
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP Mẫu giáo lớn A1  

Tên giáo viên:  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 31/10 đến 

04/11 

Tuần 2 

Từ 07/11 đến 

11/11 

Tuần 3 

Từ 14/11 đến 

18/11 

Tuần 4 

Từ 21/11 đến 

25/11 

Tuần 5 

Từ 28/11 đến 

02/12 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ:  

- Cô đón trẻ niềm nở, ân cần và trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ, đo 

thân nhiệt của trẻ dưới 37,5 độ thì nhắc trẻ sát khuẩn tay rồi vào lớp. 

- Cô chú ý nhắc trẻ chào hỏi lễ phép và điều chỉnh ăn mặc phù hợp thời tiết khi cần. 

Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng chống một số dịch bệnh theo mùa: Thủy 

đậu, chân – tay – miệng – sốt xuất huyết…..đặc biệt là dịch bệnh Covid-19. 

- Cô chú ý đến sức khỏe của trẻ, nếu trẻ có biểu hiện mệt mỏi, cần trao đổi ngay với 

phụ huynh để có biện pháp chăm sóc phù hợp. 

* Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo nhạc bài hát: “Cháu yêu cô chú công nhân”. 

*Trọng động:  

- Hô hấp: Gà gáy.  

- Tay: tay đưa phía trước rồisang ngang ( 2l x 8n) 

- Bụng: đứng cúi gập người về trước, tay chạm ngón chân (2l x 8n). 

- Chân: 2 tay chống hông, chân thay nhau đưa ra trước rồi giơ cao. (2l x 8n) 

- Bật: bật chụm tách chân (2lx8n). 

* Hồi tĩnh: Làm động tác điều hòa hơi thở, thả lỏng cơ bắp. Cảm nhận thời tiết buổi 

sáng.  

 

Trò chuyện 

* Trò chuyện: 

- Cô khuyến khích trẻ sưu tầm các tranh ảnh của nghề bộ đội, nghề bác sĩ, tranh ảnh về 

nghề vệ sinh môi trường, tranh ảnh, đồ chơi, nguyên vật liệu để làm dụng cụ lao động 

về một số nghề, sản phẩm nghề gốm.... để cắt dán, làm bộ sưu tập một số nghề. 

- Cho trẻ nghe các bài hát về chủ điểm: Cháu yêu cô thợ dệt, Cháu yêu cô chú công 

nhân, Lớn lên cháu lái máy cày… 

-Trò chuyện, xem tranh ảnh, video về một số nghề gần gũi trong xã hội: nghề gốm, bác 

MT46, 

MT75 



sĩ, nghề nông, nghề làm tóc, nghề bộ đội và một số nghề khác. 

- Trẻ chơi trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, cắp cua,…. 

- Khuyến khích và gợi ý trẻ đặt tên mới cho đồ vật, câu chuyện, lời mới cho bài hát 

trong chủ điểm. 

- Trò chuyện, xem tranh ảnh về công việc của cô giáo, trò chuyện giúp trẻ nhận ra và 

không chơi với một số đồ vật gây nguy hiểm (kéo, dao, đồ chơi vỡ, vật sắc nhọn...) 

Trò chuyện với trẻ về những việc trẻ đã làm để giúp đỡ bố mẹ, cô giáo... (MT75) 

- Nghe các bài hát về cô giáo, cô chú công nhân, nông dân.... 

Vẽ chân dung cô giáo, sưu tầm nguyên liệu làm bưu thiếp tặng cô nhân ngày 20/11… 

- Trò chuyện, xem tranh ảnh về các hoạt động của các cô công nhân vệ sinh môi 

trường, giúp trẻ hiểu và không chơi ở những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm.  

- Nghe và đọc theo một số bài thơ về chủ đề: Cái bát xinh xinh, Bé làm bao nhiêu nghề, 

Chú giải phóng quân…  
 

Hoạt động học 

T2 

Làm quen chữ 

viết 

Làm quen chữ 

cái e,ê  

Làm quen chữ 

viết 

Trò chơi chữ cái 

e,ê  

Làm quen chữ 

viết 

Tập tô chữ e,ê  

Làm quen chữ 

viết 

Làm quen chữ u, 

ư.  

