
THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10 
KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 

 

Thời gian 

thực hiện 

Tuần 1 

(Từ ngày 3 - 7/10/2022) 

Tuần 2 

(Từ ngày 10 - 14/10/2022) 

Tuần 3 

(Từ ngày 17 - 21/10/2022) 

Tuần 4 

(Từ ngày 24 - 28/10/2022) 

Thứ 2 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: 

+ Dạy hát “Giờ ăn đến rồi” 

- NDKH: 

+ Nghe hát “Anh tí sún” 

+ TC: Tai ai tinh. 

 
GD ÂM NHẠC 

- NDTT: 

+ Dạy VĐ “Cái mũi” 

- NDKH: 

+ NH “Năm ngón tay ngoan” 

+ TCAN: Nghe âm thanh, 

đoán nhạc cụ. 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: 

+ Vận động “Hoa bé ngoan” 

- NDKH: 

+ NH “Mẹ ơi có biết” 

+ TC: Giọng hát của ai. 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Vỗ tay theo tiết tấu 

chậm “Mời bạn ăn” 

- NDKH: 

+ NH “Những em bé ngoan” 

+ TC: Ai nhanh nhất. 

Thứ 3 
KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về giới tính  

của bé. 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện các giác quan 

của bé. 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện ngày  

phụ nữ VN 20/10 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện các nhóm  

thực phẩm cần thiết để bé  

lớn lên và khỏe mạnh. 

Thứ 4 

GDTC 

- VĐCB: Trườn sấp chui qua 

cổng 

- TCVĐ: Gấu và đàn ong 

LQVH 

Truyện: 

“Mỗi người một việc” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

GDTC 

- VĐCB: Tung bắt bóng với 

nguời đối diện 

- TCVĐ:Cáo và thỏ 

LQVH 

Thơ: 

“Quạt cho bà ngủ” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

Thứ 5 

LQVT 

So sánh sự bằng nhau. 

khác nhau giữa 2 nhóm 

đối tượng. Sử dụng đúng từ 

nhiều hơn - ít hơn 

LQVT 

Daỵ nhâṇ biết  

phía trên - dưới, trước - sau 

của bản thân. 

LQVT 

Daỵ trẻ so sánh số lươṇg 

trong phaṃ vi 2, 

nhâṇ biết chữ số 1- 2. 

LQVT 

So sánh chiều cao của  

2 đối tươṇg, sử duṇg đúng từ 

cao hơn - thấp hơn 

Thứ 6 

TẠO HÌNH 
Đồ và in bàn tay bé 

(Đề tài) 

TẠO HÌNH 
Vẽ nét mặt của các bạn 

(Đề tài) 

TẠO HÌNH 
Trang trí bưu thiếp 

(Theo ý thích) 

TẠO HÌNH 
Vẽ chân dung bé 

(Đề tài) 

 

 


