
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10/2020 

LỚP MẪU GIÁO LỚN  

 

 

Hoạt động 

Thời gian 

 

Mục tiêu 

đánh giá 

Tuần I 
(Từ 5/10- 9/10/2020) 

Tuần II 
(Từ 12/10- 16/10/2020) 

Tuần III 
(Từ 19/10- 23/10/2019) 

Tuần IV 
(Từ 26/10- 30/10/2019) 

 

Trò chuyện- 

đón trẻ 

* Cô đón trẻ: kiểm tra thân nhiệt cho trẻ trước khi vào lớp, nhắc trẻ rửa tay với nước sát khuẩn; quan tâm 

đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực 

hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp.  

- Tìm hiểu về lịch sử hình thành quận Thanh Xuân, những địa điểm quen thuộc trên phố Nguyễn Quý 

Đức 

- Trò chuyện về những địa điểm công cộng nơi trẻ sinh sống: nhà văn hóa, vườn hoa.... 

- Chào mừng ngày giải phóng Thủ đô 10/10; Những việc làm ý nghĩa của bé dành tặng bà và mẹ ngày 

20/10;  

- Kể tên, đặc điểm của các cô bác trong trường mà cháu biết. Cháu đã làm gì để bày tỏ tình cảm của 

mình với các cô bác? 

- Trò chuyện về những công việc bé có thể làm được, những trạng thái cảm xúc khác nhau. 

- Trò chuyện về thứ, ngày, tháng; điểm danh những bạn chưa đến lớp; cùng chia sẻ cảm xúc với các bạn. 

- Ôn kỹ năng: Chuyển hạt bằng thìa, rót khô, rót ướt 

 

 

 

 

-PTTC:2,9  

-PTNT:33, 

34,37,51,57 

-PTNN: 

60,62,75,77 

-QHXH: 

80,81,85 

,86,96 

- PTTM: 

108,114, 

116,112 

 

 

 

 

 

 

 

,Thể dục sáng 

- Thứ 2, 3, 5 tập theo liên khúc bài hát tháng 10. 

- Thứ 4, 6 tập theo trống: 

+ Hô hấp: Thổi bóng, ngửi hoa 

+ Tay: Hai tay đưa trước ngực, đan vào nhau đưa lên cao;Co duỗi tay kết hợp kiễng chân 

+ Lưng - bụng: Nghiêng người sang 2 bên, tay chống hông quay người 90 độ 

+ Chân: Co cao đầu gối, ngồi xổm, đứng lên tại chỗ; Lần lượt từng chân đưa ra phía trước, đưa sang 

ngang, đưa về phía sau. 

+ Bật: Bật tiến - lùi; bật chụm tách chân 

 



Hoạt 

động học 

Thứ 

2 

Toán 

Nhận biết ,phân biệt 

khối vuông, khối chữ 

nhật. 

Toán 

Nhận biết chữ số 6. 

Nhận biết số lượng trong 

phạm vi 6 

 

Toán 

- So sánh thêm bớt 

trong phạm vi 6. 

Toán 

Tách gộp nhóm có 6 đối 

tượng bằng các cách 

khác nhau. 

 

 

 

 

Thứ 

3 

PTVĐ 

Ném xa bằng 2 tay 
PTVĐ 

Bò bằng bàn tay ,bàn 

chân 

PTVĐ 

Bật xa 40-50cm 

 

PTVĐ 

Bò thấp chui qua cổng 

Thứ 

4 

HĐ khám phá 

Khu phố Nguyễn Quý 

Đức 

HĐ khám phá 

Hà Nội trong mắt bé 

 

HĐ khám phá 

Trò chuyện về ngày 

20/10 

HĐ khám phá 

Khám phá một số loại 

đất 

 

Thứ 

5 

Văn học 

Mô tả, kể lại sự việc 

(một buổi đi tham quan 

công viên hoặc vườn 

bách thú) 

LQCV 

Làm quen nét khuyết 

trên, khuyết dưới 

Văn học 

Thơ: Phải là 2 tay 

 

LQCV 

Trò chơi chữ:  

o- o - ơ 

 

Thứ 

6 

Âm nhạc 

- Dạy VĐ: Vườn trường 

mùa thu 

- NH: Thanh Xuân ngày 

mới 

Tạo hình 

Làm các mô hình danh 

lam thắng cảnh Hà Nội 

Âm nhạc 

- DH: Bàn tay mẹ 

- NH: Ru em ( dân ca 

Sê Đăng) 