Làm quen chữ 

viết 

Trò chơi chữ 

cái u ,ư 

MT75, 

MT37, 

MT50, 

MT109, 

MT38, 

MT39 T3 

Vận động 

- Bò dích dắc 

bằng bàn tay, 

cẳng chân qua 7 

hộp (5) 

- TC: Chuyền 

bóng  

Âm nhạc 

- Dạy hát: Cháu 

yêu cô thợ dệt – 

Thu Hiền. 

- NH: Ước mơ 

xanh. 

- TC: Sản phẩm 

nghề nào  

Vận động 

- Ném trúng đích 

đứng cao 1,5m, 

xa 2m (MT5) 

TC: “Trời nắng, 

trời mưa”  

Âm nhạc 

- Dạy hát: Cô 

giáo miền xuôi.  

- NH: Bài ca 

người giáo viên 

nhân dân. 

(Hoàng Vân).  

- TC: Vỗ tay 

theo tiết tấu 

giống cô.  

Vận động 

-Lăn bóng 

bằng hai tay và 

đi theo hướng 

bóng. 

- TC: Mèo đuổi 

chuột 



T4 

Khám phá 

Bé biết giúp đỡ 

gia đình 

(MT75)  

Khám phá 

Nghề truyền 

thống gốm sứ 

Bát Tràng 

(MT50)  

Khám phá 

Công việc của cô 

giáo  

Khám phá 

Cô công nhân vệ 

sinh môi trường  

Khám phá 

Cháu yêu chú 

bộ đội 

 

T5 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ đồ dùng gia 

đình của bé – đề 

tài 

Văn học 

Thơ: Cái bát 

xinh xinh  

Hoạt động tạo 

hình 

Làm bưu thiếp 

tặng cô (MT109)  

Văn học 

Truyện: Chim 

thợ may – 

Nguyễn Luỹ 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ con bò 

(trang 8 vở tạo 

hình) 

T6 

Làm quen với 

toán 

Làm quen với 

toán 

Sắp xếp 3 đối 

tượng theo qui 

tắc ( Tiết 1) 

(MT37)  

Làm quen với 

toán 

Dạy trẻ thao tác 

đo độ dài 1 đối 

tượng bằng 1 

thước đo 

Làm quen với 

toán 

Đo độ dài của 1 

đối tượng bằng 

các đơn vị đo 

khác nhau 

Làm quen với 

toán 

Sắp xếp 3 đối 

tượng theo qui 

tắc ( Tiết 2). 

(MT38)  

 (MT39)  

Làm quen với 

toán 

Dạy trẻ nhận 

biết chữ số 8, 

SL và STT 

trong phạm vi 

8. 

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1:  

*HĐ có chủ đích: 

- QS: Tranh về Quy trình sản xuất nghề gốm; 

- Hoạt động phòng máy;  

- Trò chuyện Cô thợ dệt;  

-TC về chú thợ mộc ;  

- Qs Đồ dùng của bác sĩ, y tá.  

- QS Chú công nhân sơn nhà...  

- HĐTT: Giao lưu với lớp A5 chơi cắp cua bỏ giỏ, cướp cờ. 

MT79 



*TCVĐ: 

- Chuyển gạch, 

- TC Tín hiệu,  

-TC Nhanh - chậm - dừng,  

- Dệt vải; 

- Người đưa thư;  

- Người chăn nuôi giỏi... 

* Chơi tự chọnvới lá, hoa khô, rơm, vòng.. 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

Tuần 2: 

*HĐ có chủ đích:  

- Giao lưu với lớp A1;  

- Đi trên ván kê dốc; 

- Làm quen các bài đồng dao về nghề nông;  

- QS Tranh, ảnh công việc của bác nông dân;  

- Trò chyện về 1 số sản phẩm của nghề nông. 

* TCVĐ: 

- Thi xem đội nào nhanh;  

- Cướp cờ, cắp cua bỏ giỏ ;  

- TC Nhanh - chậm. - dừng,  

- Ai nhanh hơn; Người chăn nuôi giỏi;  

- Làm thí nghiệm vật chìm- nổi..... 

* Chơi tự chọn với vòng, bóng, phấn, lá khô, rơm…. 

Tuần 3: 

*HĐ có chủ đích: 

- Làm quen thơ: Bó hoa tặng cô 

- Ôn một số bài hát đã học;  

- QS: Công việc của cô giáo lớp;  

- Vẽ phấn: Cô giáo của em .... 

