẻ sử dụng các giác quan trong khi khám phá hoạt ñộng 
với ñồ vật, ñồ chơi, vật thật. 

- Các kiến thức và kĩ năng, thái ñộ sẽ ñược lặp ñi lặp lại trong kế hoạch ở các 
mức ñộ khó và phức tạp tăng lên. Có thể ñưa vào kế hoạch thực hiện trong 2 tuần từ 
8-10 nnội dung(kiến thức, kĩ năng, thái ñộ) khác nhau ở cả 4 lĩnh vực phát triển., 
song không phải là phân ñều cho mỗi lĩnh vực, mà tùy thuộc vào ñiều kiện và thời 
ñiểm thực hiện có những lĩnh vực phát triển sẽ ưu tiên hơn. Vidụ: khi lập kế hoạc 
cho trẻ tìm hiểu về các bộ phận cơ thể thì lĩnh vực phát triển nhận thức và thể chất sẽ 
ñược chú trọng hơn (các kĩ năng quan sát, so sánh bằng các giác quan, các bài tập 
phát triển cơ bắp ); khi cho trẻ tìm hiểu về các thành viên trong gia ñình thì các kĩ 
năng về tình cảm xã hội sẽ ñược chú trọng nhiều hơn. 

- Những nội dung chương trình sẽ ñược ñưa dần dần vào các tháng, sao cho nội 
dung chương trình sẽ ñược thực hiện ñầy ñủ. 
Tháng............năm............... 
1. Mục tiêu 
Căn cứ trên kế hoạch thực hiện chương trình theo năm học, giáo viên xác ñịnh mục 
tiêu: kiến thức, kĩ năng và thái ñộ sẽ hình thành cho trẻ theo 4 lĩnh vực phát triển ( 
thể chất, nhận thức, ngôn ngữ và tình cảm xã hội). Lựa chọn các mục tiêu sao cho 
ñảm bảo tính phát triển  ( từ dễ ñến khó, từ gần ñến xa, các mục tiêu này sẽ ñược 
Phát triển ở các tháng sau ñó). 
2. Chuẩn bị 
Những ñồ dùng, nguyên vật liệu không có sẵn hoặc yêu cầu phụ huynh phải chuẩn 
bị. 
3.  Kế hoạch thực hiện 
Các hoạt ñộng ở tuần 1và tuần 3 ñược lặp lại ở trong tuần 2 và tuần 4 nhưng mức ñộ 
khó và phức tạp sẽ ñược thực hiện trong kế hoạch từng hoạt ñộng cụ thể. 
 
 Tuần 1&2 Tuần 3& 4 
 Thứ2 Thứ3 Thứ4 Thứ5 Thứ6 Thứ2 Thứ3 Thứ4 Thứ5 Thứ6 
ðón   



trẻ 
Thể 
dục 
sáng( 
nếu 
có) 

  

Chơi 
tập có 
chủ 
ñích 

          

Dạo 
chơi 
ngoài 
trời 

  

Chơi- 
tập 
buổi 
sáng 

  

Chơi 
tập 
buổi 
chiều 

  

 
III- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ðỀ Ở LỨA TUỔI MẪU GIÁO 
Trong chương trình chăm sóc giáo dục mầm non có ñưa ra 10 chủ ñề, nhưng những 
chủ ñề này chỉ mang tính chất gợi ý. Giáo viên tự lựa chọn các chủ ñề ( chủ ñề lớn 
và các chủ ñề nhỏ ) ñược thực hiện ở lớp mình. Kế hoạch thực hiện chủ ñề có thể 
theo lược ñồ sau: 
Tên chủ ñề:........... 
(........tuần, từ ngày..........ñến ngày.............) 
1. Mục tiêu chủ ñề 

Căn cứ trên kế hoạch thực hiện chương trình theo năm học, giáo viên xác ñịnh mục 
tiêu, kiến thức, kĩ năng và thái ñộ sẽ hình thành cho trẻ theo 5 lĩnh vực phát triển 
(thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mĩ và tình cảm- xã hội). Không nên ñưa quá 
nhiều mục tiêu trong một chủ ñề. Chú ý phát triển các kĩ năng ở các lĩnh vực phát 
triển  phù hợp với chủ ñề. Lựa chọn các mục tiêu sao cho ñảm bảo tính phát triển  
(từ dễ ñến khó, từ gần ñến xa, các mục tiêu này sẽ ñược phát triển ở các chủ ñề tiếp 
theo.) 
2. Chuẩn bị 
Những ñồ dùng, nguyên vật liệu không có sẵn hoặc yêu cầu phụ huynh phải chuẩn 
bị. 
3 Mạng nội dung 
Giáo viên dự kiến các nội dung có thể thực hiện trong chủ ñề. Mỗi nội dung có thể 
coi là một chủ ñề nhỏ. Giáo viên có thể chỉ dừng lại ở việc chia chủ ñề lớn thành 
các chủ ñề nhỏ, không làm chi tiết nội dung chủ ñề nhỏ mà kết hợp nội dung trong 
mạng hoạt ñộng. 
 
 



4. Mạng hoạt ñộng 
Giáo viên dự kiến các hoạt ñộng sẽ thực hiện ở mỗi chủ ñề nhỏ. Lưu ý tăng cường 
các hoạt ñộng ñể dạy trẻ cách học ( tìm tòi, thực hành....) 
 
 
5. Lập kế hoạch thực hiện 
 

Tuần1 Tuần2 Tuần.. Tuần5....         Tuần/thứ 
 
 
Thời ñiểm 

T2 T3 T4 T5 T6                

ðón trẻ     
Thể dục sáng     
Hoạt ñộng 
chung/giờ học 

    

Dạo chơi 
ngoài trời 

    

Chơi ở các 
góc buổi sáng 

    

Chơi ở các 
goác buổi 
chiếu 

    

 
Lưu ý: Giáo viên không nhất thiết phải lập kế hoạch theo cách như ñã hưỡng dẫn ở 
trên. Mỗi trường, thậm chí mỗi giáo viên có thể có cách làm riêng. Song cần phải 
ñảm bảo thực hiện ñược mục ñích và nội dung chương trình giáo dục theo ñộ tuổi. 
 
IV. KẾ HOẠCH HOẠT ðỘNG 
 
Có thể soạn một dạng hoạt ñộng thao lược ñồ sau: 
Tên hoạt ñộng:.................................. 
Mục ñích: Trong một hoạt ñộng chỉ nên ñặt ra 1-2 mục ñích và cố gắng thực hiện 

mục ñích ñó. 
Chuẩn bị: ðồ dùng, ñồ chơi, nguyên liệu cần, những hoạt ñộng làm quen trước khi 

tiến hành hoạt ñộng. 
Tổ chức thực hiện/ cách tiến hành: Các bước tổ chức cho trẻ thực hiện hoạt ñộng ñể 

ñạt ñược mục ñích ñưa ra. 
Lưu ý: Mức ñộ chi tiết của kế hoạch hoạt ñộng/ bài soạn tùy thuộc vào khả năng 

của từng giáo viên. ðối với giáo viên mới có thể soạn chi tiết hơn so với giáo viên 
có kinh nghiệm. 
Những hoạt ñộng như thể dục sáng, hoạt ñộng chơi, dạo chơi chỉ cần soạn một lần 

cho 1-2 tuần. Những lần thực hiện sau bổ sung những ñiểm thay ñổi nếu có. 
Nếu hoạt ñộng hoặc trò chơi ñược lựa chọn từ một tài liệu nào ñó, trò chơi quen 

thuộc, trò chơi dân gian chỉ cần ghi tên hoạt ñộng/ trò chơi và những ñiều thay ñổi( 
nếu có) khi thực hiện ở lớp mình, không cần chép lại mà nên trích dẫn tên tài liệu. 
 
 
 



 
 
 
PHẦN 2 
 

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ðỘNG GIÁO DỤC 
TÍCH HỢP THEO CHỦ ðỀ 
 
I.  QUAN ðIỂM TÍCH HỢP   
Theo quan ñiểm của nhiều nhà khoa học, giáo dục theo hướng tích hợp là phù hợp 

và có hiệu quả hơn ñối với bậc học mầm non. Vậy giáo dục theo hướng tích hợp là 
gì? 
- Tích hợp không phải là ñặt cạnh nhau, liên kết với nhau mà là xâm nhập, ñan 

xen các ñối tượng hay các bộ phận của ñối tượng vào nhau tạo thành một chỉnh thể..  
-        Tất cả các yếu tố xã hội, tự nhiên và khoa học của môi trường ñan quyện vào 
nhau tạo thành môi trường sống phong phú của trẻ. Xuất phát từ quan ñiểm này mà 
chương trình giáo dục trẻ nhỏ ñược xây dựng theo nguyên tắc tích hợp theo chủ ñề. 
Giáo dục tích hợp và dạy học tích hợp nhấn mạnh việc kết hợp nhiều nội dung giáo 
dục ( xã hội tự nhiên, khoa học ) thông qua các hoạt ñộng tích cực của cá nhân trẻ 
với môi trường sống của mình. Trong cách học này, trẻ học một cách tự nhiên, 
không có giới hạn tuyệt ñối về thời gian, không gian và môn học. Như Bredekamp 
viết: “ Việc hộc không chỉ xảy ra trong phạm vi hạn hẹp của mỗi môn học, sự học và 
phát triển của trẻ mang tính tích hợp. Một hoạt ñộng thúc ñẩy một mặt phát triển nào 
ñó ñồng thời cũng tác ñộng ñến các mặt phát triển khác”. 
- Tích hợp ñược thực hiện theo nhiều cách khác nhau: 

Tích hợp theo chủ ñề 
Tích hợp trong một hoạt ñộng. 

Tích hợp theo chủ ñề là gì? 
Tích hợp theo chủ ñề là việc tổ chức các hoạt ñộng (các hoạt ñộng có thể trong 

một ngày hoặc trong một số ngày) xoay quanh nội dung một chủ ñề nào ñó. 
Ví dụ: Thực hiện chủ ñề “ các loại quả”. Trong giờ học có chủ ñích: cho trẻ 

nlàm quen các loại quả, trong giờ hoạt ñộng góc: cho trẻ nặn các laọi quả, vẽ, tô màu 
các loại quả., trong giờ hoạt ñộng ngoài trời: cho trẻ quan sát vườn cây ăn quả, học 
ñếm các loại quả theo một dấu hiệu ñặc trưng nào ñó; tập pha nước cam....... 
Tích hợp trong một hoạt ñộng là gì? 
Theo chúng tôi, tích hợp trong một hoạt ñộng thể hiện ở những ñiểm sau: 
� Khi tổ chức một hoạt ñộng nhằm thúc ñẩy một mặt phát triển nào ñó, giáo 

viên cần chú ý tác ñộng cùng một lúc ñến nhiều mặt phát triển khác nhau của 
trẻ. 

Ví dụ: Tổ chức hoạt ñộng với ñồ vật ( ñề tài “ Xếp nhà tặng bạn”): mục ñích chủ 
yếu là phát triển , rèn luyện vận ñộng khéo léo của bàn tay, ngón tay và hình thành ở 
trẻ kĩ năng xếp chồng các hình khối gỗ theo chủ ñề, nhưng ñồng thời giáo viên cũng 
cần khai thác nội dung ñó ñể phát triển các mặt khác như phát triển về mặt tình cảm- 
xã hội, phát triển ngôn ngữ, phát triển nhận thức... 

� Tích hợp  các lĩnh vực nội dung trong môt hoạt ñộng tức là khai thác nội 
dung của các lĩnh vực hoạt ñộng khác nhau vào trong quá trình tổ chức một 
hoạt ñộng nào ñó. 



Ví dụ: Khi tổ chức hoạt ñộng học có chủ ñích thuộc lĩnh vực khám phá khoa học, 
giáo viên có thể khai thác các nội dung có liên quan ở các lĩnh vực khác như thơ, 
truyện, âm nhạc, toán, tạo hình,... nhưng cần lưu ý khai thác các nội dung ñó phải 
thực hiện một cách linh hoạt, nhẹ nhàng không làm mất ñi tính trọng tâm của nội 
dung chính của giờ hoạt ñộng. Thông thường người ta Tích hợp các nội dung khác 
vào ñầu hoặc cuối buổi học. 
Vì sao giáo dục mầm non phải lựa chọn cách tiếp cận tích hợp? 

� Theo chúng tôi xuất phát từ những lí do sau : 
� giáo dục tích hợp phù hợp với ñặc ñiểm phát triển của trẻ lứa tuổi này. 
� Bản thân cuộc sống chung quanh mang tính tổng thể, trọn vẹn. 
 

II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ðỘNG TÍCH HHỢP THEO CHỦ ðỀ. 
1. Khái niệm về chủ ñề 

- Chủ ñề trong giáo dục mầm non ñược hiểu là một phần nội dung kiến thức, kĩ 
năng cùng phản ánh một vấn ñề nào ñó mà trẻ tìm hiểu, khám phá và học theo 
nhiều cách khác nhau dưới sự tổ chức hướng dẫn của giáo viên trong một khoảng 
thời gian thích hợp. 
- Chủ ñề có thể rộng( lớn) hoặc hẹp( nhỏ). Một chủ ñề lớn có thể bao gồm 
nhiều chủ ñề nhỏ. Từ chủ ñề quê hương- Thủ ñô- Bác Hồ có thể phát triển  thành 
các chủ ñề nhánh như: Làng Vạn Phúc của em, dân Tộc Thái của em, Người Việt 
Nam, Bác Hồ với thiếu nhi, Thủ ñô Hà nội.... 
- Chủ ñề có thể cụ thể nhưng có thể trìu tượng, có thể mang tính ñịa phương 
nhưng cũng có thể mang tính chung. Trẻ càng nhỏ, Chủ ñề càng phải cụ thể, gần 
gũi và mang tính dịa phương có quy mô nhỏ ñể trẻ có thể liên hệ với những hiểu 
biết và kinh nghiệm ñã có của mình. 
2. Yêu cầu ñối với việc lựa chọn chủ ñề 
- Chủ ñề cần tính ñến nhu cầu, hứng ths và những kiến thức bắt nguồn từ cuộc 
sống của trẻ. 
- Chủ ñề cần phù hợp với nhận thức của trẻ ở từng lứa tuổi. Trẻ càng nhỏ thì 
chủ ñề càng phải cụ thể, mang tính ñịa phương và gầ gũi với hiện tại và phạm vi 
nội dung hẹp. 
- Lựa chọ Chủ ñề sao cho có thể tạo ñược nhiều cơ hội ñể trẻ khám phá, trải 
nghiệm, giúp trẻ học tốt nhất. 
- Chủ ñề có chứa ñựng những giá trị xã hội mà trẻ cần ñể sống. 
- Chủ ñề phải ñáp ứng ñược các mục tiêu trong chương trình. 
- giáo viên có ñủ nguồn ñể cung cấp kinh nghiệm cho trẻ bao gồm cả kinh 
nghiệm kiến thức, khả năng tổ chức những ý tưởng thành chủ ñề, có thể tổ chức các 
hoạt ñộng với ñồ vật, ñồ chơi, vật thật; các hoạt ñộng ñáp ứng nhu cầu và hứng thú 
của trẻ, các hoạt ñộng sử dụng các giác quan. 
- Tên Chủ ñề dễ hiểu, gần gũi với trẻ. 
- Chủ ñề phải ñược tiến hành tối thiểu trong thời gian một tuần. 
3. Các cách lựa chọn chủ ñề. 
   Có nhiều cách lựa chọn chủ ñề nhưng phổ biến có 3 cách sau: 
- Cách thứ nhất là lựa chọn Chủ ñề xuất phát từ trẻ: ðây là cách giáo viên lựa 
chọn Chủ ñề dựa trên sự quan tâm, hứng thú kinh nghiệm của trẻ, cụ thể thông  qua 
xảy ra. Lựa chọn chủ ñề theo cách này thường gây sự hứng thú cho trẻ, làm cho 
chương trình có ñộ linh hoạt cao, phát huy ñược sự sáng tạo chủ ñộng của giáo viên 
nhưng ñòi hỏi giáo viên phải có trình ñộ chuyên môn, nhạy cảm với những gĩ xảy 



ra trên trẻ. Mặt khác, không phải lúc nào trẻ cũng thể hiện một cách rõ ràng những 
hứng thú của các biểu hiện, các câu hỏi, các thứac mắc của trẻ về những sự kiện, 
hiện tượng ñang bản thân. 
- Cách thứ hai là lựa chọn chủ ñề xuất phát từ giáo viên: là những chủ ñề do 
giáo viên chủ ñộng ñưa ra dựa trên các chủ ñề gợi ý trong chương trình và hướng 
dẫn thực hiện chương trình. Mục ñích của giáo viên khi thực hiện chủ ñề là nhằm 
ñạt ñược một mục tiêu giáo dục nhất ñịnh nào ñó. 

