
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10/2020- LỚP MẪU GIÁO NHỠ  

 

 

Hoạt động 

 

Thời gian Mục tiêu 

Tuần 1 

5/10-9/10/2020 

Tuần 2 

 12/10 - 16/10/2020 

Tuần 3 

19/10 -23/10/2020 

Tuần 4 

26/10-30/10/2020 

Trò chuyện - 

đón trẻ 

* Cô đón trẻ: trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ; quan sát và nhắc nhở trẻ 

một số hành vi chào hỏi lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các quy định của 

trường như đi học đúng giờ, nghỉ học có phép..  

- Trò chuyện với trẻ về Hà Nội trong mắt bé.  

- Mong muốn của bé được làm gì , học gì, tham gia các hoạt động nào khi đến lớp. 

- Trò chuyện với trẻ những hoạt động diễn ra trong ngày ở trường mầm non, bé thích nhất 

là hoạt động gì? 

- Trò chuyện với trẻ ý nghĩa của ngày phụ nữ Việt Nam, các hoạt động được diễn ra trong 

ngày 20/10.  

- Cả gia đình bé sẽ làm gì vào ngày lễ của bà, mẹ, chị 

- Trò chuyện với trẻ về nhà của bé ở đâu ? 

- Khi có bạn đến thăm nhà thì các con sẽ làm gì ? 

 

*PTTC :1, 10 

* PTNT : 26, 

35, 45, 51, 47 

* PTNN : 60, 

68 

* PTTC 

&QHXH :71, 

79, 80 

* PTTM : 88 

Thể dục sáng * Trẻ ra sân tập thể dục  

- Thứ 2,: Tập thể dục theo nhạc chung với toàn  trường: 

- Thứ 3,5 tập theo các động tác: 

- Thứ 4,6 tập theo nhạc 

+ Hô hấp: máy bay bay ù ù, ngửi hoa, thổi bóng 

+ Tay: Đưa ra phía trước, gập bả vai 

+ Chân: Ngồi khuỵu gối 



+ Lưng- bụng: Tay chống hông quay người 90 độ sang hai bên 

+ Bật: Bật tiến phía trươc 

 

Hoạt 

động học 

Thứ 

2 

PTVĐ 

Chạy nhanh 15m 

trong vòng 10s 

PTVĐ 

Nhảy qua vật cản 

GDDSK 

Tìm hiểu lợi ích của 

các món ăn ở trường 

với sức khỏe của bé 

PTVĐ 

Lăn bóng bằng 2 tay 

và di chuyển theo 

bóng 

Thứ 

3 

Toán 

Phân biệt dài – ngắn 

Toán 

Dạy trẻ xác định phía 

trên- phía dưới, phía 

trước- phía sau của 

bản thân 

 

Toán 

Phân biệt hình tròn và 

hình tam giác 

Toán 

Những chiếc giầy 

tìm đôi 

Thứ 

4 

HĐKP 

Một số món ăn nổi 

tiếng của Hà Nội 

HĐKP 

Thăm quan khu tập 

thể thanh xuân bắc 

của bé 

 

HĐKP 

Trò chuyện về ngày 

của bà và mẹ 

HĐKP 

Trò chuyện với bác 

bảo vệ 

Thứ 

5 

Văn học 

Kể lại buổi thăm 

quan Hồ Gươm 

 

Văn học 

Đọc thuộc bài thơ: 

Gấu con bị sâu răng 

Văn học 

Đọc thuộc bài thơ: 

Lời chào 

Văn học 

Đọc thuộc bài thơ: 

Cô giáo của em 

Thứ 

6 

Tạo hình 

Cắt , dán hình ảnh 

Hà Nội của bé 

( Vở T 20) 

Âm nhạc 

Làm quen dụng cụ 

âm nhạc : trống 

Tạo hình 

Vẽ chân dung mẹ 

(vở T10) 

Âm nhạc 

Biểu diễn : Lý kéo 

chài 



 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Đi dạo; quan sát các lớp học; quan sát và trò chuyện các khu vực làm việc trong trường 

mầm non ; quan sát đồ chơi có trong sân trường; quan sát vườn rau 

- Hoạt đông khám phá: Vật nổi- vật chìm; Chất tan- chất không tan; Nước có vị gì; sự đổi 

màu 

- Rèn nề nếp của giờ hoạt động chiều. 

- TCVĐ: Chạy tiếp sức, nhảy vào hình, mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, lộn cầu vồng, 

chơi cát nước, vận động liên hoàn, chơi các trò chơi ở khu dân gian. 

- Chơi với đồ chơi mang theo, đồ chơi ngoài trời. 

 

Hoạt động góc 

* Rèn nề nếp của giờ hoạt động.(T1) 

* Góc trọng tâm- Góc xây dựng: (Tuần 2,3,4)  

 - Trẻ lắp ghép các ngôi nhà, cây hoa, lớp học, khu vui chơi, vườn cây... .; Xây các địa danh 

của Hà Nội (Trọng tâm tuần 1)- ứng dụng PP Steam, Xây công viên; vườn hoa, khu vui 

chơi, xây trường Tràng An. 

