
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10/2020 

LỚP NHÀ TRẺ  

 

 

 

Hoạt 

động 

Thời gian 

 

Tuần I 

( Từ 5/10 - 9/10) 

 

 Tuần II 

( Từ 12/10- 16/10) 

Tuần III 

( Từ 19/10- 23/10) 

Tuần IV 

( Từ 26/10- 30/10) 

Mục tiêu 

Đón trẻ- 

Trò 

chuyện 

- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở, vui vẻ tạo tâm thế thoải mái cho trẻ khi vào lớp. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ về sức khỏe, về tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ 

khi đến lớp, động viên phụ huynh cho con đi học đều. 

- Trò chuyện với trẻ về ngày 20-10, Ở nhà con yêu ai nhất? Bạn nào ở cùng với bà? Con đã 

làm được những gì giúp bà và mẹ?  

- Trò chuyện về tên tuổi, sở thích của trẻ 

- Trò chuyện về các bạn trong lớp: Con biết bạn nào ở lớp mình? Con hay chơi với bạn nào? 

Bạn A là bạn trai hay bạn gái?... 

- Dạy trẻ biết sử dụng từ  " Vâng ạ"; " Dạ " trong giao tiếp 

*PTTC:  

30      

*PTTM:  

2, 18 

*PTKNTC

XH :9, 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục 

sáng 

Tập theo bài hát: Tiến chú gà trống gọi 

Hô hấp: gà gáy 

Tay: Đưa hai tay sang ngang, hạ xuống 

Lưng bụng: Cúi người về phía trước, đứng lên  

Chân: Dậm chân tại chỗ 

 

 



       

 

 

Chơi tập 

có chủ 

đích 

 

Thứ 2 

Vận động 

VĐCB: Ôn bật tại 

chỗ 

TCVĐ: Quạt bóng 

 

 

Vận động 

VĐCB: Bò trong 

đường hẹp 

TCVĐ: Bắt bướm 

Vận động 

VĐCB: Tung 

bóng lên cao 

TCVĐ: Ai đi 

nhẹ hơn 

Vận động 

VĐCB: Bật tiến về 

phía trước 

TCVĐ: Dung dăng 

dung dẻ 

Thứ 3 Nhận biết 

Màu xanh 

 

Nhận biết 

Các bạn trong lớp 

bé 

Nhận biết 

Mẹ yêu của 

bé 

 

Nhận biết 

Khuôn mặt dễ 

thương 

 

Thứ 4 Văn học 

Thơ:  Bàn chân 

của bé 

Văn học 

Truyện: Vệ sinh 

buổi sáng 

Văn học 

Thơ:Yêu mẹ 

Văn học 

Truyện: Đôi bạn 

nhỏ 

Thứ 5 Tạo hình 

Di màu quả cà 

chua 

 

HĐVĐV 

Xếp hình ngôi nhà 

Tạo hình 

Dán hoa tặng 

mẹ 

Tạo hình 

In hình bàn tay 

Thứ 6 Âm nhạc 

Dạy hát: Chơi 

ngón tay 

Trò chơi: Ai 

nhanh nhất 

Âm nhạc 

VĐTN: Em búp 

bê 

NH: Cái mũi 

 

 

Âm nhạc 

Dạy Hát: Mẹ 

yêu không 

nào 

Ôn VĐ: Lời 

chào buối 

sáng 

         Âmnhạc 

NH: Bạn có biết 

tên tôi 

TC : Đi theo giai 

điệu nhạc 

      

      



Hoạt động vui chơi * Góc bế em:  

-Chuẩn bị: Bếp,Bát, thìa, búp bê, thú bông, giường tủ... 

- Hoạt động: Tập khuấy bột cho em bé, xúc cho em ăn, ru em ngủ, hát cho em 

bé nghe, nghe điện thoại  

* Góc thực hành cuộc sống: Tập xúc bằng thìa 

*Góc vận động: búa cọc, các hạt và giỏ,con nghé ọ, tháo lắp vòng, lồng hộp. 