Với các chủ ñề này, ñể tạo ra sự hứng thú ở trẻ, tránh sự áp ñặt, giáo viên nên 
giới thiệu trước với trẻ ý tưởng chính của chủ ñề, cho phép trẻ tham gia xây dựng 
mạng nội dung cũng như các hoạt ñộng mà trẻ thích. 

Hướng xây dựng Chủ ñề theo cách này sẽ dễ dàng hơn cho giáo viên trong 
quá trình thực hiện. 
- Cách thứ 3 là lựa chọn chủ ñề xuất phát từ những sự kện, hiện tượng diễn ra 
xung quanh trẻ. Ví dụ như sự kiện Seagame 22,  Worlcup... 
- Khi lựa chọn chủ ñề giáo viên cần lưu ý. 
Thời gian thuiực hiện một chủ ñề cần tính ñến hứng thú của trẻ, không nên kéo dài 
quá khi trẻ không  còn hứng thú nữa. giáo viên có thể kéo dài hoặc giảm bớt thời 
gian tùy thuộc vào hứng thú của trẻ và ñiều kiện thực hiện chủ ñề ñó. 

+ Trình tự thực hiện có thể thay ñổi, tùy thuộc vào ñiều kiện, thời ñiểm ñể thực 
hiện chủ ñề tót nhất ( trẻ có ñiều kiện quan sát và thực hành) 

+ Tên chủ ñề, thời gian thực hiện chủ ñề, số lượng chủ ñề và trình tự thực hiện 
chủ ñề ở các lớp có thể khác nhau. 

+ nội dung của chủ ñề sẽ là phương tiện ñể hình thành và phát triển các kĩ năng, 
tình cảm thái ñộ ở trẻ. Do ñó, tùy thuộc vaon mỗi chủ ñề cụ thể, giáo viên chú 
trọng Phát triển ở các lĩnh vực nhất ñịnh. Ví dụ: Như những chủ ñề thuộc lĩnh 
vực tự nhiên có ưu thế phát triển  nhận thức, ngôn ngữ, những chủ ñề thuộc 
lĩnh vực xã hội có ưu thế hơn về phát triển  tình cảm, thái ñộ.... 

Như vậy việc lựa chọn chủ ñề không phải chỉ dựa vào chương trình và hướng 
dẫn thực hiện chương trình như hiện nay một số trường mầm non vẫn làm. ðiều cơ 
bản cần lưu ý là giáo viên phải biết phối hợp một cách hợp lý giữa các cách lựa 
chọn, biết cân bằng giữa cách lựa chọn xuất phát từ cô và cách lựa chọn xuất phát 
từ trẻ. 
4. Tạo ra hệ thống chủ ñề ( hay ngân hàng chủ ñề) cho trẻ từng lứa tuổi như 

thế nào? 
Tạo ra một hệ thống chủ ñề là ñiểm khởi ñầu cho việc lập kế hoạch thực hiện 

chủ ñề. 
Các bạn có thể tham khảo các gợi ý sau ñây về cách xác lập hệ thống chủ ñề. 

ðầu tiên tất cả giáo viên trong khối lớp ở từng lứa tuổi tự mình tạo lập hệ thống các 
chủ ñề dựa trên các chủ ñề lớn ñược gợi ý trong chương trình. Số lượng chủ ñề 
càng nhiều càng tốt. Sau ñó các giáo viên này sẽ ngồi tập trung lại với nhau cùng 
trao ñổi, chia sẻ và thảo luận kết quả vừa thu ñược. Chắc chắn rằng, trong nhóm sẽ 
có chủ ñề cùng xuất hiện. Một số chủ ñề chỉ có ở một hay một số người. Khi xem 
xét kết quả của ñồng nghiệp, chúng ta có thể ghi lại những ý tưởng ñó. ðương 
nhiên chúng ta có thể bổ sung thêm các ý tưởng mới xuất hiện ở trong ñầu. Việc 
cuối cùng là ghi chép lại hệ thống chủ ñề của nhóm lứa tuổi. ðây là căn cứ ñể lập 
kế hoạch  thực hiện chủ ñề sau này của từng nhóm lớn. Tuy nhiên, trong quá trình 
thực hiện mỗi nhóm, lớp có thể thay ñổi, bổ sung chủ ñề hoặc phát triển chủ ñề nảy 
sinh từ các sự kiện diễn ra ở trong lớp hoặc ở trẻ. 



Cách làm này có thể áp dụng cho cả việc xây dựng kế hoạch thực hiện chủ 
ñề. 
5.Tổ chức thực hiện chủ ñề 
Việc thực hiện chủ ñề ñược tiến hành theo 3 giai ñoạn: 
a) Giai ñoạn 1: chuẩn bị 
Trong giai ñoạn này, giáo viên cần thực hiện nhưng nội dung công việc như sau: 
Lập kế hoạch  thực hiện chủ ñề. 

Thiết kế môi trường học tập ñể thực hiện chủ ñề: Khi tiến hành chủ ñề thì 
phần lớn môi trường lớp học thể hiện nội dung của chủ ñề ñó. Tùy thuộc vào khả 
năng thực tế về ñồ dùng, ñồ chơi, nguyên vật liệu ñể bố trí môi trường lớp học. Sự 
bố trí này chỉ mang tính chất gợi ý cho trẻ hoạt ñộng và sắp xếp môi trường của 
mình. Môi trường này sẽ ñược hoàn thiện trong quá trình thực hiện chủ ñề. Giáo 
viên cho phép trẻ tham gia vào việc tổ chức môi trường học tập ñể gây hứng thú 
cho trẻ ñến chủ ñề. 

Kiến thức và kinh nghiệm của giáo viên về chủ ñề. 
b)Giai ñoạn 2: Thực hiện chủ ñề 
Việc thực hiện chủ ñề ñược tiến hành theo 3 bước: 
 
Bước 1: Bắt ñầu chủ ñề (hay Mở chủ ñề ) 
Mục ñích: Tạo sự chú ý, quan tâm và kích thích sự hứng thú của trẻ ñối với nội dung 
chủ ñề, khai thác kinh nghiệm sẵn có của trẻ về chủ ñề ñể hình thành vấn ñề cần tìm 
hiểu. 
Cách tiến hành 
chủ ñề có thể giới thiệu cho trẻ bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên giáo viên có 
thể sử dụng những phương pháp dưới ñây một cách linh hoạt ñể dẫn dắt trẻ hướng 
vào chủ ñề một cách tự nhiên như: 
- Trò chuyện, ñàm thoại ñể giúp trẻ nhớ lại những kinh nghiệm và kiến thức 
liên quan ñến chủ ñề, thông qua ñó giáo viên cũng biết ñược mức ñộ nắm kiến thức 
của trẻ về chủ ñề. 
- Các hoạt ñộng thể hiện kinh nghiệm của trẻ về chủ ñề như vẽ, hát, kể chuyện, 
minh họa bằng ñộng tác ñể tăng cảm xúc. Tất cả những hoạt ñộng ñó ñều hướng 
vào tạo hứng thú và sự quan tâm bước ñầu của trẻ ñối với chủ ñề. 
- Khi ñã thu hút ñược sự quan tâm, chú ý, tạo ñược sự hứng thú của trẻ ñối với 
chủ ñề, giáo viên lần lượt ñặt các câu hỏi, ñưa ra các vấn ñề mà trẻ chưa biết, chưa 
trả lời ñược hay chưa giải quyết ñược ñể kích thích nhu cầu muốn tìm hiểu ở trẻ, 
ñồng thời ñây cũng là cách ñể giáo viên thăm dò những vấn ñề mà trẻ muốn biết 
khi khám phá chủ ñề này. Tiếp ñến. giáo viên thu hút trẻ cùng tham gia xây dựng 
kế hoạch và bàn phương án tìm câu trả lời. Thông báo với gia ñình trẻ về chủ ñề 
mới và ñề xuất gia ñình giúp trẻ sưu tầm những thứ liên quan ñến chủ ñề mang ñến 
lớp. Lúc này, nhu cầu khám phá ñể trả lời các câu hỏi ñặt ra ñược ñẩy lên cao nhất. 
 
Bước 2: Khám phá chủ ñề 
Mục ñích 
- Cung cấp cho trẻ những kiến thức, kĩ năng cần thiết liên quan ñến chủ ñề ñể 
trả lời cho những câu hỏi ñặt ra trong kế hoạch . 
- phát triển chủ ñề, duy trì tối ña hứng thú của trẻ, tạo cơ hội cho trẻ ứng dụng 
những kiến thức, kĩ năng trong tất cả các lĩnh vực hoạt ñộng. 



- Tạo cơ hội ñể trẻ trải nghiệm những cảm xúc khác nhau, hình thành thái ñộ 
ñúng ñắn ñối với cuộc sống chung quanh, hình thành tính ñộc lập, tự tin vào bản 
thân. 
Cách tiến hành 
- Cô tổ chức hoạt ñộng ñể trẻ khám phá, trả lời các câu hỏi và giải quyết các 
vấn ñề ñặt ra trong bản lập kế hoạch như hoạt ñộng tham quan, quan sát, thảo luận, 
trò chuyện, phỏng vấn, tìm hiểu qua sách, tranh ảnh, khám phá trực tiếp thông qua 
thực hành, thí nghiệm, lao ñộng.....các hoạt ñộng thể hiện. 
- Trong mỗi chủ ñề, giáo viên xác ñịnh và xây dựng kế hoạch  cho các hoạt 
ñộng chính, coi ñó là những hoạt ñộng cơ bản tạo cơ hội cung cấp, củng cố kinh 
nghiệm, làm tăng sự tò mò, hứng thú, hài lòng ở trẻ, tạo những ñộng cơ mmới ñể 
phát triển chủ ñề. Chính vì vậy mà giáo viên cần chuẩn bị kĩ lưỡng những hoạt 
ñộng này nhằm gây ñược ấn tượng mạnh ñầu tiên với trẻ. Hoạt ñộng chính hoạt 
ñộng mà từ ñó có thể tổ chức các hoạt ñộng xoay quanh ñó. 
Ví dụ: ðể tổ chức hoạt ñộng tham quan có hiệu quả, giáo viên cần chuẩn bị kĩ ñịa 
ñiểm trẻ sẽ ñến và xác ñịnh: thời gian thích hợp ñể ñi tham quan; cách ñể trẻ quan 
sát trực tiếp; những người trẻ sẽ gặp gỡ nói chuyện, những ñối tượng sẽ ñếm, ño , 
ghi chép; những thứ trẻ có thể lấy, mua, ñem về lớp.... Trong quá trình tham quan, 
quan sát, giáo viên kích thích trẻ trao ñổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau và 
nói lên cảm nhận cuả mình. Giáo viên bày tỏ sự hứng thú ñối với tất cả những hứng 
thú nhận xét, thừa nhận sự phát triển của trẻ. Sau khi tham quan hoặc sau quan sát, 
giáo viên cần tổ chức cho trẻ ñược trò chuyện, tranh vẽ, bài thơ,... ñể giúp trẻ thể 
hiện càng sớm, càng nhiều càng tốt. ðiều này có ý nghĩa rất lớn nhằm lưu lại cảm 
xúc ấn tượng mạnh mẽ trong trẻ về chuyến tham quan, ñồng thời cũng là cơ sở ñể 
giáo viên lên kế hoạch hoạt ñộng tiếp theo, hình thành các câu hỏi, các vấn ñề mới. 
- Kích thích trẻ tự khám phá qua sách, tranh ảnh, qua xem tivi, thông qua người 
khác.....Cô giáo có thể mời khách ñến thăm lớp, cùng khách trao ñổi, trò chuyện, kể 
chuyện cho trẻ, trả lời các câu hỏi của trẻ làm cho nội dung kiến thức trở nên phong 
phú hơn, ñồng thời trẻ học ñược những kĩ năng giao tiếp, ứng sử với người lạ khi 
có khách ñến chơi. 
- Việc thu hút gia ñình trẻ cùng tham gia vào quá trình thực hiện chủ ñề là một 
việc làm có ý nghĩa ñể duy trì hứng thú, sự quan tâm ở trẻ không chỉ ở lớp mà là ở 
mọi lúc mọi nơi. Cô khuyến khích trẻ trao ñổi với bố mẹ về vấn ñề cô và trẻ nêu ra 
ở lớp và cùng tham gia bàn bạc cách giải quyết. Thông thường, trẻ tỏ ra hãnh diện 
khi trẻ và gia ñình mình phát hiện ñược ñiều bí mật và góp công sức vào quá trình 
khám phá của lớp, trẻ rất vui sướng khi thể hiện ñiều ñó với mọi người. 
- Bên cạnh những hoạt ñộng nhằm cung cấp tri thức, giáo viên cần chú trọng 
ñến những nội dung khơi gợi cảm xúc, hình thành mối quan hệ, thái ñộ ñúng ñắn 
của trẻ ñối với ñối tượng mình tìm hiểu và cả thái ñộ và hành vi ứng sử của con 
người ñối với thế giới xung quanh. ðiều quan trọng ñối với mỗi kiến thức mới 
khám phá tìm hiểu là giáo viên phải tạo cho trẻ trải qua những cảm xúc vui sướng, 
hài lòng, cảm thấy có ý nghĩa và mong muốn hiểu biết nhiều hơn nữa. 
- Trong quá trình này, giáo viên cần quan tâm, theo dõi việc thực hiện cac 
nhiệm vụ, các mục tiêu ñề ra của chủ ñề, ñồng thời ñưa thêm các câu hỏi và nêu lên 
các vấn ñề ñể kích thích trẻ tiếp tục tìm hiểu, khám phá. 
- ðến cuối giai ñoạn 2, một trong những cách ñơn giản ñể kích thích trẻ học lẫn 
nhau là treo các sản phẩm lên tường hoặc ñựt ở mọt chỗ trong lớp. Qua việc trưng 
bày, giáo viên muốn kích thích trẻ chú ý và ñánh giá công việc của nhau, ñồng thời 



trẻ có thể tham khảo ñể làm công việc của mình một cách tốt hơn. Giáo viên có thể 
sử dụng một sản phẩm nào ñó ñể bắt ñầu chò chuyện với trẻ một khía cạnh nội 
dung của chủ ñề. 
Ví dụ: Một số hoạt ñộng khám phá chủ ñề “Bé tìm hiểu về các loại hoa”( ñối tượng 
trẻ 5-6 tuổi ). 