* TCVĐ: 



- Tìm bạn thân 

- Mèo đuổi chuột  

- Nhảy lò cò 

- Người đưa thư 

- Chuyền bóng... 

* Chơi tự chọn với lá khô, rơm, bèo, vòng, bóng, phấn. 

- Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời. 

Tuần 4: 

*HĐ có chủ đích: 

- TC về chú thợ mộc 

- Quan sát công việc của cô làm vườn trong trường. 

- QS dụng cụ lao động của cô công nhân VSMT 

- Trò chuyện về ý nghĩa của ngày “Nhà giáo VN 20-11” 

- HĐTT: Tổ chức thi kéo co với lớp A3.  

* TCVĐ:  

- Tín hiệu 

- TCDG Dệt vải 

- TC Nhanh - chậm. - dừng 

- Chuyển hàng.… 

- Chơi với các loại lá. 

* Chơi tự chọn với vòng, phấn, bóng; Chơi vẽ phấn, lá khô, hoa khô, cỏ, lá cây, cát, 

sỏi… 

Chơi đá bóng.  

HĐTT: Tổ chức thi kéo co với lớp khác. (MT79)  

Tuần 5: 

*HĐ có chủ đích: 

- TC về trang phục chú bộ đội hải quân 

- Trò chuyện về công việc của chú bộ đội 

- QS tranh về dụng cụ lao động của nghề bộ đội 

- Trò chuyện về ý nghĩa của ngày “Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12” 



- HĐTT: Tổ chức thi kéo co với lớp A1.  

* TCVĐ:  

- Truyền tin 

- Cướp cờ 

- TCDG Dệt vải 

- TC Nhanh - chậm. - dừng 

- Chuyển hàng.… 

- Chơi với các loại lá. 

* Chơi tự chọn với vòng, phấn, bóng; Chơi vẽ phấn, lá khô, hoa khô, cỏ, lá cây, cát, 

sỏi… 

Chơi đá bóng.  

 

Hoạt động chơi 

góc 

* Trọng tâm: Góc học tập: Làm bài tập tư duy về sắp xếp theo quy tắc của 2-3 đối 

tượng, ôn nhận biết và tâp tô chữ e, ê ( tuần 1 và 3 ), Đo độ dài các đối tượng bằng 1 

thước đo (tuần 2), đo 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau, làm quen chữ u, ư 

(tuần 4), Nhận biết số lượng và chữ số trong phạm vi 8, củng cố nhận biết và tập tô chữ 

u, ư.  

+ Chuẩn bị: lô tô SP một số nghề., giấy vẽ, bút màu, kéo, hồ dán..... 

- Đồ chữ số, chữ cái, Tô màu đồ dùng, dụng cụ, trang phục của chú bộ đội, có số lượng 

là 7, 8. 

Chơi ghép chữ thành từ có nội dung về chủ điểm, ghép nét….Sắp xếp chữ số từ 1-8, từ 

8-1..Tìm chữ cái trong từ, sờ và đoán tên chữ cái e, ê, u, ư, nối các kiểu chữ…Làm bài 

tập luyện tách gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 7 

 

Góc phân vai:  

- Nấu ăn: Xếp qui trình cách làm món ăn, nhặt rau, gói nem…. 

- Bán hàng: Cửa hàng ăn uống, Siêu thị mini. Bán hàng: sản phẩm của nghề gốm, một 

số món ăn quen thuộc, một số thực phẩm, tranh ảnh một số nghề... 

 + Chuẩn bị: Bán hàng: Đồ dùng, sản phẩm của nghề gốm, tranh ảnh một số nghề, túi 

nilon, để trẻ xếp rau; 

 



- Góc bác sĩ: sổ khám bệnh, que chỉ, dụng cụ che mắt, Bác sĩ khám bệnh cho bệnh 

nhân, nhắc nhở bệnh nhân phòng bệnh lây nhiễm ( cúm, sốt dịch). 

- Góc xây dựng: Xây dựng doanh trại bộ đội(3),Làm sách về cô CNVSMT (T4). 