 

Tạo hình 

Vẽ màu lên nguyên vật 

liệu thiên nhiên 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Đi dạo; Tham quan môi trường chào mừng ngày giải phóng thủ đô 10/10; Những nơi nguy hiểm cần 

tránh; Sắp xếp đồ chơi các góc 

- Quan sát: kcây hoa phượng, thời tiết, 1 số bức tranh vẽ trên tường, đồ chơi ngoài trời, thời tiết mùa thu, 

vườn cây của bé; bầu trời và một số cây trong trường; nhà ở xung quanh trường; nhà để xe. 

- Thí nghiệm: Vật nổi - vật chìm, nước đổi màu. 

 



- Thực tế: Thăm các địa điểm công cộng gần trường (nhà văn hóa, trạm y tế, công viên) 

- TCVĐ: Lộng cầu vồng, bánh xe quay, vòng quanh socola; hãy làm theo tôi, kéo co; cáo và thỏ; ai 

nhanh nhất, rồng rắn lên mây chơi cát nước, vận động liên hoàn, chơi các trò chơi ở khu dân gian; 

TCCC: Vẽ nét chữ trên cát; Xếp chữ o - ô - ơ; a- ă - â bằng các nguyên vật liệu thiên nhiên ( Tuần 2 - 4) 

- Giao lưu ( Tuần 3 ) Âm nhạc: hát các bài hát về bà và mẹ, hoạt động đọc sách truyện trong phòng thư 

viện; Triển lãm các sản phẩm từ phế thải vì Hà Nội bé yêu 
- Chơi với đồ chơi mang theo và đồ chơi ngoài trời. 

Hoạt động góc - Góc sách - văn học ( 4 tuần ): Kể chuyện qua tranh liên hoàn câu truyện “Bạn mới”; Đọc thơ theo 

tranh; Tô các nhân vật trong truyện rồi đóng sách; Ôn cách mô tả, kể lại câu chuyện. 

- Góc toán (Tuần 2, 3, 4 ): Gài que tính cho đủ số lượng 6; Xâu hạt cho đủ số lượng 6; Ghép thẻ số và 

chấm tròn trong phạm vi 6; Tìm và kẹp số phù hợp với số lượng tương ứng; Xâu dây qua lỗ số; ô tô về 

bến; Tạo hình số và hình học với bảng chun theo ý thích.  

- Góc LQCV ( 4 tuần ): Tô nét; Gắn hạt trên chữ; Sờ chữ cái qua bộ giấy ráp; Nối tạo chữ, Ôn chữ theo 

từ; Kẹp chữ còn thiếu; Luồn dây chữ cái; Ghép tranh thẻ chữ; Cắt và dán các từ chứa o- ô- ơ; a- ă - â 

+ Góc tạo hình (Tuần 2,3,4): Cắt theo đường nét; Thêu khung; Tết trên các chất liệu; Nhà tạo mẫu thời 

trang ( thiết kế và trang trí quần áo, mũ, túi sách); Tạo màu với nguyên vật liệu thiên nhiên (Trọng tâm 

tuần 4) 
+ Góc âm nhạc (Tuần 1,3): Sướng âm các nốt nhạc, Biểu diễn các bài hát đã học kết hợp sử dụng các 

dụng cụ âm nhạc, học cách hát bè, hát đuổi 

- Góc thiên nhiên ( Tuần 2,4 ): Tìm hiểu về lá cây; Chơi cát nước.  

- Góc khám phá ( 4 tuần ): Sắp xếp quá trình lớn lên của bé; Chọn hình ảnh sở thích bạn trai bạn gái; 

- Góc thực hành cuộc sống ( 4 tuần ): Chải tóc, buộc tóc, trang trí tóc cho bạn gái bằng kẹp nơ (Trọng 

tâm tuần 4); Rót ướt (bằng bình sứ); Cài khuy cúc to; Chuyển hạt bằng thìa; Rót khô (Bình có vòi, hạt 

tròn); Cách cài khuy áo (khuy cúc vừa) bằng áo trẻ em;  

- Góc phân vai (4 tuần) 

+ Góc gia đình ( Tuần 3,4 ): Tổ chức sinh nhật; Đưa con đi siêu thị, công viên; Làm hoa quả dầm.  