+ Quan sát hoa trong vườn trường: cho trẻ quan sát, gọi tên, mô tả ñặc ñiểm, 
so sánh, nhận xet sự giống nhau và khác nhau giữa chúng, tìm sự ña dạng 
của các loài hoa; quan sát sự phát triển của hoa; cảm nhận của trẻ khi ñứng 
trước vườn hoa ñẹp...... 

+ Mỗi trẻ mang một bông hoa ñến lớp. Thành lập nhóm 4-5 trẻ kể cho nhau 
nghe về bông hoa của mình, thu gom hoa cắm vào bình hoa của lớp. 

+ Trẻ sưu tầm tranh ảnh, họa báo,.... về các loại hoa và chơi với các tranh, 
ảnh ñó( cài hoa theo màu sắc, mùi hương, so sánh loài hoa nào nhiều hơn/ 
ít hơn, gắn số tương ứng với số bông hoa, cánh hoa; tập ghép các chữ cái 
thành tên hoa,.....) 

+ Tham quan cửa hàng bán hoa gần trường, cho trẻ ngửi, trò chuyện với bác 
bán hàng về các loài hoa, cách bó hoa.... kết thúc buổi tham quan, về lớp tổ 
chức các hoạt ñộng ñể trẻ thể hiện hiểu biết, cảm xúc, ấn tượng về buổi 
tham quan. 

+ ðọc thơ, ñọc truyện về các loài hoa như: sự tích hoa mào gà, hoa nở mùa 
ñông... 

+ Cho trẻ tập giải các câu ñố về các loài hoa 
+ Trẻ kể chuyện về các loài hoa 
+ Trẻ vẽ, tô màu, xé dán bông hoa, vườn hoa, ép hoa. Lá khô và làm bưu 

thiếp từ hoa. 
+ Cho trẻ tập cắm hoa, bó hoa. 
+ Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi: “ cửa hàng bán hoa”, “ñó vòng quanh”, 

“ñoán xem cô có hoa gì”, “ nhìn lá ñoán tên hoa”.... 
+ Nêu câu hỏi cho các nhóm trẻ thảo luận: “ Hoa chỉ ñẹp khi nào”, muốn cho 

cây ra hoa ñẹp , các cháu phải làm gì,....ñể giáo dục thái ñộ ñúng ñắn của 
trẻ ñối với cây hoa, biết ñánh giá và tạo ra nét ñẹp từ hoa. 

+ Cho trẻ xem tranh và nhận xét hành ñộng của các bạn nhỏ trong tranh ñúng 
hay không ñúng ( tanh một trẻ tưới cây hoa, một trẻ dẫm lên hoa, một trẻ 
hái hoa ở nơi công cộng,.....) cho trẻ tỏ thái ñộ của mình trước những tình 
huống trong tranh. 

+ Tổ chức cho trẻ thực hiện những công việc lao ñộng vừa sức ñể chăm sóc 
hoa trong vườn trường hoặc trong góc thiên nhiên như nhổ cỏ, tưới cây.... 

+ Trưng bày sản phẩm do trẻ làm trong quá trình thực hiện chủ ñề “ Bé tìm 
hiểu về các loài hoa”. 

 
Bước 3: Kết thúc chủ ñề ( ñóng chủ ñề) 
 
Mục ñích: Tổng kết những gì trẻ ñã khám phá, trải nghiệm, tìm hiểu về chủ ñề sau 
một thời gian nhất ñịnh nhằm gây ấn tượng và khắc sâu hơn những kiến thức và 
tình cảm cảu trẻ về chủ ñề ñã qua. Từ ñó, tạo cho trẻ sự hào hứng, tự tin, tự hào về 
những gì mà mình ñã làm ñược., kích thích nhu cầu muốn tìm hiểu, khám phá 
những chủ ñề tiếp theo. 
Khi nào thì nên kết thúc chủ ñề? 



- Chủ ñề nên kết thúc khi có những dấu hiệu sau: 
- Một vài trẻ ñã hết hứng thú, số trẻ còn lại tỏ ra không tích cực tham gia vào 

các hoạt ñộng phám phá chủ ñề nữa. 
- Giáo viên ñã ñạt ñược mục tiêu cảu chương trình. 
- Nguồn ñể khám phá về chủ ñề thực tế ñã hết. 
Cách tiến hành 
- Giáo viên không nên kết thúc chủ ñề một cách lặng lẽ mà nên chọn một sự 
kiện ñỉnh ñiểm, ví dụ như tổ chức ngày hội của chủ ñề hoặc tổ chức trưng bày sản 
phẩm. ðây là dịp ñể trẻ có cơ hội thể hiện những gì mình ñã biết với những người 
khác ( bố, mẹ, bác hiệu trưởng, trẻ các lớp khác, các cô bác trong trường mầm non 
...) trẻ ñược mọi người lắng nghe, thừa nhận, từ ñó làm tăng cảm xúc tự hào, phấn 
khởi, hài lòng về bản thân ñể có thể tự tin hơn về bản thân. 
- Trước khi tiến hành  ngày hội chủ ñề, giáo viên nên cùng trẻ bàn bạc về kế 
hoạch  tổ chức ngày hội như: Có thể trưng bày những sản phẩm gì?, trưng bày ở 
ñâu?, mời ai ñến dự?, Trẻ sẽ làm gì, nói gì với cha mẹ, khách mời? Cô tạo cho trẻ 
niềm vui, sự phấn chấn trong suốt quá trình chuẩn bị và làm cho buổi kết thúc chủ 
ñề có thể tiến hành theo trình tự sau: 

+ ðầu tiên, trò chuyện ngắn gọn với trẻ những gì trẻ ñã làm, ñã học 
trong thời gian khám phá chủ ñề dưới các chủ ñề khác nhau, kết hợp 
biểu diễn văn nghệ, ñọc thơ, chơi trò chơi. 

+ Trẻ mời mọi người sản phẩm do trẻ làm ra trong quá trình khám phá 
chủ ñề. 

+ Tặng quà cho khách mời(nếu có) 
+ Kết thúc, cô ñánh giá kết quả hoạt ñộng của trẻ ( chủ yếu khen ngợi 

và thừa nhận), sau ñó, cô có thể gợi ý một chủ ñề mới hoặc kích thích 
trẻ ñưa ra chủ ñề. 

Kết thúc chủ ñề không phải là chấm dứt hoàn toàn mà giáo viên nên tạo ra 
những hoạt ñộng nối tiếp chủ ñề sắp kết thúc với chủ ñề mới. 
c) Giai ñoạn 3: ðánh giá việc thực hiện chủ ñề. 

ðánh giá việc thực hiện chủ ñề thường ñược tiến hành ở giai ñoạn cuối mỗi 
chủ ñề. Căn cứ vào mục tiêu ñề ra của chủ ñề, giáo viên ñánh giá mức ñộ ñạt ñược 
về các kiến thức., kĩ năng, thái ñộ theo 5 lĩnh vực phát triển. Trên cơ sở ñó, giáo 
viên xác ñịnh kế hoạch  và biện pháp giáo dục cụ thể, thích hợp với trẻ trong chủ ñề 
tiếp theo. 
6. Một số ñiểm cần lưu ý khi thực hiện cách tiếp cận tích hợp theo chủ ñề. 

- Cần phải thường xuyên duy trì sự hứng thú của trẻ, phải làm cho nội dung 
gắn với kinh nghiệm trong ñời sống thực của trẻ, dựa trên những cái trẻ ñã biết. 
Giáo viên cần phải biết cách thừa nhận, chấp nhận những ý tưởng, những phát 
hiện của trẻ; khuyến khích, ñộng viên kịp thời, giúp ñỡ trẻ khi cần thiết, sử dụng 
các hình thức khám phá phù hợp, kết hợp hợp lí hoạt ñộng cả lớp, theo nhóm, cá 
nhân, ñặc biẹt hình thức hoạt ñộng hóm và cá nhân, hoạt ñộng mang tính chất 
ñộng và hình thức hoạt ñộng có tính chất tĩnh; hoạt ñộng trong lớp và ngoài trời, 
cân bằng giữa hoạt ñộng do cô ñưa ra và do trẻ tự chọn. 

- Không nen quy ñịnh cứng nhắc thời gian cho mỗi chủ ñề. 
- Cần biết kết hợp một cách hợp lí giữa cách tiếp cận chủ ñề và cách tiếp cận 

khác( ví dụ như cách tiếp cận tách biệt: Theo cách tiếp cận này, các hoạt ñộng của 
trẻ trải nghiệm trong chương trình ñược xây dựng một cách tách biệt, ít liên quan 
tới nhau. Trong chương trình giáo dục mầm non, ñôi khi cách tiếp cận này cũng 



cần thiết, nhất là ñối với lĩnh vực giáo dục thể chất, phát triển vận ñộng, làm quen 
với các tác phẩm văn học,....). Vì vậy, song song với việc tích hợp theo chủ ñề, 
giáo viên vẫn có thể duy trì ở một mức ñộ nào ñó việc dạy học truyền thống ñể 
giúp trẻ hình thành các kiến thức, kĩ năng mới. 
 
III. TIẾP CẬN SỰ KIỆN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHỦ ðỀ 

  Bên cạnh việc tiếp cận chủ ñề, chương trình còn có những cách tiếp cận khác 
tạo nên sự ña dạng trong cách tổ chức thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục 
trẻ. ðó là cách tiếp cận các sự kiện. Nó ñược tiến hành kết hợp và hỗ trợ cho cách 
tiếp cận chủ ñề ñẻ làm phong phú nội dung hi trẻ nhắm ñạt mục tiêu giáo dục, sự 
kiện nảy sinh trong quá trình khám phá chủ ñề, các sự kiện gần gũi với cuộc sống 
của trẻ mang tính chất thời sự ( Lở ñát xảy ra ở vùng núi phía Bắc, lũ lụt xảy ra ở 
miền Trung,... ) hay chỉ là một ñiều mới mẻ ñược trẻ trong lớp quan tâ,( ví dj: bố 
của bạn ñi công tác xa, mẹ sinh em bé, mẹ mới mua con mèo, sinh nhật một bạn ở 
lớp,.....). 

Cách tổ chức nay không chỉ mang lại hứng htú mà còn ñáp ứng nhu cầu tìm 
hiểu, khám phá của trẻ. Trẻ có cơ hội áp dụng những kiến thức, kĩ năng của mình 
vào hoàn cảnh thực tế trong cuộc sống thật của trẻ. 
Giáo viên nên lựa chọn sự kiện theo các tiêu chí sau: 
- Sự kiện phải phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ, cụ thể ñược trẻ quan 
tâm, gần gũi với cuộc sống hiện tại của trẻ( ñể có thể khai thác kinh nghiệm ñã có 
của trẻ và trẻ có thể tìm kiếm thông tin từ ngoài nhà trường). 
- Có thể triển khai các hoạt ñộng và trò chơi cho trẻ. Tùy theo nội dung vấn ñề 
và hứng thú của trẻ mà thời gian thực hiện có thể từ một vài ngày ñến 1-2 tuần. 
- Các hoạt ñộng này có thể gíp trẻ cảm nhận tốt hơn về thế giới mà trẻ sông ( 
có ý nghĩa ñối với cuộc sống của trẻ ) 
- Có nguồn vật liệu cung cấp cho trẻ thực hành. 
- ðáp ứng một phần mục tiêu giáo dục của chủ ñề ñang thực hiện. 
- Giáo viên có hiểu biết nhất ñịnh và có hứng thú với vấn ñề này( ñể có thể mở 
rộng các hoạt ñộng bằng các nguồn tư liệu, thông tin và sự hiểu biết của mình). 
Tổ chức thực hiện 

ðối với những chủ ñề kéo dài trong một số ngày, các bước cho trẻ tìm hiếu sự 
kiện cũng tương tự như khi thực hiện chủ ñề. Song sự tham gia của trẻ nhiều hơn và 
tích cực hơn vì những sự kiện này xuất phát từ chính nhu cầu và hứng thú tìm hiểu 
của trẻ. Trẻ có thể tham gia vào việc lập kế hoạch  và kiểm tra các công việc ñã làm. 
Thời gian tổ chức tìm hiểu về một sự kiện tùy thuộc vào sự hứng thú của trẻ, ñiều 
kiện tổ chức thực hiện ( có thể 2 tuần ñể tổ chức sự kiện APEC, 1 ngày cho sự kiện 
bão lụt ở miền Trung). 
Ví dụ: “Sự kiện bão lụt ở miền Trung”. 

- Trong buổi trò chuyện ñầu giờ cô hỏi trẻ “ hôm qua cháu làm gì” 
- Có nhiều trẻ trả lời nhưng có một trẻ nói: “ cháu xem tivi, cháu thấy nước 
ngập cả mái nhà và có cả người khóc nữa”. 
- Cho trẻ xem một ñoạn băng về bão lụt ở miền Trung (nếu có). Cho trẻ nói lại 
một số hình ảnh trong ñoạn băng và trả lời câu hỏi “ Tại sao khi bị nước ngập thì có 
người lại khóc?” ( Giúp trẻ trả lời không phải theo suy gnhĩ chủ quan của trẻ như 
trên mà dựa vào theo những ñiều trẻ quan sát ñược từ ñoạn băng). 
- Cô có thể hỏi trẻ: “bây giờ chúng ta sẽ làm gì ñể bày tỏ tình cảm của mình ñối 
với những người/ các bạn nhỏ ñang gặp khó khăn ở miền Trung?”. Cho một trẻ nói 



ý ñịnh của mình. Cô ghi lại các hoạt ñộng của trẻ ra một tở giấy to. Cho trẻ thực 
hiện ý ñịnh ñó bằng cách vẽ tranh, làm bưu thiếp, viết thư, làm quà tặng, quyên 
góp...hoạt ñộng này kéo dai một hay hay vài ngày( tùy theo khả năng của trẻ ) sao 
cho trẻ có thể hoàn thành dự ñịnh của mình. 
- Kết thúc hoạt ñộng: cho trẻ trưng bày sản phẩm của mình, trình bày chia sẻ 
và nhận xét các sản phẩm ( ý nghĩa và tác dụng ñối với những người ñang gặp khó 
khăn do bão lũ) phân loại các sản phẩm và thảo luận những sản phẩm nào sẽ gửi 
cho các bạn ñang gặp khó khăn ở miền Trung? 