+ Hướng dẫn trẻ kỹ năng sắp xếp có bố cục khung cảnh hợp lý, sử dụng nhiều nguyên vật 

liệu khác nhau để hoàn thành dự án 

* Góc phân vai:  

- Góc gia đình (Tuần,3,4,5): Gia đình tổ chức nấu những món ăn; đưa các con đến trường, 

đến lớp; tổ chức sinh nhật cho các bé, liên hoan ngày 20/10 

- Góc bác sĩ (Tuần 2,3): Khám bệnh cho các bé 

- Tư vấn cho bệnh nhân cách bảo vệ các bộ phận của cơ thể: quy trình giữ gìn hàm răng 

sạch sẽ, xúc miệng nước muối, đánh răng, cách rửa tay đúng cách, cách măc quần áo phù 

hợp với thời tiết 

+ Hướng dẫn bệnh nhân cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết theo hướng dẫn 

- Góc bán hàng: Bán một số loại thực phẩm, món ăn. Bán quần áo, đồ dùng phục vụ sinh 

hoạt, các loại bưu thiếp, quà tặng...., bán đồ trang trí , lưu niệm hoa , hộp quà chào mừng 

ngày 20/10  

* Góc học tập (Tuần1,2,3,4.5): Phân loại các hình hình học, đếm các loại đồ dùng- đồ chơi 



trong phạm vi 3, dạy trẻ phân biệt trước sau, phải trái so với bản thân, biết tìm các đồ vật có 

dôi 

* Góc nghệ thuật :  

- Tạo hình (Tuần 1,2,3,4, 5): Vẽ trang trí chai lọ, vẽ chân dung mẹ,nặn bột mì làm bánh,vẽ 

lên nguyên vật liệu thiên nhiên, vẽ ngôi nhà của bé 

- Âm nhạc (Tuần ,4): Biểu diễn, dạy hat nang cao  bài hát lý kéo chài,  làm quen với nhạc 

cụ: trống , đàn  và phân biệt một số âm thanh.... 

* Góc khám phá (Tuần 2,3,4): Chọn và phân loại lô tô về đồ dùng- đồ chơi; phân loại đồ 

dùng, sở thích của bạn trai, bạn gái; sắp sếp hình ảnh hoạt động một ngày theo thứ tự; khám 

phá và cảm nhận độ mịn- ráp- sần.... 

* Góc sách- truyện (Tuần 2,3,4): Xem truyện tranh, kể chuyện theo tranh về trường MN; 

Đọc tranh truyện về cách giữ gìn vệ sinh cơ thể; "Làm sách" về trường mầm non, về các 

giác quan của bé... 

* Góc thiên nhiên (Tuần 2,3,4): chăm sóc cây, gọi tên cây. 

* Góc vận động (Tuần 3,4): nhảy qua vật cản, lăn bóng bằng hai tay và đi theo bóng, bò 

bằng bàn tay, bàn chân, chạy nhanh 15m 

*KNTHCS: Đi cầu thang (Mức độ 2) Cách cuộn thảm, Cách chuyển hạt bằng thìa (Trọng 

tâm T4) 

 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- 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, lau mặt trước khi ăn và sau khi ngủ dậy. Xúc miệng nước muối 

sau ăn. Cùng cô dọn dẹp phòng ngủ 

- KNTHCS: Ôn cách lau mặt, Rèn cách cất và lấy cất vở đúng cách, Ôn cách phơi khăn 

 

Hoạt động chiều 

- Lao động tập thể: trẻ giúp cô lau dọn, sắp xếp đồ dùng đồ chơi các góc ( Thứ 2 hàng tuần) 

- Cho trẻ làm quen chữ viết : Nhận biết chữ cái thông qua hoạt động tô màu, tô nét cơ bản 

lồng ghép trong đồ vật, con vật, tô màu chữ cái rỗng : Chữ 0 (T1), chữ Ô (T2), chữ Ơ (T3), 

chữ A ( T4) ( Thứ 3 hàng tuần) 



- Ôn luyện một số kĩ năng vệ sinh tự phục vụ như: cách rủa tay bằng xà phòng, rửa tay với 

nước rửa tay khô, lau miệng, gấp quần áo.... 

- Ôn một số bài hát, bài thơ đã được học 

- Thứ 6: 
Âm nhạc:  DH: lý kéo chài ( T1) , DH nâng cao lý kéo chài  (T3) 

Tạo hình: Ngôi nhà của bé( T2), nặn bột mì làm bánh(T4) 

- Làm quen một số bài đồng dao, ca dao: Đi cầu đi quán, tay đẹp, Ông sảo ông sao, chú 

cuội ngồi gốc cây đa 

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

 - Kể  lại chuyện: Buổi tham quan hồ gươm, Gấu con bị sâu răng, học thuộc thơ: Cô 

giáo của em, thỏ bông bị ốm, lời chào 

- Xem video về các hoạt động của bé khi ở trường, các bữa tiệc sinh nhật… 

- Các hoạt động tập thể của lớp: Tổ chức sinh nhật cho các bạn trong tháng (T3) 

. Làm quà , bưu thiếp chào mừng ngày 20/10 

- Hoạt động tập thể của khối: Nhặt lá làm sạch sân trường  

- KNTHCS: Cách kê bàn ghế trong các giờ học  (T2) 

- Tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa 

+ Thứ 2: Làm quen  Tiếng Anh  

+ Thứ 3: Làm quen Tiếng Anh, võ 

+ Thứ 4: Tạo hình,  

+ Thứ 5 Múa, Làm quen 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 Nhà bạn ở đâu? Ngày của bà và mẹ Các cô bác trong 

trường mầm non 



Đánh giá kết 

quả thực hiện 

*Đánh giá kết quả trên trẻ : 

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

+ MT 10 : …. % trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : …………………………………………. 

+ MT 26 : ……% trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : ……………………………………….. 

+ MT 35 : ……% trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : ………………………………………... 

+ MT 45 : ……% trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : ………………………………………... 

+ MT 47 : ……% trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : ………………………………………... 

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

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

+ MT 68 : ……% trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : ………………………………………... 

+ MT 71 : ……% trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : ………………………………………... 

+ MT 79 : ……% trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : ………………………………………... 

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

+ MT 88 : ……% trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : ………………………………………... 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


