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Danh mục sách cho cô dùng trong nhà trẻ 
 

TT   Tên Sản phẩm  ĐVT 

1 10 Trò chơi ở nhà trẻ mẫu giáo mầm non Quyển 

2 
Hướng dẫn thực hiện nội dung Giáo dục bảo vệ môi trường trong 
trường mầm non  Quyển 

3 Các hoạt động phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non  Quyển 

4 Trò chơi dạy trẻ mẫu giáo định hướng  trong không gian Quyển 

5 Hình thành hành vi thân thiện với môi trường cho trẻ mầm non Quyển 

6 Kịch bản lễ hội ở trường mầm non  Quyển 

7 

Thiết kế các hoạt động có chủ đích hoạt động góc và hoạt động 
ngoài trời trong trường mầm non Chủ đề trường mầm non – chủ 
đề bản thân trẻ 4 tuổi – 5 tuổi Quyển 

8 

Thiết kế các hoạt động có chủ đích hoạt động góc và hoạt động 
ngoài trời trong trường mầm non Chủ đề Thế giới động vật  – 5 
tuổi – 6 tuổi Quyển 

9 

Thiết kế các hoạt động có chủ đích hoạt động góc và hoạt động 
ngoài trời trong trường mầm non Chủ đề Thế giới động vật  – 3 
tuổi – 4 tuổi Quyển 

10 Các hoạt động cho trẻ làm quen với Văn Học và Chữ Viết Quyển 

11 
Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo và hướng dẫn thực 
hiện 4 tuổi – 5 tuổi Quyển 
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12 
Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo và hướng dẫn thực 
hiện 3 tuổi – 4 tuổi Quyển 

13 
Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo và hướng dẫn thực 
hiện 5 tuổi – 6 tuổi Quyển 

14 Chương trình chăm sóc giáo dục Nhà trẻ Quyển 

15 
Tuyển tập tuyển chọn các bài hát, thơ ca, câu đố, truyện kể cho 
trẻ 5 tuổi – 6 tuổi Quyển 

16 
Hướng dẫn thực hiện đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo 
dục trẻ 4 tuổi – 5 tuổi Quyển 

17 
Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong 
trường mầm non theo chủ đề đổi mới (Trẻ 5 tuổi – 6 tuổi) Quyển 

18 
Tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục cho trẻ ở trường mầm 
non Quyển 

19 Bài tập phát triển lời nói mạch lạc cho trẻ 5 tuổi – 6 tuổi Quyển 

20 
Hướng dẫn giáo viên tích hợp nội dung an toàn giao thông  và trò 
chơi đóng vai theo chủ đề Quyển 

21 
Bài tập tình huống giáo dục trong tổ chức hoạt động góc cho trẻ 
mẫu giáo Quyển 

22 
Trò chơi vận động và bài tập thể dục buổi sáng cho trẻ từ 2 tuổi 
đến 6 tuổi Quyển 

23 
Trò chơi thí nghiệm tìm hiểu môi trường thiên nhiên trẻ 5 tuổi – 
6 tuổi Quyển 
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24 Đồng dao và trò chơi dân gian cho trẻ mầm non Quyển 

25 Trò chơi với chữ cái  và phát triển ngôn ngữ Quyển 

26 Trò chơi giúp bé làm quen với số và phép đếm Quyển 

27 Trò chơi giúp bé khỏe mạnh và thông minh Quyển 

28 Trò chơi câu đố thơ ca giáo dục sức khỏe cho trẻ mầm non Quyển 

29 
Giáo dục sức khỏe cho trẻ mầm non qua Trò chơi, Câu đố, Thơ 
ca  Quyển 

30 
Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca,truyện, câu đố theo chủ đề 
trẻ 3-4 tuổi  Quyển 

31 
Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca,truyện, câu đố theo chủ đề 
trẻ 5-6 tuổi  Quyển 

32 
Hướng đã tổ chứ thực hiện thí điểm chương trình giáo dục mầm 
non  Quyển 

33 Hướng dẫn sử dụng các bài đồng dao trong giáo dục mầm non  Quyển 
 
 