+ Góc bán hàng ( Tuần 1,2 ): Bán các loại tranh ảnh về Hà Nội, Bán các thực phẩm sạch có lợi lợi cho 

sức khỏe: hoa quả, bánh, chả xiên; Các loại đồ dùng trong gia đình: ly, cốc, thìa, giấy ăn; Bán đồ dùng 

bạn trai, bạn gái.... 

+ Góc bác sĩ (Tuần 1, 4 ): Khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho bệnh nhân.  

 



- Góc xây dựng (Tuần 1, 2, 4 ): Xây các địa danh của Hà Nội (Trọng tâm tuần 2), Xây công viên; vườn 

hoa, khu vui chơi, xây trường Tràng An. 

- Góc vận động ( Tuần 1, 2, 4 ): Cua cắp; Tết dây và đi trên dây; Chuyển bóng bằng thìa; Xếp hình bằng 

sỏi và bật qua ô; Bò chui qua cổng. 

 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Trò chuyện về cách lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm: Thực phẩm giàu chất đạm: 

thịt, cá...; Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; 

thịt  có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo...; Biết: ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống  nước đun 

sôi để khỏe mạnh; uống nhiều nước ngọt, nước có gas, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức 

khỏe. 

- Thực hành:  mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Rửa tay 

trước khi ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn. 

- Nhận biết một số kí hiệu đơn giản trong nhà vệ sinh, nơi công cộng. 

- KNTHCS: Ôn kỹ năng kê bàn, bê ghế, bê khay chia ăn cho các bạn; vệ sinh sau giờ ăn; chải chiếu; kê 

gối 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 

chiều 

- Thứ 2 hàng tuần: Lao động tập thể, cùng cô vệ sinh lớp học. 

- Làm bản đồ tìm nhóm bạn ở gần nhà nhau; Trò chơi ghi nhớ số điện thoại và địa chỉ gia đình 

+ Âm nhạc: DH: Chú ếch con- TC: Nghe tiếng hát tìm bạn thân; Bắt chước nhịp điệu   

+ Tạo hình: Vẽ khu phố của bé; Làm thiệp tặng bà và mẹ; Gấp quần áo cảu bé bằng giấy màu 

- Xem clip về Hà Nội xưa và nay; Triển lãm tranh về Hà Nội xưa và nay. 

+ Văn học: Truyện: Sự tích Hồ Gươm; Dạy trẻ kể chuyện theo tranh 

+ LQCV: Làm quen nét cong trái, cong phải; Làm quen chữ o - ô- ơ; Làm quen chữ a- ă - â 

- Trò chuyện về sở thích của bà của mẹ. 

-  Xem clip các hoạt động ở nhà của bé;  

- KNTHCS: cách chải tóc buộc tóc(T2); xử lý khi ho(T3); cách cài khuy áo (khuy cúc vừa) bằng áo của 

trẻ em(T4), xử lý hỉ mũi (T4) 

- Tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa 

+ Thứ 2: Tiêng Anh, Võ 

+  Thứ 3: Vẽ, Tiếng Anh 

 



+ Thứ 5: Múa, Tiếng Anh 

- Chơi theo ý thích 

- Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

   

 

Chủ đề - sự 

kiện 

Hà Nội trong mắt bé 

 

Quận Thanh Xuân của bé 

 

Bé chúc mừng ngày 

của bà và mẹ 

Các cô bác trong 

trường Tràng An 

 

Đánh giá kết 

quả thực hiện 

 

Đánh giá kết quả trên trẻ: 

+ MT 2: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:………………………………………………………………................ 

+ MT 9: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:………………………………………………………………………… 

+ MT 33: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:………………………………………………………………………. 

+ MT 34: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:………………………………………………………………………. 

+ MT 37: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:………………………………………………………………………. 

+ MT 38: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………………… 

+ MT 51: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:………………………………………………………………………. 

+ MT 57: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………………….. 

+ MT 60: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………................. 

+ MT 62: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………................. 

+ MT 75: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:………………………………………………………………………. 

+MT 77: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………………….. 

+MT 80: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………………….. 

+MT 81: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………………….. 

+MT 86: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………………….. 

 

 



MT 96: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………………….. 

MT 108: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………………… 

MT 114: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………………… 

MT 116: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………………… 

MT 122: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………………… 

- Điều chỉnh kế hoạch (nếu cần)………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………............ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


