
THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10 

KHỐI MẪU GIÁO LỚN 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 

(Từ ngày 3/10 - 7/10) 
Tuần 2 

(Từ ngày 10/10 – 15/10) 
Tuần 3 

(Từ ngày 18/10 -22/10) 
Tuần 4 

(Từ ngày 25/10 – 29/10) 

Thứ 2 

GD Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát “Bé rất 

ngoan” 

- Nghe hát “Tình bạn” 

- TCÂN: Nghe tiếng hát tìm 

đồ vật. 

LQ Văn học 

Thơ “Hai bàn tay em”   

(Tác giả: Huy Cận) 

GD Âm nhạc 

- NDTT: VĐTN “Mẹ ơi có 

biết” 

- Nghe hát “Cho con” 

- Nghe hát: Tai ai tinh. 

LQ Văn học 

Truyện “Giấc mơ kỳ lạ” 

       (Đa số trẻ chưa biết) 

Thứ  3 

Khám phá 

Tìm hiểu về cơ thể của bé 

 

Khám phá 

Bé tìm hiểu về gương măṭ và 

các cảm xúc khác nhau. 

             Khám phá 

Trò chuyện về ngày phụ nữ 

Việt Nam 20/10 

Khám phá 

Bé cần phải làm gì để  

cơ thể khỏe mạnh?  

Thứ 4 

           THỂ DUC̣  
- VĐCB: Bật liên tục vào 

vòng 

- TCVĐ: Chuyền bóng qua 

đầu qua chân 

                   LQCV 

Làm quen nét khuyết trên, 

khuyết dưới. 

            THỂ DUC̣ 

- VĐCB: Đi trên dây 

- TCVĐ: Ném bóng trúng 

đích 

LQCV 
Làm quen chữ: O, Ô, Ơ 

 

Thứ 5 

LQ với Toán 

Nhận biết các nhóm có 6 đối 

tượng. Nhận biết số 6.  

Đếm đến 6. 

LQ với Toán 

Các trò chơi với chữ số 6. 

LQ với Toán 

Tách gộp trong phạm vi 6. 

LQ với Toán 

Ôn tách gộp trong 

phạm vi 6. 

 

Thứ 6 

Tạo hình 

In đồ hình từ bàn tay, 

ngón tay 

(Đề tài) 

Tạo hình 

Taọ hình khuân măṭ từ 

điã giấy và màu. 

(Đề tài) 

 Tạo hình 

Ve ̃trang trí váy tặng mẹ 

ngày 20/10. 

(Đề tài)  

MT 99 

Tạo hình 

Năṇ các loaị bánh. 

(Đề tài) 

 