+ Chuẩn bị: gạch, xốp, lắp ghép, hoa, cây cảnh , đồ chơi tự tạo… 

+ Xây dựng Chung cư văn minh, xây dựng doanh trại bộ đội, xây dựng Bệnh viện đa 

khoa, khu phố sạch đẹp, xây dựng tổ dân phố 19- Gia Thượng. 

- Góc trò chơi dân gian và vận động:  

Thí nghiệm vật nào chìm( nổi) trong nước, chơi trò chơi ô ăn quan, chơi cắp cua bỏ 

giỏ, bật chụm tách chân vào các vòng, bò chui qua cổng. … 

- Góc nghệ thuật : Cho trẻ làm tranh ảnh về một số nghề, nặn 1 số sản phẩm của nghề 

gốm… 

- Góc nghệ thuật:  

+ Chuẩn bị: Giấy vẽ, đất nặn, bút sáp màu, bảng, ... 

+ Nặn sản phẩm của nghề gốm sứ , vẽ, cắt, nặn, xé dán hình ảnh chú bộ đội, làm bưu 

thiếp tặng cô nhân ngày 20/11....  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ 

sinh đúng cách, súc miệng bằng nước muối sau khi ăn. 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết các thực phẩm có lợi cho 

sức khỏe.  

- Trò chuyện với trẻ về cách phòng tránh bị hóc sặc. Trò chuyện với trẻ về cách phòng 

tránh bị bắt cóc. 

- Nghe kể chuyện: Ba anh em, Thần Sắt......  

- Dạy trẻ lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm:  

- Thực phẩm giàu chất đạm: thịt, cá... 

- Thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng: rau, quả… (MT8)  

- 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. 

(MT10)  

MT8, 

MT10 

Hoạt động chiều 
* Tuần 1: 

- LQVH: Truyện : Ba anh em 

MT5, 

MT6, 



- GDAN: Hát “ Mẹ ơi có biết” 

                NH: Khúc hát ru của người mẹ trẻ” 

                 TC: Vỗ tay theo tiết tấu giống cô 

- Dạy trẻ so sánh SL 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 8. 

- Làm bài trang 5 - Vở Bé LQVT. 

- Làm quen trò chơi : Khuôn mặt cảm xúc  

- Rèn KN cắt theo đường thẳng. 

- Biểu diễn VN, Nêu gương bé ngoan 

- HĐ lao động: Vệ sinh sân trường. 

* Tuần 2: 

- PTVĐ: BTTH 

Bật qua 3-4 vòng 

Lăn bóng 4m 

Chạy nhanh 18m 

- HĐTH: Vẽ nghề mà bé yêu thích (ý thích) 

- Làm lô tô SP một số nghề. 

- Làm quen truyện: Ba anh em (Tuyển tập thơ truyện 5-6 tuổi) 

- Dạy trẻ KNS: Lắng nghe  

- Làm bài trang 6 - Vở Bé LQVT. 

- Biểu diễn VN, Nêu gương bé ngoan. 

- HĐ lao động: Vệ sinh lớp học (Lau giá, tủ đồ chơi, sắp xếp đồ chơi ngăn nắp…) 

* Tuần 3: 

- GDAN: 

+ Dạy hát: Bàn tay cô giáo  

+ NH: Cô giáo em. (Trần Kiết Tường).  

+ TC: Vỗ tay theo tiết tấu giống cô.  

- LQVH: Thơ: Bó hoa tặng cô.( Ngô Quân Miện). 

- Làm quen bài thơ: Cô giáo của em. 

- Làm bài trang 7 - Vở Bé LQVT. 

MT30, 

MT75, 

MT96 



- Biểu diễn VN, Nêu gương bé ngoan. 

- HĐ lao động: Cho trẻ nhặt lá, cỏ ở bồn cây xung quanh sân trường. 

 

- Tuần 4: 

- PTVĐ: 

+ VĐCB: Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục 

+TCVĐ: Ném bóng vào rổ 

- HĐTH: Cắt dán hình ảnh các nghề trong họa báo.(Vở tạo hình trang 9) 

- Làm quen thơ: Tiếng chổi tre- Tố Hữu. 

- Dạy trẻ hát: Lớn lên cháu lái máy cày. 

- Rèn trẻ chủ động làm một số công việc hàng ngày . 

- Biểu diễn VN, Nêu gương bé ngoan. 