Lưu ý: Khi xuất hiện sự kiện” thì việc thực hiện này có thể thay thế cho một 
phần kế hoạch chủ ñề ñã ñược lập hoặc thực hiện xen kẽ vào trong thời gian chủ ñề 
ñang thực hiện. 

 
 
PHẦN 3 
 

ðÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
GIÁO DỤC MẦM NON 

 
I Mục ñích và phạm vi ñánh giá 

Việc nhìn nhận, xem xét lại các công việc ñã làm trong một khoảng thời 
gian nhất ñịnh sẽ rút ra ñược những bài học bổ ích ñể có những cải tiến và ñiều 
chỉnh các hoạt ñộng tiếp theo ñạt hiệu quả hơn. Việc ñánh giá trong quá trình thực 
hiện chương trình giáo dục mầm non ñòi hỏi cần có nhiều nghiên cứu ñầy ñủ hơn, 
tong phạm vi tài liệu này, chỉ ñề cập ñến một phần của việc ñánh giá trong thực 
hiện chương trình giáo dục mầm non mà trước mắt có khả năng thực hiện trong 
thực tế, có liên quan tới hai ñối tượng ñánh giá là trẻ và giáo viên. Cụ thể: 
1. Giáo viên ñánh giá trẻ và tự ñánh giá việc tổ chức các hoạt ñộng giáo dụccủa 
mình nhằm ñiều chỉnh phù hợp, kịp thời các hoạt ñộng giáo dục tiếp theo ñể ñạt 
hiệu quả tốt hơn như ñiều chỉnh nội dung/ cách thức/ phương tiện và thậm chí còn 
ñiều chỉnh cả những mục ñích, mục tiêu ban ñầu cho phù hợp với thực tế. 
2.  Cán bộ quản lí và ñồng nghiệp ñánh giá việc tổ chức các hoạt ñộng giáo dục 
của giáo viên nhằm hỗ trợ giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ và ñiều chỉnh chỉ 
ñacọ hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình. 

Việc ñánh giá này có thể ñược tiến hành hằng ngày, hay sau mỗi giai ñoạn ( 
ñối với nhà trẻ ), sau mỗi chủ ñề ( ñối với mẫu giáo). Giáo viên có thể tự ñánh giá 
hay cán bộ quản lí giáo dục các cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình. 
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC ðÁNH GIÁ 
1. ðánh giá trẻ 

- Quan sát 
- Trò chuyện với trẻ. 
- Trao ñổi với phụ huynh. 
- ðánh giá thông qua các hoạt ñộng. 
- Phân tích sản phẩm của trẻ( nếu có). 
- ðánh giá bằng các tình huống xảy ra trong cuộc sống hằng nagỳ hoặc 

thông qua các bài tập ñơn giản do giáo viên ñưa ra. 
 
 



2.  ðánh giá hoạt ñộng giáo dục trẻ của giáo viên và hoạt ñộng quản lí của nhà 
trường. 
ðánh giá việc thực hiện chương trình chăm sóc-giáo dục trẻ mẫu giáo có thể gồm 
các phương pháp sau: 
- Quan sát: ñể ñánh giá giáo viên và trẻ trong các hoạt ñộng chăm sóc giáo dục. 
- Phiếu ñiều tra: ñể ñánh giá hoạt ñộng quản lí trường; cơ sở vật chất trường, 

lớp. 
- Trắc nghiệm hay sử dụng Bảng kiểm kê: ñẻ ñánh giá trẻ hay giáo viên. 
- Nghiên cứu sản phẩm hoạt ñộng: ñể ñánh giá việc thực hiện chương trình và 

kết quả hoạt ñộng của trẻ và giáo viên. 
- Thảo luận nhóm: ñể tham khảo ý kiến của phụ huynh và cộng ñồng. 
- Phỏng vấn: ñể tham khảo ý kiến của phụ huynh, cộng ñồng, giáo viên. 
- Kiểm tra số sách, kế hoạch: ñể ñánh giá hoạt ñộng quản lí của trường và của 

giáo viên. 
ðánh giá việc thực hiện chương trình chăm sóc- giáo dục trẻ có thể tiến hành 

theo ñịnh kì hoặc ñột xuất vào khoảng 3 tháng cuối năm học. 
Sau khi ñánh giá riêng từng vấn ñề nêu trên, những người tham gia ñánh giá 

cần ñưa ra những nhận ñịnh chung về tình hình thực hiện chương trình chăm sóc-
giáo dục trẻ và các vấn ñề cần khắc phục ñể nâng cao chất lượng chăm sóc- giáo dục 
trẻ. 
 
III. CẤP ðỘ ðÁNH GIÁ 

- ðánh giá quá trình thực hiện các hoạt ñộng giáo dục 
- ðánh giá việc thực hiện chủ ñề. 
- ðánh giá việc thực hiện chương trình. 
-  

IV. NỘI DUNG ðÁNH GIÁ 
1. ðánh giá quá trình thực hiện các hoạt ñộng giáo dục 
- Việc chuẩn bị giáo án của giáo viên ( xem giáo án, phỏng vấn giáo viên) 
- Chuẩn bị môi trường ñể tổ chức các hoạt ñộng giáo dục ( quan sát môi 

trường, phỏng vấn). 
- Cách thiết kế, tổ chức hoạt ñộng giáo dục và hướng dẫn trẻ của giáo viên ( 

quan sát, cụ thể). 
- Các biểu hiện của trẻ ( quan sát cụ thể ). 
Như vậy, việc ñánh giá này có thể ñược thực hiện vào bất cứ thời ñiểm nào trong 

quá trình thực hiện chủ ñề. 
2. ðánh giá việc thực hiện chủ ñề/ thực hiện kế hoạch  tháng. 
- Kế hoạch thực hiện chủ ñề/ kế hoạch tháng của giáo viên ( xem kế hoạch , 

xem giáo án, phỏng vấn giáo viên). 
- Tổ chức, sắp xếp, tạo môi trường cho trẻ hoạt ñộng theo mục tiêu chủ ñề ( 

quan sát môi trường, phỏng vấn giáo viên ). 
- Cách thiết kế tổ chức hoạt ñộng giáo dục và hướng dãn trẻ của giáo viên( 

quan sát các hoạt ñộng cụ thể). 
- Các biểu hiện của trẻ( quan sát trong các hoạt ñộng cụ thể: hoạt ñộng có chủ 

ñịnh, chơi tự do, hoạt ñộng góc). 
Như vậy, việc ñánh giá thực hiện chủ ñề/ kế hoạch  tháng gần giống với ñánh giá 

quá trình thực hiện các hoạt ñộng giáo dục, nhưng nên chọn thời ñiểm ñánh giá là 
khi kết thúc chủ ñề/ kết thúc tháng kế hoạch ở nhà trẻ. 



V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ðÁNH GIÁ. 
1. ðánh giá quá trình tổ chức các hoạt ñộng giáo dục 

 ðánh giá quá trình tổ chức các hoạt ñộng giáo dục có thể ñược tiến hành vào 
bất kì một ngày nào ñó trong tuần, ở bất kì chủ ñề nào ñó trong năm học. 

Thời ñiểm ñể ñánh giá có thể là sau một ngày hay một buổi nào ñó trong ngày 
với các hoạt ñộng ñược tổ chức. ðánh giá này thường ñược dùng cho các cán bộ 
quản lí các cấp kiểm tra giám sát, hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên và có thể ñược 
tiến hành theo phiếu ñánh giá với các nội dung gợi ý theo mẫu dưới ñây. Giáo viên 
có thể dùng phiếu này ñể ñánh giá quá trình tổ chức các hoạt ñộng giáo dục của các 
ñồng nghiệp. 

Mỗi lần ñánh giá nên có sự ñối chiếu, trao ñổi, làm việc lại của người ñánh giá( 
ñồng nghiệp hay cán bộ quản lí các cấp) với giáo viên. Giáo viên sẽ lưu giữ phiếu 
cho tất cả những lần ñánh giá trong một năm học ñể so sánh, xem xét những vấn ñể 
ñã ñược giải quyết hay cải tiến chưa và nhận ra những tiến bộ, những thay ñổicủa 
mình trong nâng cao trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ. 

 
PHIẾU ðÁNH GIÁ 
VIỆC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ðỘNG GIÁO DỤC 
VÀ VIỆC THỰC HIỆN CHỦ ðỀ 
Họ và tên giáo viên:........................... Trình ñộ:........................................  
Lớp:................................................... Số trẻ trong lớp:.............................  
Chủ ñề:.....................................................................................................  
Các hoạt ñộng ñược tổ chức: ....................................................................  
.................................................................................................................  
Thời gian dự giờ:từ...........ñến...........ngày......................... 
   
Tiêu chí Bằng 

chứng 
ðạt/ 
chưa ñạt 

A. Môi trường giáo dục   
1. Phản ánh nội dung chủ ñề và sự hợp lí trong bố trí các 
khu vực hoạt ñộng theo chủ ñề: số lượng, vị trí, diện tích 
các góc hoạt ñộng và các khoảng trống cho hoạt ñộng 
nhóm lớn. 

  

2. ðồ dùng, ñồ chơi, học liệu cho trẻ sử dụng: An toàn, ña 
dạng, hấp dẫn, có tác dụng kích thích trẻ hoạt ñộng, khám 
phá, tìm kiếm thông tin, thực hiện ý ñịnh của trẻ và thực 
hiện các kĩ năng theo mục tiêu chủ ñề. 

  

3. Các sản phẩm của trẻ ñược trưng bày và sử dụng ở các 
góc khác nhau. 

  

4. Có nơi cung cấp thông tin, trao ñổi với phụ huynh phù 
hợp với chủ ñề và thực tế. 

  

B. Cách tiến hành các hoạt ñộng giáo dục   
5. Có kế hoạch giáo dục rõ ràng( xem kế hoạch / giáo án )   
6. Tổ chức hợp lí các hình thức tổ chức giáo dục.   
7. Các hoạt ñộng giáo dục ñược tổ chức nhằm tới mục tiêu 
của chủ ñề/ bài học. 

  

8. Tổ chức các hoạt ñộng một cách tự nhiên, cuốn hút và 
phù hợp với khả năng của trẻ, phản ánh nội dung và tích 

  



hợp chủ ñề. 
9. Sử dụng những kinh nghiệm của trẻ, sản phẩm của trẻ, 
của cha mẹ trẻ, môi trường sẵn có xung quanh và các vấn 
ñề ñược trẻ quan tâm ñể tổ chức các hoạt ñộng giáo dục. 

  

10. Quan tâm và tạo cơ hội cho mọi trẻ ñều ñược tham gia 
vào các hoạt ñộng trong lớp. 

  

11. Khuyến khích trẻ sáng tạo, chia sẻ ý kiến, ñặt câu hỏi, 
dành thời gian cho trẻ suy nghĩ, tự lựa chọn, tự quyết ñịnh 
và thể hiện ý ñịnh cá nhân. Can thiệp hợp lí khi trẻ gặp trở 
ngại. 

  

C. Những biểu hiện của trẻ   
12. Trẻ hứng thú , tích cực với những hoạt ñộng của chủ 
ñề. 

  

13. Trẻ có kĩ năng sử dụng các ñồ dùng, ñồ chơi, nguyên 
vật liệu cho các hoạt ñộng của chủ ñề. 

  

14. Trẻ chủ ñộng giao tiếp với nhau, với giáo viên, với 
khách ( nếu có ) 

  

15. Trẻ tự lập, tự tin và sáng tạo.   
16. Trẻ sạch sẽ, hoạt bát, có nề nếp, thói quen.   
D. Các ñiểm cần lưu ý   
17. Mục tiêu nào của chủ ñề/ bài học cần phải xem xét lại? 
Những vấn ñề nào khó, chưa phù hợp, chưa hấp dẫn trẻ? 

  

18. Kiến thức, kĩ năng nào của trẻ cần lưu ý ở bài học/ chủ 
ñề tiếp theo? 

  

19. Cần thay ñổi môi trường giáo dục, phương tiện và 
cách tổ chức hoạt ñộng giáo dục như thế nào? 

  

20. Trẻ nào cần ñược làm việc cá nhân hay cần thong báo 
với phụ huynh ñể có những quan tâm ñặc biệt nhằm ñạt 
mục tiêu giáo dục? ( sức khỏe, tình cảm, thái ñộ, kiến 
thức, kĩ năng,....) 

  

Những vấn ñề khác ( nếu có)   
 
2.ðánh giá việc thực hiện chủ ñề ( mẫu giáo )/ thực hiện kế hoạch  tháng( nhà 
trẻ ) 

ðánh giá việc thực hiện chủ ñề nên ñược tiến hành sau một chủ ñề nào ñó 
hoặc sau mỗi tháng của kế hoạch . 

Việc ñánh giá này thường ñược dùng cho giáo viên tự ñánh giá công việc của 
mình sau mỗi chủ ñề/ sau mỗi tháng: Giáo viên tự nhìn nhận, xem xét lại việc chăm 
sóc giáo dục trẻ của mình sau khi thực hiện một chủ ñề ñể có thể ñưa ra những cải 
tiến, những ñiều chỉnh trong các hoạt ñộng của chủ ñề tiếp theo nhằm tiếp cận mục 
tiêu giáo dục. Giáo viên tự ñánh giá trẻ của lớp ñánh giá việc tổ chức các hoạt ñộng 
chăm sóc-giáo dục và tổ chức môi trường giáo dục của mình.. Việc tự ñánh giá này 
giúp giáo viên luôn hướng tới việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực, lấy trẻ 
làm trung tâm ở từng chủ ñề ñược thể hiện qua các tiêu chí ñánh giá ở mục A, B, C 
trong phiếu ñánh giá và có thể ñiều chỉnh các hoạt ñộng giáo dục của mình thông 
qua mục D của phiếu. 

Một phiếu ñánh giá ñược dùng chung cho ñánh giá quá trình thực hiện các 
hoạt ñộng giáo dục và ñánh giá việc thực hiện chủ ñề/ kế hoạch tháng. 



Giáo viên có thể dùng phiếu ñánh giá thực hiện chủ ñề ñể ghi chép và lưu giữ nhằm 
xem xét một cách hệ thống những ñiều chỉnh của mình, những vấn ñề lưu ý có 
ñược giải quyết hay chưa và rút ra những bài học cần thiết. 
Sau khi kết thúc chủ ñề/ ngày cuối của kế hoạch tháng, giáo viên cần khỏng 30 
phút ñể hoàn thành phiếu này và trao ñổi những băn khoăn với ñồng nghiệp trong 
các buổi sinh hoạt chuyên môn gần nhất ñể có ñược những ñiều chỉnh hợp lí trong 
kế hoạch  tiếp theo của mình. 

