
 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11/2020- LỚP MẪU GIÁO LỚN  

 

Hoạt động 

 

Thời gian Mục tiêu 

đánh giá Tuần I 

Từ 02/11-6/11/2020 

 

Tuần II 

Từ 9/11-13/11/2020 

 

Tuần III 

Từ 16/11-20/11/2020 

 

Tuần IV 

Từ 23/11- 27/11/2020 

 

 

-PTTC:5,13,15,17 

 

-PTNT: 

26,30,45,48,52 

-PTNN:59,68 

-

PTTCKNXH:82,

83,88,92,107 

 

-PTTM:110,115, 

117 

 

 

 

 

 

- Đón trẻ 

 

-Thể dục sáng 

 

* 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. 

-Thể dục 

- Thứ 2, 3, 5 tập theo liên khúc bài hát tháng 11. 

- Thứ 4, 6 tập theo trống: 

+ Hô hấp: Thổi nơ, thổi bóng 

+ Tay: Đưa 2 tay lên cao ra phía trước, sang 2 bên; co duỗi tay kết hợp kiễng chân 

+ Lưng- bụng: Tay đưa phía trước, quay người sang 2 bên; tay chống hông quay người 90 độ 

+ Chân: Chân đưa trước khụy gối; Tay đưa sang ngang ra phía trước khụy gối 

+ Bật: Bật tiến- lùi, bật tách chụm chân- Trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể bé, những điều bé tự 

làm được và những điều bé thích làm. 

 

-Trò chuyện  

 

- Cô trò chuyện về khả năng của bé. Bé có thể làm được gì? 

- Cô trò chuyện với trẻ về sự khác biệt giữa bạn trai- bạn gái; Đồ dùng của bạn trai bạn gái; 

Gợi ý cho trẻ nói lên điểm khác nhau giữa mình và bạn.  

- Trò chuyện với trẻ về ngày nhà giáo Việt Nam; Cách trẻ thể hiện tình cảm với các cô giáo, 

những người thân mà trẻ biết làm nghề giáo. 

- Trò chuyện về những người thân trong gia đình nhỏ của bé, nghề nghiệp, sở thích của mỗi 

người, tình cảm của mọi người trong gia đình. 

- Trò chuyện về thứ, ngày, tháng; điểm danh những bạn chưa đến lớp; chia sẻ. 

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



Hoạt 

động 

học 

Thứ 

2 

PTVĐ 

Ném trúng đích 

thẳng đứng 

TC: Cướp cờ 

PTVĐ 

Chuyền bóng bằng 2 

tay trên đầu, qua chân 

TC: Ai khéo nhất 

PTVĐ 

Chạy 18m trong vòng 

10s 

TC: Chuyền bóng 

PTVĐ 

Đi thăng bằng trên 

ghế thể dục 

TC: Cáo và thỏ 

 

 

 

 

 
Thứ 

3 

HĐ khám phá 

Ánh sáng quanh bé 

HĐ khám phá 

Bạn trai – bạn gái 

HĐ khám phá 

Cô giáo của em 

HĐ khám phá 

Đồ dùng của bé 

Thứ 

4 

Toán 

Hình thành các biểu 

tượng về các ngày 

trong tuần : hôm qua 

,hôm nay và ngày 

mai 

Toán 

Nhận biết chữ số 7 

Nhận biết số lượng 

trong phạm vi 7 

Toán 

So sánh thêm bớt trong 

phạm vi 7 

 

Toán 

Tách gộp nhóm có 7 

đối tượng bằng các 

cách khác nhau 

Thứ 

5 

Văn học 

Truyện : Ai đáng 

khen nhiều hơn 

LQCV 

Làm quen : a-ă-â 

Văn học 

Truyện : Học trò của 

cô giáo chim khách 

 

LQCV 

Làm quen: e-ê 

 Thứ 

6 

Âm nhạc 

VĐ:Head,Shouders 

,knees and Toes 

- NH: Năm ngón tay 

ngoan 

 

 

Tạo hình 

Gấp quần áo của bé 

bằng giấy màu 

Âm nhạc 

Làm quen với đàn 

Organ 

Xướng âm cơ bản và 

kí hiệu 4 nốt nhạc 

(Đồ,Rê,Mi,Fa ) 

Tạo hình 

Làm tranh từ giấy 

vụn 

 

 



 * Hoạt động có chủ đích 

- Quan sát quang cảnh xung quanh trường; Quan sát thời tiết; Khám phá sự bốc hơi của nước; 

Giao lưu âm nhạc 

- Tạo hình với màu từ các nguyên vật liệu thiên nhiên; Tìm hiểu về gió; Lao động vệ sinh sân 

trường; Giao lưu các trò chơi vận động. 

- Quan sát cây cối xung quanh trường; Thí nghiệm sự đổi màu của nước; Tìm hiểu về lá vàng;  

- Quan sát bầu trời; Quan sát cây hoa jun; Khám phá dung tích của nước trong các đồ dùng 

gia đình; Giao lưu Âm nhạc 

- Quan sát cây khế; Quan sát cây chuối cảnh; Khám phá âm thanh của các vật dụng trong gia 

đình; Tìm hiểu về đất sét 

*TCVĐ: Chuyền chai nước qua đầu, vật tay, cáo và thỏ, nhảy vào hình.., vận động liên hoàn, 

chơi các trò chơi ở khu dân gian; TCCC: Trò chơi chữ cái a-ă- â; e - ê ( Tuần 1 - 3 ) 

* Thể thao phối hợp (Thứ 4): Đá bóng; Chuyển bóng bằng thìa; chèo thuyền 

* Chơi với đồ chơi mang theo và đồ chơi ngoài trời 

 

Hoạt động góc - Góc sách - văn học ( 4 tuần ): Diễn rối truyện “Ba cô gái”; Kể chuyện qua tranh liên hoàn 

câu truyện “Bạn mới”; Đọc thơ theo tranh: Thơ “Làm quen chữ số”; Tô các nhân vật trong 

truyện rồi đóng sách 

- Góc tạo hình ( 4tuần ): 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 3) 

- Góc toán (4 Tuần): Gài que tính cho đủ số lượng 7; Xâu hạt cho đủ số lượng 7; Ghép thẻ số 

và chấm tròn trong phạm vi 7; 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; Làm bài tập phân biệt 

ngày và đêm 

- Góc chữ cái ( Tuần 1, 3, 4): 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 a- ă- â; e- ê; u- ư. 