- HĐLĐ: Nhặt lá cây ngoài sân trường. (MT5)  

*Tuần 5: 
- LQVH: Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa. 

- GDAN: 

+VĐTN: Cháu thương chú bộ đội 

+ Nghe hát: Màu áo chú bộ đội 

+ TC: Vòng quay kỳ diệu (MT96) / Nghe giai điệu đoán tên bài hát 

- Dạy trẻ thực hành nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp (MT63)  

- Trò chuyện về các binh chủng. 

- Biểu diễn VN, Nêu gương bé ngoan  

- HĐ lao động: Cho trẻ nhặt lá, cỏ ở bồn cây xung quanh sân trường.  

- Cho trẻ thực hiện: ”Uốn ngón tay, bàn tay; xoay cổ tay. Gập, mở lần lượt từng ngón 

tay”qua trò chơi vận động : Gia đình ngón tay. (MT6)  

- Ôn Nhận biết chữ số , SL, STT... trong phạm vi 7 (MT30)  

 

 



Chủ đề - Sự kiện  
Bé biết giúp đỡ 

gia đình 

Người thợ gốm 

và làng nghề Bát 

Tràng 

Ngày hội của cô 

giáo 

Cô công nhân vệ 

sinh môi trường 

Cháu yêu chú 

bộ đội 

 

 

Đánh giá KQ 

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

  

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  

  

 

Truyện: Chim Thợ may 

Có một loài chim nhỏ, đuôi dài, rất đẹp và duyên dáng, nhưng vì ở tận trongrừng sâu nên không ai biết được. Nó 

buồn lắm. Một hôm, nó gặp Hổ thanthở: 

– Thưa Chúa Sơn Lâm, ở trong rừng, từ chim Sâu, chimGõ Kiến, Chèo Bẻo,Chích Chòe, cho đến Phượng Hoàng, 

chim Ưng, muôn loài đều có tên. Họ hàng nhà tôi khá đông lại đẹp cần cù, thông minh nữa. Ấy vậy mà chúng tôikhông 

có tên tuổi gì cả. Như vậylà không công bằng, mong Chúa Sơn Lâmxemxét!Hổđộngviên: 

– Yên Trí! Yên trí! Rồi đâu sẽ có đó. Theo ta, muốn có tên không khó. Cáikhó là làm sao xứng với cái tên ấy 

thôi. Có gì đáng tự hào, nếu như nghe đếntên mình mà ai cũng căm ghét muốn tránh cho xa. Ta báo cho nhà chị 

biết,Phượng Hoàng đang mở cuộc thi làm tổ đấy. Nếu làm tổ khéo nhất, chắcchắn cả núi rừng này sẽ biết đến họ hàng 

nhà chị thôi. 



Nghe Hổ nói vậy, nó phấn khởi quay về, tập trung cả họ hàng lại bàn việclàm tổ thế nào cho bền, cho đẹp. Theo 

phân công của chim mẹ, các chim thợcần mẫn nhặt nhanh những cành lá úa dài, mảnh và bền cả những sợi bông,sợi 

len, sợi vải vương vãi dưới đất làm chỉ. Để bắt tay vào làm tổ, trước hếtphải tìm hai cái lá to và chắc mọc sát nhau. 

Chim mẹ dùng mỏ sắt thay kimkhâu túm các mép lá lại. Sau khi dùi thủng mép lá, chim mẹ cắn chỉ dùi qualỗ thủng của 

lá để khâu từ mép lá đến cuống lá rồi dùng bông, sợi cỏ, sợi vảimềm để “rải thảm” và “ốp tường”.  

Một tuần sau chiếc tổ xinh xinh vừa bềnđẹp đã hoàn thành. Cứ y như một thợ may lành nghề khâu vậy.Kết quả, 

chiếc tổ ấy được bình là chiếc tổ đẹp nhất, bền nhất và đại gia đìnhnhà chim “vô danh” kia được Phượng Hoàng tặng 

danh hiệu “chim ThợMay”. Danh hiệu ấy trở thành tên của loài chim Thợ May đấy các cháu ạ!  

Nhà thơ: Nguyễn Thị Lũy 

 

Xem nội dung đầy đủ tại: https://123docz.net/document/7979231-truyen-chim-tho-may.htm 

https://123docz.net/document/7979231-truyen-chim-tho-may.htm