Việc ñánh giá trẻ hằng ngày ñược khuyến khích nếu giáo viên có ñiều kiện 
quan sát, ghi chép. Giáo viên sẽ ghi vào sổ soạn bài của mình những vấn ñề ñặc 
biệt, cần quan tâm và thực sự giúp ích cho giáo viên trong việc rút kinh nghiệm và 
ñiều chỉnh cho các hoạt ñộng giáo dục của các ngày tiếp theo. 
3. ðánh giá việc thực hiện chương trình. 

Các cán Bộ quản lí ( ban giám hiệu, cán bộ phòng, Sở hoặc Bộ GD-ðT) ñánh 
giá việc thực hiện chương trình chăm sóc- giáo dục trẻ của trường mẫu giáo và của 
giáo viên; từ ñó ñưa ra các biện pháp phù hợp ñể nâng cao chất lượng chăm sóc 
giáo dục trẻ. 
ðánh giá việc thực hiện chương trình chăm sóc- giáo dục trẻ gồm 4 vấn ñề: 

- ðánh giá sự phát triển của trẻ 
- ðánh giá hoạt ñộng chăm sóc, giáo dục của giáo viên 
- ðánh giá hoạt ñộng quản lí của lớp, trường. 
- ðánh giá cơ sở vật chất của trường. 
- ðể ñánh giá ñược từng vấn ñề trên, người ñánh giá cần có những phiếu ñánh 

giá ñược thiết kế cụ thể. Việc thiết kế các phiếu ñánh giá này phải dựa trên 
các tiêu chí ñánh giá – ñó là những yếu tố cơ bản cần ñánh giá. 

a) ðánh giá sự phát triển của trẻ. 
Việc ñánh giá sự phát triển của trẻ có thể sử dụng các tiêu chí ñánh giá như 

ñã trình bày ở trong tài liệu Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non. 
b) Tích hợp ñánh giá hoạt ñộng giáo dục của giáo viên 
- Có kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ cả năm, học kì, theo chủ ñề. 
- Soạn bài ñầy ñủ. 
- Tổ chức các hoạt ñộng chăm sóc- giáo dục  ñạt mục tiêu của chương trình ñề 
ra. 
- ðảm bảo an toàn về thể chất và tâm lí cho trẻ. 
- ðảm bảo việc phối hợp chăm sóc- giáo dục trẻ với ñồng nghiệp, việc phối 
hợp chăm sóc- giáo dục trẻ nhà trường và gia ñình. 
c) Tiêu chí ñánh giá hoạt ñộng quản lí trường. 
- Kế hoạch hoạt ñộng thường kì của trường và các lớp 
- Kế hoạch  chăm sóc- giáo dục trẻ của trường và của các lớp theo năm, tháng, 
tuần. 
- Hoạt ñộng nâng cao chất lượng chuyên môn giáo viên( dự giờ, thi giáo viên 
giỏi, cử giáo viên ñi học....) 
- Hoạt ñộng phối hợp giữa nhà trường, giáo viên các lớp với phụ huynh trong 
việc chăm sóc- giáo dục trẻ. 
- Tổ chức thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo kế hoạch  
- ðảm bảo các quy ñịnh về trẻ, tỉ lệ giáo viên/ trẻ và tỉ lệ ñi học ñều. 
- ðảm bảo hoạt ñộng chăm sóc giáo dục trẻ của trường 
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch ngân quỹ cho hoạt ñộng của trường. 



- Tổ chức các hoạt ñộng ñể nâng cao chất lượng chuyên môn của giáo viên( 
soạn giáo án, học tập nâng cao tay nghề.) 
- Thực hiện sự phối hợp giữa gia ñình, nhà trường và giáo viên và phụ huynh 
trong việc hcăm sóc giáo dục trẻ. 
- ðánh giá, theo dõi, giám sát, ñiều chỉnh kế hoạch  
- Thực hiện việc kiểm tra thường kì và ñột xuất ở các lớp và các bộ phận liên 
quan ñến việc chăm sóc- giáo dục trẻ, kiểm tra và theo dõi sức khỏe trẻ, kiểm tra tài 
chính, hoạt ñộng của bếp ăn. 
- Thực hiện việc xét thi ñua, ñánh giá giáo viên, cán bộ nhân viên toàn trường. 
d) Tiêu chí về việc ñánh giá cơ sở vật chất của trường mầm non cần theo các 

tiêu chuẩn quy ñịnh của Bộ trong ñiều lệ mầm non. 
Trong 4 vấn ñề trên, việc ñánh giá sự phát triển của trẻ là vấn ñề cơ bản nhất ñể xác 
ñịnh việc thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục của một trường, của một lơpứ 
là tốt hay chưa tốt. Ba vấn ñề còn  lại nhằm xác ñịnh các yếu tố ảnh hưởng ñến chất 
lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, từ ñó giúp nhà trường và giáo viên tìm ra các biện 
pháp thích hợp ñể nâng cao chất lượng của hoạt ñộng chăm sóc giáo dục trẻ. 
 
 
PHẦN 4 
 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CẤP QUẢN LÍ 
VÀ GIÁO VIÊN MẦM NON TRONG VIỆC CHỈ ðẠO VÀ 

THỰC HIỆN THÍ ðIỂM CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON. 
 

 
I. TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO. 
1. Xây dựng và ban hành chương trình khung: “ chương trình giáo dục mầm non”. 
Chương trình giáo dục mầm non là chương trình quốc gia. Trong quá trình thực 
hiện, các ñịa phương có thể vận dụng một cách linh hoạt phù hợp với ñiều kiện 
thực tế của mình, trên cơ sở căn cứ vào ñiều kiện vật chất, trình ñộ giáo viên, văn 
hóa, ñiều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội của ñịa phương, thực tiễn cuộc sống ñang 
diễn ra xung quanh trẻ và khả năng của trẻ. 
2. Ban hành danh mục thiết bị phục vụ chương trình và hướng dẫn sử dụng bảo 

quản. 
3. Xây dựng và hướng dẫn sử dụng chuẩn phát triển của trẻ. 
4. Hướng dẫn thực hiện chương trình, bao gồm các việc: 

- Thẩm ñịnh tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình 
- Tổ chức tập huấn cho cán bộ cốt cán về việc hướng dẫn thực hiện 

chương trình. 
- Hướng dẫn cách ñánh giá trẻ trong quá trình chăm sóc giáo dục và ñánh 

giá việc thực hiện chương trình. 
- Hướng dẫn sử dụng kinh phí phục vụ thí ñiểm chương trình giáo dục 

mầm non mới. 
5. Biên soạn tài liệu bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu của giáo viên, cán bộ quản lí 
và cập nhật các thông tin liên quan ñến việc chăm sóc giáo dục trẻ. 
6. Kiểm tra giám sát việc thực hiện chương trình, tổ chức việc tút kinh nghiệm thực 
hiện chương trình thí ñiểm. 
 



 
 
 
II. TRÁCH NHIỆM CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO. 
1. Tham gia các lớp tập huấn của Bộ, tiếp thu và hướng dẫn các phòng giáo dục 
quận, huyện, triển khai ñúng các chủ trương, ñịnh hướng chỉ ñạo của Bộ về chương 
trình. 
Tập huấn cho cán bộ cốt cán cấp huyện: hiểu về chương trình, ñặc biệt chú trọng 
các quan ñiểm thực hiện chương trình. 
2. Hướng dẫn các phòng giáo dục quận, huyện triể khai các hoạt ñộng. 

- Chọn trường thực hiện thí ñiểm chương trình 
- Hướng dẫn thực hiện biên chế năm học, chú trọng biên chế cháu cô 

phù hợp với quy ñịnh trong ñiều lệ và thực tế của các trường mầm non. 
3. Tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh và hội ñồng nhân dân tỉnh có chính sách 

bảo ñảm quyền lợi cho giáo viên và trẻ, có chính sách ưu  tiên ñối với các trường 
mầm non tham gia thực hiện chương trình thí ñiểm. 

- Lương và các chế ñộ liên quan 
- Học tập nâng cao trình ñộ. 
- ðời sống 
- ðiều kiện làm việc... 

4. Tổ chức rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai chương trình 
- Về nội dung: Có thể tổ chức rút kinh nghiệm theo từng chủ ñề hoặc theo 

chuyên ñề.: xây dựng kế hoạch, môi trường giáo dục, biện pháp dạy học tích 
cực, tính tích hợp trong nội dung chương trình... 

- Về hình thức: tổ chức dự giờ, kiến tập, hội thảo... hàng tháng, hoặc hàng quý 
tùy theo nhu cầu thực tế. 

5. Tổ chức ñánh giá theo hướng dẫn thực hiện chương trình mới của Bộ, khắc 
phục tình trạng ñánh giá cứng ngắc, máy móc, chú ý khuyến khích sự sáng tạo, linh 
hoạt của giáo viên và cán bộ phòng giáo dục, tạo ñiều kiện cho họ thể hiện sự tự 
tin, sáng tạo ñộc lập trong công việc và có ñủ  năng lực thực hiện chương trình. 
6. Kiểm tra triển khai việc thực hiệnthực hiện chương trình của các phòng giáo 
dục quận huyện, phòng giáo dục mầm non, Sở phân công người theo dõi từng ñịa 
bàn nhằm: 

- Giúp các phòng giáo dục triển khai chương trình giáo dục mầm non phù hợp 
với ñiều kiện thực tế và thể hiện bản sắc của từng ñịa phương. 

- Thu thập thông tin, ñề xuất chỉnh sửa hoặc bổ sung ñể giúp bộ hoàn thhiện 
chương trình. 

 
III. TRÁCH NHIỆM CỦA PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN, HUYỆN. 
1. Tham gia các lớp tập huấn của Sở, tiếp thu và hướng dẫn các trường mầm non 

trong quận/ huyện triển khai ñúng các chủ trương, ñịnh hướng chỉ ñạo của sởn 
về chương trình. 

2. Tập huấn cho cán bộ quản lí và giáo viên trong quận/ huyện: hiểu và thực hiện 
tốt chương trình tại các trường mầm non . 

3. Hướng dẫn các trường mầm non trong quận huyện: 
- Thực hiện ñúng kế hoạch thời gian năm học, chú ý bbiên chế giáo viên/ cháu, 

phù hợp với quy ñịnh của phòng giáo dục và thực tế của  các trường mầm non . 
- Sử dụng các thiết bị ñược trang bị và cung cấp theo quy ñịnh. 



4. Hỗ trợ các trường về chuyên môn trên các mặt: Xây dựng mục tiêu; ñưa ra kết 
quả mong ñợi; xác ñịnh chủ ñề ( ñã ñề cập ở phần 2) và xây dựng kế hoạch  cho 
sát với ñiều kiện thực tế. 

5. Tham mưu với ủy ban nhân dân huyện và hội ñồng nhân dân huyện ñảm bảo 
các chính sách cho giáo viên và trẻ. 

- Lương và các chế ñộ liên quan. 
- ðiều kiện làm việc. 
- Học tập nâng cao trình ñộ.... 
6. Tổ chức rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai chương trình. 
- Về nội dung: theo từng chủ ñề, có thể theo từng chuyên ñề/ nội dung: xây dựng 

kế hoạch , môi trường giáo dục, biện pháp dạy học tích cực, thể hiện tích hợp 
trong nội dung chương trình,... 

- Về hình thức: tổ chức dự giờ, kiến tập, hội thảo,...hằng tuần, hằng tháng, hằng 
quý tùy theo nhu cầu thhực tế. 

7. Tổ chức ñánh giá theo hướng dẫn thực hiện chương trình mới của Bộ, khắc 
phục tình trạng ñánh giá cứng nhắc, máy móc,  

chú ý khuyến khích sự sáng tạo, linh hoạt của giáo viên và cán bộ phòng giáo dục, 
tạo ñiều kiện cho họ thể hiện sự tự tin, sáng tạo ñộc lập trong công việc. 
8.    Kiểm tra triển khai việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới tại các 
trường mầm non . Phân công người theo dõi từng ñịa bàn nhằm: 

- Giúp các trường triển khai chương trình giáo dục mầm non phù hợp với ñiều 
kiện thực tế và thể hiện bản sắc của từng ñịa phương. 

- Thu thập thông tin, ñề xuất chỉnh sửa hoặc bổ sung ñể giúp bộ hoàn thhiện 
chương trình. 

 
IV. TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỜNG MẦM NON. 
1. Xác ñịnh biên chế giáo viên/ trẻ phù hợp theo quy ñịnh của phòng giáo dục và 

thực tế của trường. 
2. Ban gián hiệu trao ñổi với giáo viên ñể xác ñịnh mục tiêu của trường, kết quả 

mong ñợi phù hợp với tiềm năng phát triển của trẻ và xây dựng kế hoạch  năm 
học cho từng ñộ tuổi phù hợp với ñặc ñiểm của trường mình. 

3. Xác ñịnh thời gian biểu của trường phù hợp với thực tế của ñịa phương. 
4. Tạo ñiều kiện cho giáo viên tổ chức tốt các hoạt ñộng nuôi dưỡng, chăm sóc 

giáo dục theo thời gian biểu của nhà trường ñã nêu ra. 
5. Xây dựng kế hoạch  mua sắm và kiểm tra việc sử dụng trang thiết bị, ñồ dùng, 

ñồ chơi theo quy ñịnh của phòng Giáo dục. 
6. Xây dựng kế hoạch , rút kinh nghiệm thực hiện chương trình của trường: dự 

giờ, kiến tập các hoạt ñộng, tổ chức sinh hoạt các chuyên môn, trao ñổi ý kiến 
trong tạp thể giáo viên. 

7. Tập huấn cho giáo viên về các kĩ năng làm việc với cha mẹ ñể phổ biến kiến 
thức nuôi dạy trẻ dưới 6 tuổi và thu hút phụ huynh ñóng góp vật vhất và công 
sức cho nhà trường. 

8. Thỏa thuận với phụ huynh và thống nhất một số quy ñịnh chung, yêu cầu mọi 
phụ huynh và các thành viên trong nhà trường phải thực hiện các quy ñịnh ñã 
thống nhất: 

- Quy ñịnh về giờ giấc: Phụ huynh ñưa trẻ và ñón trẻ ñúng giờ, ñưa con ñi học 
ñầy ñủ, nếu nghỉ học phải có giấy xin phép. 



- Quy ñịnh về thu chi tài chính: Nhà trường thông báo ñầy ñủ tài chính công khai 
về các khoản ñóng góp của gia ñình. Phụ huynh có trách nhiệm ñóng góp ñầy 
ñủ và kịp thời các khoản theo quy ñịnh của nhà trường. 

9. Khuyến khích phụ huynh tham gia vào các hoạt ñộng cảu nhà trường như tham 
gia vào quá trình chăm sóc- giáo dục trẻ; ñánh giá giám sát việc thực hiện 
chương trình; phương pháp giáo dục, ñiều kiện của trường, lớp và việc sử dụng, 
quản lí cơ sở vật chất của nhà trường. 

10. Tham mưu với cấp ủy ñảng, chính quyền ñịa phương và phối hợp với các ban 
ngành ñoàn thể khác nhằm: 

- Tăng cường sự hỗ trợ cho trường mầm non  ( trường, sở, thiết bị, ñồ dùng, ñồ 
chơi, kiểm tra sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh....) 