- Chuẩn bị: Đồ chơi đóng cọc, lồng hộp, bánh xe....     

- Hoạt động: trẻ tập các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp với mắt để 

gắp hạt bỏ giỏ tháo lắp vòng, đóng cọc, lồng hộp...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

* Góc HĐVĐV:  

- Chuẩn bị: Ghép hình, xâu vòng, xâu hoa lá,  lô tô, sờ ngửi nắm...   

- Hoạt động: Phối hợp các giác quan để sờ nắn ngửi, nhận biết các con vật hoa 

quả, chắp ghép hình, xếp nhà, xâu vòng, cài cúc, kéo khóa 

*Góc Bé chơi với hình và màu :  

- Chuẩn bị: màu, giấy, đất nặn, các hình to nhỏ vuông tròn... 

- Hoạt động: Dán các bộ phận còn thiếu,trang trí váy hoa cho bé, tập di màu, 

chơi với đất nặn, bóp, nhào đất                                                 

*Góc sách truyện :  

- Cho trẻ xem tranh ảnh về bản thân trẻ, gọi đúng tên các bạn qua tranh,các 

bạn trai bạn gái, làm abuml ảnh bạn trai bạn gái 

- Hướng dẫn trẻ mở sách từng trang, lật sách đúng chiều, không xem sách 

truyện ở chỗ tối 

 

 

 

Hoạt động ngoài trời 

* Quan sát: Quan sát thời tiết, quan sát các anh chị lớp lớn trên sân trường 

quan  sát  cây xanh, quan sát cầu trượt, xích đu, quan sát lá rụng. 

 

 

    



 

 

 

Chơi - tập buổi chiều 

* TCVĐ: Lộn cầu vồng, bong bong và xà phòng, về đúng nhà, thả đỉa ba ba, 

tập tầm vông, ghép đôi, còng đi chợ trời mưa 

* Chơi tự do: - Chơi với đồ chơi ngoài trời 

                     - Chơi với các đồ chơi mang theo:Thổi bong bóng, bóng bay, xe 

đẩy, vẽ phấn 

* Vận động tích cực: Chạy nhanh về đích 

* Hoạt động tập thể: Văn nghệ chào mừng ngày PNVN 20/10 

*Vận động nhẹ nhàng theo nhạc 

*Thực hành: Tập cởi cất dép lên giá, tránh một số thói quen xấu, nguy hiểm: 

ngậm hột hạt trong miệng, không lấy tay ngoáy tai, ngoái mũi, dạy trẻ biết 

lấy tay che mũi miệng khi ho, hắt hơi. Dạy trẻ lau miệng, uống nước sau khi 

ăn. 

* Hướng dẫn TC: Ngón tay nhúc nhích, Chỉ nhanh nói đúng, chiếc túi kỳ 

diệu, cái gì biến mất, Xếp đồ chơi theo màu 

* Ôn  chiều: Ôn các kỹ năng đã học trong tuần, nghe cô kể truyện, đọc thơ 

* Chơi theo ý thích: Đồ chơi, xâu hạt, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp. 

- Rèn thói quen đi vệ sinh đúng nơi quy định và cách tụt kéo quầnT 

- Trẻ tập xếp hàng rửa mặt, rửa tay trước khi ăn 

 

 

 

 

 

Hoạt động 

ăn- Ngủ - vệ sinh 

 

   Chủ đề - sự kiện 

 

Các bạn ở lớp bé 

 

Cơ thể của bé 

 

Ngày của bà của 

mẹ 

 

Khuôn mặt dễ 

thương 

 

Đánh giá thực hiện -Đánh giá kết quả trên trẻ: 

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



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

+ Mục tiêu  18: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt …………....…………………………………... 

+ Mục tiêu  30: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt …………....…………………………………... 

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

................................................................................................................................................................... 

 

 