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

- Góc khám phá ( Tuần 1, 2, 4 ): Phân loại theo nhóm đồ dùng bạn trai- bạn gái (Trọng tâm tuần 1); Sắp 

 



xếp quá trình lớn lên của bé; Chọn hình ảnh sở thích bạn trai bạn gái; Phân nhóm đồ dùng  của bé; 

Lập bảng phân loại dụng cụ của một số nghề 

- Góc thực hành cuộc sống ( 4 tuần ): Chuyển nước bằng mút; Cách sử dụng kẹp, kẹp đồ vật 

lên giá ( Kẹp quần áo bằng giấy, kẹp theo số lượng đánh trên kẹp và trên số ) ( Trọng tâm 

tuần 2); Gấp khăn; Cách kéo khóa áo bằng bộ học cụ và bằng áo khoác nhẹ của trẻ; Cách luồn 

dây bằng bộ học cụ; Cách rót ướt bằng bình lọ miệng tròn – to; Cách sử dụng dao cắt dưa 

chuột 

- Góc gia đình ( 4 tuần ): Tổ chức sinh nhật; Pha nước chanh; Hoa quả dầm; Trang trí bánh 

quy ( Trọng tâm tuần 4) 

- Góc bán hàng ( 4 tuần ): Bán các thực phẩm sạch có lợi lợi cho sức khỏe: hoa quả, bánh, chả 

xiên; Các loại đồ dùng của bé: ly, cốc, thìa, giấy ăn; Bán đồ dùng bạn trai, bạn gái; 

- Góc xây dựng (Tuần 3,4 ): Xây công viên; Xây khu tập thể Thanh Xuân Bắc; Xây ngôi nhà 

của bé (Trọng tâm tuần 4),  

- Góc âm nhạc (Tuần 2, 3 ): Biểu diễn các bài hát đã học; Chơi với các nhạc cụ; Tổ chức trò 

chơi âm nhạc. 

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

bằng sỏi và bật qua ô; Bò chui qua cổng; Đi ngang bước dồn  

- Góc bác sĩ (Tuần 3-4 ): khám chữa bệnh cho mọi người. 

- Ứng dụng STEAM: Dự án “ Rạp chiếu bóng mini”. 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Trò chuyện về các loại quả giàu chất vitamin và muối khoáng, cách ăn 1 số loại quả khi ăn 

phải bóc vỏ, bỏ hạt… 

- Thực hiện thói quen tốt trong ăn uống: Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau; Không uống nước 

lã, ăn quà vặt ngoài đường; Bỏ rác đúng nơi qui định; không nhổ bậy ra lớp.  

- 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. 

- 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 

 

 

 

 

- Trò chuyện về việc bé có thể làm được gì lúc ở lớp và ở nhà; khám  phá khả năng đôi bàn 

tay ... Dạy trẻ cách gấp quần áo của bé, 

- Trò chơi: Phân loại đồ dùng bạn trai- bạn gái ,  

- Văn học: Dạy trẻ đóng kịch ; Thơ bé học toán. 

- LQCV: Trò chơi: o – ô – ơ; a-ă-â. 

- Âm nhạc: DH: Cháu chúc mừng cô ngày 20.11; Xướng âm và kí hiệu 4 nốt nhạc.. Biểu 

diễn văn nghệ chào mừng 20-11. 

- Tạo hình: Vẽ chân dung bạn trai ,bạn gái; Vẽ tranh theo đề tài cô giáo  

- KNTHCS: Cách cắt móng tay theo bìa mẫu.; Cách quét rác trên sàn Gấp khăn, kéo khóa áo 

bằng bộ học cụ và áo khoác nhẹ của bé. 
- Giao lưu văn nghệ  khối lớn chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

- Tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa 

- Chơi theo ý thích 

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

 

Chủ đề- sự 

kiện 

Bé có thể làm được 

gì? 

 

Con trai – con gái 

 

Cô giáo của bé Ngày 

nhà giáo việt nam 

 

Đồ dùng của bé 

 

 

Đánh giá kết 

quả thực hiện 

Đánh giá kết quả trên trẻ: 

+ MT 5: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………….............. 

+ MT 13: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………………… 

+ MT 15: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………………… 

+ MT 17: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:………………………………………………………………………. 

+ MT 26: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:………………………………………………………………………. 

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

+ MT 45: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:………………………………………………………………………. 

+ MT 48: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:………………………………………………………………………. 

+ MT 52: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………................. 



+ MT 59: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………................ 

+ MT 68: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:…………………………………………………………………….. 

+MT 82: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………………… 

+ MT 83: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:………………………………………………………………............. 

+ MT 88: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:…………………………………………………………………….. 

+ MT 92: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………………… 

+ MT 107: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:…………………………………………………………………… 

+ MT 110: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:…………………………………………………………………… 

+ MT 110: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:…………………………………………………………………… 

+ MT 115: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………………. 

+ MT 117: …..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………………. 

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

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

 

 

 

   

 

 