- Tạo ñiều kiện cho trẻ ñược tham quan làng nghề truyền thống, công trình van 
hóa công cộng, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử... 

- Hỗ trợ ñời sống giáo viên. 
- Tạo ñièu kiện cho trường ñược sử dụng các công trình phúc lợi của cộng ñồng 

vào mục tiêu chăm sóc- giáo dục trẻ. 
 
V TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁO VIÊN 
1. Gương mẫu, yêu thương, tôn trọng, ñối sử công bằng với trẻ và ñảm bảo anm 
toàn cho trẻ. 
2. Tổ chức cá hoạt ñộng chăm sóc- giáo dục trẻ tuân theo một số quan ñiểm sau 
ñây: 
Giúp trẻ phát triển ñồng ñều các năng lực: thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, tìh cảm, 
xã hội và thẩm mĩ. 
Phát huy tính tích cực của trẻ, giúp trẻ hứng thú, chủ ñộng khám phá tìm hiểu các 
ñối tượng gần gũi xung quanh; ñộc lập, tự tin thực hiện nhiệm vụ ñược giao; biết 
vận dụng vốn kiến thức, kĩ năng vào việc giải quyết các tình huống khác nhau. 
Trẻ ñược học chủ yếu qua chơi 
Giáo viên là người hỗ trợ trẻ 
Các hoạt ñộng giáo dục ñược tổ chức một cách tích hợp. 
3. Lập kế hoạch  chăm sóc theo chủ ñề / tháng 
Căn cứ vào mục tiêu của lứa tuổi, kết quả mong ñợi ñối với trẻ ở khối lớp, kế hoạch 
năm học, giáo viên xác ñịnh nội dung, kế hoạch  chăm sóc giáo dục trẻ cho từng 
chủ ñề trong tháng. 
Việc lập kế hoạch  này chỉ mang tính ñịnh hướng, cần ñược thay ñổi, ñiều chỉnh 
sao cho pù hợp với khả năng và hứng thú của trẻ. 
4. Lập kế hoạch tổ chức hoạt ñộng có chủ ñích ( giờ học theo sự hướng dẫn trực 
tiếp của giáo viên ) trong một ngày ( bài soạn trong một ngày). Khi lập kế hoạch , 
cần thể hiện rõ các hoạt ñộng sẽ tổ chức cho trẻ là gì; giáo viên làm gì và cần chuẩn 
bị như thế nào ñể kích thích hứng thú và tích cực hoạt ñộng của trẻ. 
5. Tạo môi trường tích cực hoạt ñộng cho trẻ. 
6. Thực hiện ñánh giá quá trình chăm sóc- giáo dục trẻ và ñánh giá sau chủ ñề 
theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và ðào tạo. 
7. Tăng cường phối hợp với gia ñình ñể thực hiện chương trình giáo dục mầm non 

ñạt hiệu quả. 
- Thường xuyên liên hệ với phụ huynh ñể kịp thời nắm tình hình của trẻ: nền nếp, 

thói quen, sở thích, sức khỏe, ñặc ñiểm cá biệt ở trẻ; hoàn cảnh gia ñình trẻ 



(kinh tế, tình cảm., sự quan tâm của gia ñình ñến trẻ, hiểu biết về nuôi dạy trẻ 
mầm non) ñể có kế hoạch giúp ñỡ phù hợp. 

- Thông tin với phu huynh và những khó khăn gặp phải, bàn bạc với họ cách giải 
quyết. 

- Trao ñổi với phu huynh về các hoạt ñộng lớn trong năm, tháng, tuần, các hoạt 
ñộng theo chủ ñề và ñề gnhị phụ huynh cùng tham gia, ñóng góp theo khả năng 
cảu mình. 

- Tham gia ñầy ñủ các hoạt ñộng do nhà trường tổ chức. 
- Tự học tập nâng cao  trình ñộ và rèn luyện bản thân. 
 
PHẦN 5 
 
TƯ LIỆU DÙNG ðỂ THAM KHẢO, THAM LUẬN TRONG 

QUÁ  TÌNH BỒI DƯỠNG 
 

QUYẾT ðỊNH 
 
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH THÍ ðIỂM MẦM NON 
SỐ 5205/Qð- BGDðT, ngày 19/ 9/ 2006 
 
BỘ TRỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO 
 
Căn cứ Nghị ñịnh số 66/2002/ Nð- CP ngày 5 tháng11 năm 2002 của Chính phủ 
quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang 
bộ. 
Căn cứ Nghị ñịnh số 85/2003/ Nð- CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ 
quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và 
ðào tạo. 
Căn cứ Nghị ñịnh số 75/2006/ Nð- CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều luật của luật giáo dục; 
Căn cứ biên bản thẩm ñịnh của Hội ñồng Quốc gia thẩm ñịnh Chương trình giáo 
dục mầm non ngày 30 tháng 8 năm 2005; ý kiến phản biện của liên hiệp các Hội 
khoa học kĩ thuật Việt Nam, Hội khoa học tâm lí giáo dục Việt Nam ngày 10 tháng 
8 năm 2006. 
Theo ñề gnhị của vụ trưởng vụ giáo dục mầm non. 
 

QUYẾT ðỊNH 
ðiều 1: Ban hành kèm theo quyết ñịnh này Chương trình thí ñiểm giáo dục mầm 
non bao gồm: mục tiêu giáo dục mầm non, các yêu cầu về nội dung, phương pháp, 
các ñiều kiện ñể thực hiện Chương trình giáo dục mầm non; chương trình giáo dục 
nhà trẻ, Chương trình giáo dục mẫu giáo. 
ðiều 2 : Chương trình giáo dục mầm non là khung cơ bản, khi thực hiện, các cơ sở 
giáo dục mầm non cần vận dụng cho phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở, nhằm 
dạy trẻ làm người và dạy trẻ chơi ñể học. ðối với trẻ các biệt và khuyết tật thì cần 
vận dụng thật cụ thể Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo quyết 
ñịnh này ñược áp dụng thí ñiểm ñối với 20 tỉnh, thành phố ( có danh sách kèm 
theo). Vụ trưởng Vụ giáo dục Mầm non có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện quyết 
ñịnh này. 



ðiêu 3: Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày kí. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ 
giáo dục mầm non, thủ trưởng các ñơn vị có liên quan Booj giáo dục và ðào tạo; 
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, giám ñốc các sở 
giáo dục và ðào tạo chịu trách nhiệm thi hành quyêté ñịnh này. 
 

KT. BỘ TRƯỞNG 
Thứ trưởng 
ðẶNG HUỲNH MAI 
(ðã kí) 

 
 

QUYẾT ðỊNH 
 
VỀ VIỆC BAN HÀNH THIẾT BỊ GIÁO DỤC MẦM NON TỐI 
 THIỂU PHỤC VỤ THÍ ðIỂM CHƯƠNG TRÌNH ðỔI MỚI. 
Số 2227/ Qð- BGD & ðT, ngayf 18 tháng 5 năm 2006 
 
 
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO 
 
Căn cứ Nghị ñịnh số 86/2002/ Nð- CP ngày 5 tháng11 năm 2002 của Chính phủ 
quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang 
Bộ; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 85/2003/ Nð- CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ 
quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và 
ðào tạo; 
Căn cứ kết quả các cuộc họp của Hội ñồng thẩm ñịnh thiết bị giáo dục mầm non, 
phổ thông; 
Theo ñề Nghị của Vụ trưởng Vụ giáo dục mầm non, Vụ trưởng Vụ kế hoạch Tài 
chính. 

QUYẾT ðỊNH 
ðiều 1: Ban hành theo quyết ñịnh này Danh mục thiết bị giáo dục mầm non tối 
thiểu phục vụ thí ñiểm chương trình mới tại các tỉnh thực hiện thí ñiểm Chương 
trình giáo dục mầm non. 
ðiều 2:Số lượng các hạng mục trong Danh mục các thiết bị giáo dục mầm non tối 
thiểu phục vụ chương trình ñổi mới ñược tính như sau: mỗi nhóm, lớp trong 01 
trường tham gia thí ñiểm thuộc các tỉnh, thành phố thực hiện thí ñiểm ñược trang bị 
01 bộ. 
ðiều 3: Các Sở Giáo dục và ðào tạo thực hiện chương trình thí ñiểm căn cứ Danh 
mục thiết  bị giáo dục mầm non tối thiểu phục vụ thí ñiểm chương trình ñổi mới 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành ñể chỉ ñạo việc mua sắm, tự làm, 
sưu tầm và sử dụng cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ tại các trường thực hiện thí 
ñiểm từ năm 2006-2007. 
ðiều 4: Các ông ( bà) Chanh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ kế hoạch  Tài chính, 
viện trưởng Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục, Vụ trưởng Vụ  Giáo dục 
mầm non, các Vụ có liên quan và Giám ñốc các Sở Giáo dục và ðào tạo thực hiện 
chương trình thí ñiểm chịu trách  nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 
 



KT. BỘ TRƯỞNG 
Thứ trưởng 
ðẶNG HUỲNH MAI 
(ðã kí) 

 
 
 
TỔNG HỢP DANH MỤC 
 THIẾT BỊ MẦM NON TỐI THIỂU  
PHỤC VỤ THÍ ðIỂM CHƯƠNG TRÌNH ðỔI MỚI. 
( Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2227/ Qð- BGD & ðT, NGÀY 08/05/2006 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo. 
 
STT NHÓM/ LỚP ðVT SL GHI CHÚ 
1 Nhóm 3-12 tháng tuổi (18) Bộ 1 25 thứ 
2 Nhóm 12-24 tháng tuổi (22 trẻ) Bộ 1 34 thứ 
3 Nhóm 25- 36 tháng tuổi ( 25 trẻ) Bộ 1 47 thứ 
4 Lớp 3-4 tuổi ( 25 trẻ) Bộ 1 93 thứ 
5 Lớp 4-5( 30 trẻ) Bộ 1 93thứ 
6 Lớp 5-6 tuổi( 35 trẻ) Bộ 1 95 thứ 
 
 
 
MỘT SỐ KẾ HOẠCH NĂM HỌC, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ðỀ 
THEO CHƯƠNG TRÌNH 
 
 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUƠNG TRÌNH 
LỚP: Mẫu giáo lớn số 2 
Trường: mầm non 20-10, Hà Nội 
Năm học: 2006-2007 
1. ðặc ñiểm tình hình lớp 
Giáo viên 
1. Nguyễn Linh Hương 
2. Nguyễn Thu Thủy 
3. Nguyễn Thị Lý 
Trẻ: 40 trẻ, trong ñó có 20 trẻ trai, 20 trẻ gái. 
Thuận lợi 
- Lớp rộng rãi, sáng sủa, thoáng ñầy ñủ tiện nghi, ñồ dùng ñẹp, ñồ dùng học tập 
và ñồ chơi ñầy ñủ, thuận tiện cho việc sử dụng của cô và trẻ. 
- Giáo viên có năng lực sư phạm, yêu nghề, yêu trẻ, nhiều năm dạy lớp 5 tuổi, 
hiểu nhau và phối hợp  chăm sóc- giáo dục trẻ. 
- Tỉ lệ nam nữ cân ñối. ða số trẻ khỏe mạnh( số trẻ ở kênh A là 38): khả năng 
nhận thức của trẻ tương ñối tốt. 
- Phụ huynh có trình ñộ văn hóa cao, rất quan tâm ñến việc chăm sóc- giáo dục 
trẻ. 



Khó khăn 
- Vị trí lớp trên tầng 3 nên công tác ñảm bảo an toàn cho trẻ là hơi khó khăn. 
- Lớp có 2 trẻ suy dinh dưỡng: M. Hà, ðình ðức. Một số cháu ăn kém: Hà 
Anh, Tuyết Nhi, Hải Anh, Anh Quân, Xuân Hiếu. Bên cạnh ñó có một vài cháu có 
dấu hiệu quá cân:.....nên chế ñộ chăm sóc nuôi dưỡng có khó khăn hơn. 
- Một số cháu nhút nhát chưa tự tin:.........; khả năng ngôn ngữ kém:...... 
- Khả năng sử dụng máy vi tính của 2 giáo viên còn hạn chế. 
2. Mục tiêu phát triển giáo dục 
a) phát triển thể chất. 
cân nặng: 40 trẻ ở  kênh A 
- tạo cơ hội ñê thỏa mãn nhu cầu vận ñộng của trẻ, giúp phát triển cơ thể cân 
ñối, hài hòa thông qua các bài tập vận ñộng. 
- Thực hiện các vận ñộng ñi, chạy, nhảy, ném..., thuần thục ñúng tư thế. Ph 
- Thực hiện các vận ñộng ñi, chạy, nhảy, ném..., thuần thục ñúng tư thế. phát 
triển sự nhanh nhẹn, khéo léo, khả năng phối hợp tự vận ñộng, phối hợp các giác 
quan và vận ñộng. 
- Thực hiện tốt các kĩ năng tự phục vụ( ñánh răng, rửa mặt; rwar tay bằng xà 
phòng; thay tất, mặc, cởi quần áo; thắt, cởi dây giày; thực hiện các công việc trực 
nhật. 
- Có nề nếp, thói quen, hành vi trong sinh hoạt: ăn, ngủ, vui chơi. 
- Nhận biết và tránh nơi nguy hiểm, ñảm bảo an toàn cho bản thân( không 
nghịch ổ ñiện, không chơi gần hồ, không chơi vật sắc nhọn, ñi bộ trên vỉa hè...), 
biết gọi  người lớn khi ñau bụng mệt. 
- Nhận biết và phân nhóm một số loại thức ăn thông thường. 
b) Phát triển nhận thức; Hình thành và phát triển 
- Tính tò mò tích cực tìm tòi, khám phá và phát hiện sự thay ñổi của các sự vật 
hiện tượng xung quanh. 
- Khả năng so sánh, phân loại các ñối tượng theo 2-3 dấu hiệu cho trước, khả 
năng suy luận phán ñoán, óc tưởng tượng, khả năng chú ý và ghi nhớ. 
- Khả năng phát hiện và giải quyết vấn ñề ñơn giản trong cuuộc sống hằng 
ngày theo các cách khác nhau. 
- Có một số hiểu biết ban ñầu về con người; cây cối; con vật; hiện tượng tự 
nhiên xung quanh; một số biểu hiện ban ñầu về toán: ñếm từ 1 ñến 20, thêm bớt 
trong phạm vi 10, sử dụng các từ so sánh( to nhất, nhỏ hơn, nhỏ nhất, cao nhất, thấp 
hơn, thấp nhất........), nhận biết các hình khối, ñịnh hướng trong không gian và thời 
gian. 
c) phát triển ngôn ngữ: hình thành và phát triển 
- Khả năng nghe hiểu: thể hiện hành vi van minh trong giao tiếp: chú ý lắng 
nghe người khác nói, không ngắt lời, biết ñáp lại phù hợp. 
- Trẻ mạnh dạn, chủ ñộng, tự tin trong giao tiếp: tham gia trao ñổi trong nhóm, 
nói về những trải nghiệm của bản thân, cảm xúc tình cảm và mong muốn của mình. 
- Sử dụng ngôn ngữ ñể miêu tả, giải thích,  phán ñoán. 
- Tham gia trong các trò chơi ñóng vai, ñóng kịch, ñóng các nhân vật trong 
chuyện, hội thoại phù hợp trong khi chơi. 
- Hình thành một số kĩ năng chuẩn bị ñọc- viết: thể hiện hành vi ñọc sách, nhận 
ra các kí hiệu, tên quen thuộc, tạo ra chữ viết, chữ số. 
- Tham gia vào các trải nghiệm ñọc- viết: ñọc ở góc chơi, kể lại chuyện, tạo ra 
những câu chuyện, bài thơ, bài hát ñơn giản. 



d)Phát triển tình cảm- xã hội 
- Mạnh dạn tự tin, chơi hòa thuận và hợp tác với bạn, quan tâm ñến bạn bè. 
- Có trách nhiệm và thực hiện công việc ñến cùng. 
- Yêu quý, quan tâm ñến ông bà, bố mẹ, anh chị em, cô giáo, bạn bè qua thái 
ñộ và việc làm. 
- Nhận biết cảm xúc của người khác và thể hiện tình cảm một cách phù hợp. 
- Chấp nhận và thực hiện một số quy ñịnh, nề nếp ở nhà và ở trường lớp. 
- Bảo vệ, giữ gìn ñồ dùng, ñồ chơi, môi trường xung quanh ( không vứt rác, 
khạc nhổ bừa bãi, không ngắt lá, bẻ cành, giẫm lên cỏ ở công viên.,... 
- Vui vẻ, mạnh dạn, tự tin trong biểu lộ và trình bày ý kiến của mình; nói năng 
lễ phép, chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, giúp ñỡ người khác. 
e) Phát triển thẩm mĩ 
- Thể hiện sự thích thú trước vẻ ñẹp của môi trườngmôi trường xung quanh và 
nghệ thuật. 
- Yêu thích, hào hứng tham gia cá hoạt ñộng nghệ thuật: âm nhạc, tạo hình, các  
hoạt ñộng nghệ thuật khác. 
- Thể hiện sự sáng tạo và ñộc ñáo trong khi hát, vận ñộng, vẽ, nặn, xé, dán, làm 
ñồ chơi, ñóng kịch... 
- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, nguyên vật liệu ñể tạo ra các sản phẩm của 
mình. 

 
 
3. Phân phối thời gian thực hiện các chủ ñề dự kiến 

TT TÊN CÁC CHỦ ðỀ Số tuần 
thực hiện 

Thời gian dự 
kiến 

1 Hãy giới thiệu về mình 2 18/9-29/9 
2 Mời bạn ñến thăm gia ñình tôi 2 2/10-13/10 
3 Trường mầm non 20-10 thân yêu 2 16/10-27/10 
4 Lớn lên bé thích làm nghề gì? 3 30/10-17/11 
5 Làm thế nào ñể các phương tiện giao thông 

chạy ñược? 
4 20/11-15/12 

6 Bé với những con vật ñáng yêu 4 18/12-12/1 
7 Cây cho hoa và cây cho trái 4 15/1-9/2 
8 Bé vui ñón tết và mùa xuân 3 12/2-9/3  
9 Nước và các hiện tượng thiên nhiên quanh 

bé. 
4 12/3-6/4 

10 Yêu Hà Nội 4 9/4-4/5 
11 Bé tập làm học sinh lớp 1 3 7/5-25/5 
 
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 
Trường mầm non bán công Thực hành 19/5, TP. Hồ Chí Minh 
Lập kế hoạch giáo dục gồm 2 việc: Lập mạng chủ ñề và lập kế hoạch  ngày. 
Lập mạng chủ ñề 
1. chọn chủ ñề giáo dục 

- Những chủ ñề này thường nằm trong các chủ ñiểm lớn, ñược giáo viên lựa 
chọn theo những ñịnh hướng về mục tiêu và theo kế hoạch  giáo dục của chương 
trình, ñồng thời gắn với nhu cầu giáo dục thực tế của trẻ trong lớp tại thời ñiểm ñó. 



- Có thể chọn những vấn ñề nhỏ, xuất phát từ nhu cầu tìm hiểu, khám phá của 
trẻ ( qua các tình huống giáo dục, những thắc mắc của trẻ...) làm chủ ñề giáo dục. 
- Có 3 cách tiếp cận chủ ñề 

+ Theo vấn ñề cần khám phá. Ví dụ: “ vì sao có mưa?”, “ nước là sự 
sống”... 

+ Theo kĩ năng cần hình thành hay rèn luyện ở trẻ 
+ Theo một sự kiện nổi bật 

2. Trình bày mạng 
Phối hợp cả nội dung và hình thức tổ chức các hoạt ñộng thành một mạng thống 
nhất, gọi chung là mạng chủ ñề. 
Những hoạt ñộng chính sẽ tổ chức nhằm khám phá, giải quyết các vấn ñề hay ý 
tưởng hoạt ñộng ñã nêu ở các nhánh trên. 
3. ðặt tên cho các hoạt ñộng ñó theo mục ñích hoạt ñộng chứ không theo môn 
học. 
Ví dụ: hoạt ñộng : “lập bảng khảo sát các loại quả”: trong ñó trẻ sẽ ñược học tập và 
rèn luyện nhiều kĩ năng khác nhau như kĩ năng khám phá môi trường xung quanh, 
tóa, suy luận, tạo hình, phát triển ngôn ngữ,.... 
4. Có thể sắp xếp các hoạt ñộng ñó theo những trình tự logic khác nhau tùy 
theo  mục ñích tiếp cận chủ ñề của mỗi giáo viên, ñó là:  
Theo ý tưởng hoạt ñộng, hay theo vấn ñề, nhiệm vụ giáo dục ñặt ra cho trẻ. 
Theo kĩ năng hoạt ñộng( kĩ năng lập sơ ñồ, kĩ năng cầm nắm ñồ vật...) 
Theo sự kiện như: lễ hội hóa trang, lễ 8/3... 
ðiểm ñáng lưu ý là các hoạt ñộng trước thường làm nền tảng ñể gợi mở các ý tưởng 
mới cho các hoạt ñộng tiếp theo. Chính vì lẽ ñó mà giáo viên cần thú ý xây dựng 
một chuõi các hoạt ñộng có trình tự logic vơi nhau. 
Xây dựng kế hoạch  hoạt ñộng theo ngày. 
Từ mạng chủ ñề ñó, giáo viên sẽ xây dựng kế hoạch  cụ thể và chi tiết hơn về nội 
dung và biện pháp tổ chức các hoạt ñộng trong tuần, ngày,...cách làm như sau. 
- Dựa vào trọng tâm của ngày ñể ñặt tên cho hoạt ñộng từng ngày. 
- Lựa chọn và ñặt tên theo mục ñích hoạt ñộng chứ không theo môn học. 
- Việc gọi tên các hoạt ñộng ñó cần thể hiện rõ mục ñích trọng tâm và các mục 
ñích kết hợp trong hoạt ñộng. 
- Sắp xếp thứ tự các hoạt ñộng ñó tùy thuộc vào ý ñồ dạy học của mỗi giáo 
viên, ñảm bảo tính logic, tự nhiên và linh hoạt, ñôi khi cần cả tính nghệ thuật và 
tình huống giáo dục ñể trẻ dễ dàng chuyển từ hoạt ñộng này sang hoạt ñộng khác. 
Dưới ñây là một ví dụ tham khảo 
MÙA, THỜI TIẾT, ðẤT, ðÁ, SỎI, CÁT 
Mục tiêu giáo dục 
Tìm hiểu vaề mùa, các buổi trong ngày, thời tiết ( mưa ) và ñất, ñá, sỏi , cát.... 
Phát triển kĩ năng dự ñoán, mô tả các hiện tượng xảy ra xung quanh trẻ, kết hợp 
phát triển ngôn ngữ nói và ñọc. 
Tiếp tục rèn luyện kĩ năng dùng màu sắc ñể thể hiện trạng thái thời tiết, các buổi 
trong ngày và bốn mùa trong năm 
Rèn kĩ năng hợp tác trong hoạt ñộng 
 
MẠNG CHỦ ðỀ 
 

MÙA, THỜI TIẾT, ðẤT, ðÁ, SỎI, CÁT  



VÌ SAO CÓ MƯA? 
Mục ñích yêu cầu 
Qua câu chuyện kể, trẻ hiểu và trả lời ñược vì sao có mưa? 
Trẻ khám phá ñược quá trình tạo thành mưa. 
- hoạt ñộng 1: Nghe ñọc chuyện “ Giọt nước tí xíu “ và làm quen với chữ viết 
qua các từ “ nắng, gió, mưa”,  tên truyện “ giọt nước tí xíu”. 
- hoạt ñộng 2: Tìm hiểu và lập sơ ñồ tạo thành mưa, tập giải thích. 
- hoạt ñộng 3: Nghe và học hát các bài hát :Nắng sớm, Bắt ñền gió, Gío hư rồi 
ñấy nhé! 

- hoạt ñộng 4: Nghe và học các bài thơ: Mưa và nắng, chị gió. 
- hoạt ñộng 5: Làm những hình giọt mưa và ñám mây. 
- hoạt ñộng 6: Các trò chơi: tìm bóng với hình; kể chuyện d\sáng tạo với 

những giọt nước; ðám mây... 
- hoạt ñộng 7: Trò chơi vận ñộng: ðua thuyền trên sông; bão nổi 
- hoạt ñộng 8: Trò chơi trên máy tính: Nghe và nhận biết âm thanh trong 

chương trình “ Qủa táo màu nhiệm”. 
ðẤT, ðÁ, SỎI, CÁT 
Mục ñích yêu cầu 
So sánh, phân biệt tính chất của ñất, ñá, sỏi, cat; ứng dụng của chúng trong cuộc 
sống và hoạt ñộng vui chơi của trẻ. 
Trẻ khám phá cách trồng cây trong ñất, cat. 

+ hoạt ñộng 1: Thí nghiệm với nước, khám phá khả năng thấm nước ( nhiều, 
ít, hay không thấm) của ñất, ñá, sỏi, cát. 

+ hoạt ñộng 2: Làm quen chữ viết với tên gọi, phân biệt ñất, ñá, sỏi, cát. 
+ hoạt ñộng 3: Gieo hạt, trồng cây trong các môi trường của ñất, ñá, sỏi, cát. 
+ hoạt ñộng 4: Chơi với sỏi: cân, nhặt, gắp sỏi, ñi trên sỏi. 
+ hoạt ñộng 5: Học toán bằng những viên sỏi màu: Làm quen dấu cộng (+), 

dấu (-). 
+ hoạt ñộng 6: Bài thơ “ câu chuyện của cây  và ñất” : 

� Nghe ñọc 
� Tìm hiểu nội dung bài thơ ñó. 

+ hoạt ñộng 7: Tạo hình từ những viên sỏ 
CÁC MÙA TRONG NĂM 
Mục ñích yêu cầu 
- Trẻ nhận biết các mùa trong năm thông qua các dấu hiệu của màu sắc và sự 
thay ñổi của cảnh vật xung quanh. 
- Miêu tả theo tranh vẽ các biểu hiện mùa qua ảnh. 

+ Hoạt ñộng 1: Tròp chơi Kidsmart trong ngôi nhà Sammy: “ Sự thay ñổi 
của 4 mùa trong năm”, tìm hiểu khái niệm” các mùa trong năm”. 

+ Hoạt ñộng 2: Nghe và học các bài thơ: Bốn mùa ở ñâu? Mùa hạ tuyệt 
vời... 

+ Hoạt ñộng 3:  
� Làm cây bốn mùa từ cành khô, tranh lịch. 
� Vẽ tranh bốn mùa : Dùng màu thể hiện sự thay ñổi các mùa trong năm. 

             +Hoạt ñộng4: thời tiết hôm nay thế nào? Theo dõi và lập bảng thời tiết/ tuần. 
+ Hoạt ñộng 5: Tìm hiểu các buổi trong ngày, các ngày trong tuần, thnág 
và năm. 
+ Hoạt ñộng 6: Làm lịch tuần, tháng ( dùng chữ số và chữ viết) 



+ Hoạt ñộng 7: Học hát và vận ñộng theo các bài hát: Vườn trường mùa 
thu, cùng múa hát mùa xuân, mùa hè ñến... 

BÉ BIẾT MƯA RƠI THẾ NÀO KHÔNG? 
 
Nội dung giáo dục 
Cho trẻ làm quen với các từ: “ tí tách, phập phồng, bong bóng” trong bài thơ “ 
Mưa”. 
Kĩ năng:phát hiện những ñiểm giống nhau của các từ trên, ñiền vào thẻ ô thích 
hợp. 
Giáo dục cảm xúc: cảm nhận ñược vẻ ñẹp của âm thanh qua tiếng mưa rơi. 
Kế hoach hoạt ñộng 
Hoạt ñộng 1: Nhắc nhở trẻ mặc áo mưa, áo lạnh khi trời mưa to (ñón trẻ). 
Hoạt ñộng2: ( hoạt ñộng chung): Khám phá bài thơ “ Mưa” 
ðọc và hiểu nội dung bài thơ 
Phát hiện những từ ñặc biệt: “ tí tách, phập phồng, bong bóng”, tìm những ñiểm 
giống nhau của các từ ñó. 
Cho trẻ thử tìm thêm những từ láy giống như vậy qua tiếng mưa rơi ( ào ào, lộp 
ñộp) 
hoạt ñộng 3: hoạt ñộng với thẻ ô và thẻ từ(rèn luyện kĩ năng cũ) 
ðưa ra các thẻ ô và thẻ từ ở trên: tìm từ tương ứng với thẻ ô. 
 

                 

 
Tí                              tách                       phập                             phồng 
 
Hoạt ñộng 4: ( hoạt ñộng chung): hoạt ñộng tại phòng thu âm nhạc( theo lịch) 
 
Học hát và vận ñộng theo nhạc bài: Nắng sớm, cho tôi ñi làm mưa với.... 
Trò chơi âm nhạc: Tạo mẫu âm thanh theo tiếng mưa rơi. 

 
 

tí                        tí               
 
                                           Tách        lộp           ñộp          ào                     ào 
Hạt ñộng 5: Xem tranh ảnh và trò chuỵện về lợi ích của mưa: tác hại của mưa 
bão, lũ lụt. 
Hạt ñộng 6: ( hoạt ñộng chiều): 

+ Làm các biểu tượng về các hoạt ñộng tự nhiên: Mây , mưa, nắng, cầu 
vồng, giọt nước... 

+ Sao chép các chữ cái, các từ chỉ vào biểu tượng và hiện tượng trên. 
 
Ghi nhận cuối ngày 
Trẻ cảm nhận và phân biệt về âm thanh” qua tiếng mưa” tốt. 
Các trẻ còn viết nhầm 1 ô 2 chữ ( tên cụ thể), cháu chưa rõ yêu cầu: “ có bao nhiêu 
chữ cái thì lấy thể có bao nhiêu ô vuông” 
 

 

 
 



 
 

CHỦ ðIỂM : TRƯỜNG MẦM  NON HOA HỒNG 
THÂN THƯƠNG 

(Lớp mẫu giáo 5 tuổi – A6) 
Thời gian: 3 tuần ( từ 27/11 ñến 15/12/2006) 

I. MỤC TIÊU CỦA CHỦ ðIỂM 
1. Phát triển thể chất 
Phát triển các cơ nhỏ của ñôi bàn tay thông qua các hoạt ñộng: tô màu, vẽ, nặn, xé, 
dán. 
Phát triển các cơ lớn qua các bài tập vận ñộng: ñi, chạy, ném xa, bật xa, bò chui qua 
cổng, khả năng phối hợp với bạn bè. 
Phát triển sự phối hợp giữa mắt và tay. 
2. Phát triển nhận thức 
- Trẻ biết tên trường mầm non của trẻ ( trường mầm non Hoa Hồng), tên lớp, 
biết ñịa chỉ của trường và của lớp. 
- Biết trường mầm non Hoa Hồng có nhiếu lớp học, trong ñó có lớp A6. Trong 
lớp có nhiều ñồ dùng, ñồ chơi. Sân trường rộng, sạch, có nhiều người và mỗi người 
ñều có công việc riêng. 
- Trẻ biết ñến lớp, ñến trường ñược học, ñược vui chơi nhiều trò chơi và với 
nhiều ñồ chơi, với cô giáo và các bạn. 
- Biết phân loại ñồ chơi theo kích thước và công dụng. 
- Phân biệt về số lượng bằng nhau, khác nhau nhiều hơn, ít hơn giữa các loại 
ñồ chơi. 
- Có kĩ năng so sánh và diễn ñạt về chiều dài, chiều rộng của 3 ñối tượng. 
- Phân biệt sự khác biệt lớn hơn- nhỏ hơn, cao hơn, thấp hơn, nhiều hơn, ít hơn 
giữa các loại ñồ chơi. 
3. Phát triển ngôn ngữ 
- phát triển ở trẻ kĩ năng giao tiếp thông qua trò chuyện, thảo luận, kể chuyện, 
ñọc thơ về trường lớp của bé. 
- Phát âm ñúng, không nói ngọng, mạnh dạn giao tiếp bằng lời với cô giáo, các 
bạn và mọi người xung quanh. 
- Biết biểu lộ các trạng thái, cảm xúc của bản thân bằng ngôn ngữ hoặc phi 
ngôn ngữ. 
4. phát triển tình cảm- xã hội 
- Trẻ nhận biết ñược mối quan hệ giữa trẻ với các bạn trong lớp, trong trường, 
giữa trẻ với cô giáo và các bác trong trường và giữa trẻ với các ñồ dùng, ñồ chơi 
trong lớp, trong trường. Biết xưng hô lễ ñộ với cô bác và mọi người trong trường. 
- Phát triển ở trẻ khả năng hợp tác với cô, với các bạn, vui chơi hòa thuận với 
các bạn, biết cùng chơi, cùng tham gia vào các hoạt ñộng nhóm với bạn bè, quan 
tâm chi sẻ với cô giáo và mọi người xung quanh. 
- Có khả năng kiềm chế, biết lắng nghe người khác nói, biết thưa gửi lễ phép, 
biết cảm ơn thưa gửi ñúng lúc. 
- Yêu quý, giữ gìn ñồ dùng, ñồ chơi của ,lớp, trường, biết cất ñồ dùng, ñồ chơi 
ñúng nơi quy ñịnh. 

 
 



Tên lớp, tên cô giáo 
Tên các bạn trai, bạn ggái, sở thích 
Tình cảm bạn bè 
Các bạn mới ñến lớp 
ðồ dùng, ñồ chơi của lớp 
Hoạt ñộng trong ngày của trẻ ở lớp 
Công việc của cô giáo ở lớp 

TRƯỜNG MẦM NON 

 
 
5. Phát triển thẩm mĩ 
- Biết yêu quý, bảo vệ, giữ gìn sạch ñẹp, trường, lớp, thích ñến trường, ñến lớp. 
- Thể hiện cảm xúc, tình cảm với trường, lớp, cô giáo và bạn bè qua tranh vẽ, 
hát , múa, kể chuyện, ñọc thơ. 
- Cảm nhận ñược vẻ ñẹp của sự sạch sẽ, gọn gàng của trường, lớp 
 
II. XÂY DỰNG MẠNG NỘI DUNG CÓ LIÊN QUAN ðẾN CHỦ 
ðIỂM: “ TRƯỜNG MẦM NON” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
- Tên trường 
- ðịa chỉ của trường 
- Các khu vực trong trường 
- Hoạt ñộng của các cô bác trong 
trường mầm non 
- ðồ chơi ngoài sân trường.  
 
 

Trường mầm non 
Hoa Hồng của bé 

Lớp A6 của bé 
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III. MẠNG HOẠT ðỘNG CHỦ ðỀ: “ TRƯỜNG MẦM NON” 
                                                                                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toán 
- Tập ñếm ñến 5. 
- Phân biệt sự khác 
nhau: lớn hơn, nhỏ 
hơn, cao hơn, thấp 
hơn, nhiều hơn, ít 
hơn. 
- So sánh chiều dài 
của 3 ñối tượng. 
- So sánh chiều rộng 
của 3 ñối tượng. 
 

Khám phá khoa học 
+ Trò chuyện về: ðịa chỉ của trường, 
lớp; hoạt ñộng của cô bác trong 
trường, tên lớp, tên cô giáo, tên các 
bạn trong lớp. 
+ Phân loại và sắp xếp ñồ dùng, ñồ 
chơi của lớp 
+ Cùng cô giáo làm tranh về hoạt 
ñộng của cô và trẻ ở lớp trong ngày. 
+ Tham quan các khu vực trong 
ngày. 

Tạo hình 
Hoạt ñộng chung 

- Dán và vẽ bạn tập thể 
dục. 

- Vẽ tranh tặng cô giáo 
- Vẽ những chiếc lá vàng 
Hoạt ñộng góc hoặc hoạt 
ñộng chung 
- Tô màu trường mầm non 
- Xé dán theo ý thích 
- Vẽ theo ý thích 

Âm nh
- Hát: Trư
Hồng. Cô giáo l
tiên, B

- Trò ch
nhiêu bài hát, ai nhanh

- Nghe hát: cô giáo mi
xuôi, em ñi gi
vàng,
 

phát triển 
nhận thức 

Trường mầm 
non 

phát tri
thẩm mĩ

phát triển thể chất 
phát triển ngôn ngữ 

phát triển tình c

- Ném xa bằng một tay, chạy 
nhanh 10m. 
- Bò thấp chui qua cổng. 
- Bật xa 

- Kể chuyện về công việc của các bác, 
các cô trong trường. 

- Thảo luận về vườn rau trường em... 
- Thơ: Nghe lời cô giáo, cô và cháu.... 
- Truyện: Món quà của cô giáo..... 

Chơi trò chơi ñóng vai cô giáo
(Lớp học, th
nghệ thuật.)
Làm bưu thi
sinh nhật bạn trong lớp
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IV. KẾ HOẠCH TUẦN 
1. Kế hoạch tuần 1: Trường mầm non Hoa Hồng của bé 
a) yêu cầu 
- Trẻ biết : Tên trường (Trường mầm non Hoa Hồng ); ñịa chỉ của trường( phường 
Nghĩa Tân); biết các khu vực trong trường ( khu lớp học, sân chơi, nhà bếp, phòng 
thể chất., phòng năng khiếu, phòng y tế....) 
- Biết xưng hô lễ ñộ với các cô, bác và mọi người trong trường; vui chơi hòa thuận 
với các bạn, biết cùng chơi, cùng tham gia hòa thuận với nhóm bạn bè. 
- Biết yêu quý, bảo vệ trường lớp. 
Trẻ thích ñến trường mầm non 
b) Kế hoạch tuần 
         Ngày 
 
 
Hoạt ñộng 

Thứ 2 
(27/11) 

Thứ 3 
(28/11) 

Thứ 4 
(29/11) 

Thứ 5 
(30/11) 

Thứ 6 
(1/12) 

 
ðón trẻ, thể 
dục sáng 

 
ðón trẻ vào lớp, nhắc trẻ bỏ ñồ dùng cá nhân vào ñúng ngăn tủ. Cùng 
trẻ chọ tranh, trò chuyện về những bức tranh, về trường mầm non . Gắn 
tranh lên góc giới thiệu chủ ñiểm. Nhắc trẻ mang ñồ chơi ñến cùng tạo 
một bộ sưu tập ñồ chơi. 
Cho trẻ ñi vòng tròn, ñi các kiểu chân, chạy chậm, chạy nhanh, sau ñó 
về hàng theo tổ và tập với vòng theo nhạc chung của trường. 

 
Hoạt ñộng 
học có chủ 
ñịnh 

 
ðàm thọai 
về trường 
mầm non  
của bé. 
Truyện: 
món quà của 
cô giáo. 
Vận ñộng: 
Ném xa 
bằng 1 tay, 
chạy nhanh 
10m. 

 
Trò chuyện 
về công việc  
của các cô 
bác trong 
trường mầm 
non . 

 
Dán và vẽ 
bạn tập thể 
dục. 

 
Dạy trẻ sô 
sánh chiều 
dài của 3 
ñối tượng. 

 
Hát và vận 
ñộng: 
trường cháu 
Hoa Hồng. 
Nghe hát: 
ði học. 
Trò chơi: Ai 
ñoán giỏi. 

Hoạt ñộng 
ngoài trời 

Quan sát, 
nhận xét các 
ñồ chơi 
trong sân 
trường. 
Phát hiện 
xem ñồ chơi 
nào có 1 ñồ 

Quan sát, 
nhận xét về 
thời tiết 
trong ngày. 
Chơi vận 
ñộng: ñổi ñồ 
chơi cho 
bạn. 

Sự thú vị 
của kính 
lúp. 
Chơi vận 
ñộng: Bật 
tiếp sức. 

Giống như 
thứ 4. 
Chơi vận 
ñộng thi 
xem tổ nào 
nhanh. 

Vẽ bằng 
phấn những 
ñồ chơi bé 
thích. 
Chơi vận 
ñộng: ñổi ñồ 
chơi cho 
bạn. 
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chơi nào có 
nhiều. 
Chơi vận 
ñộng: kéo 
co. 
Chơi với ñồ chơi ngoài trời. 
Chơi với bóng, vòng, phấn, lá cây 

Góc ñóng 
vai 

Cô giáo; phòng y tế trường; bác cấp dưỡng. 
Cửa hàng thực phẩm/ cửa hàng ñồ chơi 

Góc xây 
dựng 

Xây dựng các lớp học của bé, vườn trường, xây khu sân 
chơi của trường mầm non . 

Góc tạo 
hình 

Vẽ ñường ñi tới trường; vẽ mặt trời; tô màu tranh; nặn ñồ 
chơi trong lớp; xưởng làm bánh. 

Góc khám 
phá khoa 

học và thiên 
nhiên 

Chăm sóc cây cảnh ở góc thiên nhiên; chơi với kính lúp. 
Khám phá ngôi nhà toán học của Millie 

Góc sách 
ðọc truyện, xem tranh ảnh, kể chuyện về trường mầm 
non . 
ðọc thơ, ñồng dao: Em cũng là cô giáo 

Góc âm 
nhạc 

Tập văn nghệ biểu diễn: Múa hát các bài hát về trường 
mầm non . 

Chơi hoạt 
ñộng ở góc 

Góc toán 

Xếp ñồ chơi bạn trai, ñồ chơi bạn gái tương ứng 1-1. So 
sánh dài- ngắn-, rộng- hẹp, cao- thấp. 
Làm quen với ñồ dùng, ñồ chơi học tập có màu sắc, hình 
dạng, kích thước khác nhau. 
Chơi với các ñồ chơi học tập. 

Hoạt ñộng 
chiều 

Rèn nếp gấp 
quần áo ñể 
ñúng nơi 
quy ñịnh. 

Tô màu 
tranh trường 
mầm non . 

Trò chơi 
học tập: Bài 
9. 

Giớ thiệu 
trò chơi 
mới: Tôi vui 
tôi buồn; 
bạn có gì 
khác. 

Nêu gương 
bé ngoan. 

 

MỘT SỐ LOẠI SỔ SÁCH CHÍNH 
PHỤC VỤ CHO THÍ ðIỂM 

 
ðể phục vụ Chương trình giáo dục mầm non mới, các trường mầm non cần có các 
loại sổ sách như sau: 
ðỐI VỚI NHÀ TRƯỜNG 
1. Số tổng hợp quản lí chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ 
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a) Mục ñích: Theo dõi và quản lí chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. 
b) Nội dung:  

- Kế hoạch tổng thể của năm học. 
- Kế hoạch theo từng chủ ñề/ tháng trong năm. 
- Theo dõi trẻ và giáo viên hằng ngày ( chú ý tỉ lệ chuyên cần ) 
- Kết quả theo dõi sức khỏe của trẻ. 
- Theo dõi ñánh giá hoạt ñộng giáo dục trẻ. 

2. Số quản lí tài sản, tài chính 
a) Mục ñích: Theo dõi và quản lí tài sản, tài chính. 
b) Nội dung:  

- Theo dõi việc phân phối và sử dụng các trang thiết bị phục vụ chương trình. 
- Theo dõi tổng hợp thu chi hằng tháng 

3. Sổ theo dõi ñánh giá giáo viên, nhân viên 
a) Mục ñích: Theo dõi và quản lí ñội ngũ giáo viên, nhân viên. 
b) Nội dung:  

- Số lượng giáo viên, nhân viên. 
- Chất lượng giáo viên, ñánh giá xếp loại. 

 
 ðỐI VỚI GIÁO VIÊN TẠI LỚP 
1. Sổ theo dõi trẻ 
a. Mục ñích: theo dõi và quản lí trẻ tại lớp 
b. Nội dung: 
Sơ yếu lí lịch  của từng trẻ trong lớp. 
Theo dõi trẻ ñến lớp hằng ngày, tuần và tháng. 
Theo dõi sức khỏe của trẻ. 
2. Sổ kế hoạch  chăm sóc- giáo dục trẻ( sổ soạn bài) 
a. Mục ñích: Lập kế hoạch  chăm sóc giáo dục trẻ. 
b. Nội dung: 
Lập kế hoạch  

- kế hoạch  năm học 
- kế hoạch chủ ñề 
- kế hoạch tuần 
- kế hoạch ngày 
- Những ñiểm cần lưu ý. 
- Những vấn ñè cần ñiều chỉnh. 

3. Sổ dự giờ thăm lớp 
a. Mục ñích: Ghi chép lại diễn biến hoạt ñộng của giáo viên và trẻ khi dự giờ 
thăm lớp, trên cơ sở ñó giúp cho việc ñiều chỉnh kế hoạch  
b. Nội dung:  
Ghi chép lại diễn biến hoạt ñộng của giáo viên và trẻ khi dự giờ thăm lớp. 
ñánh giá hoạt ñộng của giáo viên. 
Kết quả thể hiện trên trẻ. 
Những vấn ñề cần lưu ý phải ñiều chỉnh. 
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