
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP Nhà trẻ D2  

Tên giáo viên: Lớp D2  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/10 đến 07/10 

Tuần 2 

Từ 10/10 đến 14/10 

Tuần 3 

Từ 17/10 đến 21/10 

Tuần 4 

Từ 24/10 đến 28/10 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

* Cô đón trẻ: Niềm nở, ân cần với trẻ và trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của 

trẻ, đo thân nhiệt của trẻ dưới 37,5 độ thì cho 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. 

- Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp. (MT38)  
 

- Trò chuyện với trẻ về một số bộ phận trên cơ thể và chức năng của mỗi bộ phận đó 

(MT19)  
 

- Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp.  

- Động viên trẻ ngoan đi học không khóc nhè để bố mẹ yên tâm đi làm. 

- Giới thiệu các góc chơi trong lớp cho trẻ được biết, trò chuyện xem trẻ thích chơi đồ 

chơi gì?, hướng dẫn cách chơi cho trẻ. 

- Trò chuyện về bản thân, các bạn trong lớp của bé. Giáo dục trẻ chơi đoàn kết với 

bạn, biết nhường nhịn nhau khi chơi, không tranh giành đồ chơi với bạn. 

- Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng trong lớp, đồ dùng cá nhân của trẻ và hướng 

dẫn trẻ cách sử dụng các đồ dùng đó. 

- Trò chuyện giúp trẻ biết giữ gìn vệ sinh thân thể, không nghịch bẩn, bôi bẩn vào 

quần áo và mặt mũi, không cho tay.. vào miệng, không lê la trên nền sân hay nền đất 

bẩn, …  
 

MT38, 

MT19 



Thể dục sáng 

* Thể dục sáng: 

- Khởi động:  

+Trẻ khởi động theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường, kiễng gót, đi 

bằng gót bàn chân, chạy nhanh, chạy chậm sau đó về đội hình 2 hàng dọc.  

- Trọng động: Trẻ tập thể dục theo nhạc.  

+ Hô hấp: Thổi bóng  

+ Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao  

+ Chân: Hai tay chống hông, hai chân lần lượt gập và đá về phía trước 

+ Bụng: Cúi người về phía trước tay chạm mũi chân  

+ Bật: Bật tại chỗ 

- Hồi tĩnh:  

+ Trẻ đi lại nhẹ nhàng theo nhạc. (MT1)  
 

MT1 

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Quả bóng 

- Nghe hát: Đu quay 

(MT41)  
 

Âm nhạc 

- DH: Em ngoan hơn 

búp bê. 

-TC: Tai ai tinh 

(MT41)  
 

Âm nhạc 

- DH “Mẹ yêu không 

nào”. 

- Nghe hát: Cả nhà 

thương nhau (MT41)  
 

Âm nhạc 

- DH: Hãy xoay nào. 

- NH: Rửa mặt như 

mèo - Hoàng Long 

(MT6)  
 

MT41, 

MT42, 

MT1, 

MT24, 

MT23, 

MT2, 

MT25, 

MT7, 

MT35, 

MT29, 

MT6, 

MT12, 

MT19 

T3 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu cái trống lắc 

(MT42)  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu bé gái 

(MT42)  
 

Hoạt động tạo hình 

In ngón tay tạo thành 

cánh hoa (Vở bé tập 

tạo hình trang 1) 

(MT7)  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu cái áo 

( vở bé tạo hình trang 

10) (MT42)  
 

T4 

Vận động 

- BTPTC: Tập với 

gậy 

Vận động 

- BTPTC: Tập với 

nơ. 

Vận động 

BTPTC: Tập với 

bóng. 

Vận động 

BTPTC: Tập với co. 

- VĐCB: Đi trong 



- VĐCB: Đứng co 

một chân. 

- TCVĐ: Con bọ 

dừa. (MT1)  
 

- VĐCB: Đi trong 

đường hẹp 

- TCVĐ: Nu na nu 

nống. (MT2)  
 

- VĐCB: Đi trong 

đường hẹp có mang 

vật trên tay. 

-TCVĐ: Lộn cầu 

vồng (MT2)  
 

đường ngoằn nghèo. 

- TCVĐ: Thổi bóng 

(MT2)  
 

T5 

Làm quen văn học 

Truyện: Cái chuông 

nhỏ. (MT24)  
 

Làm quen văn học 

Truyện: Chiếc xích 

đu màu đỏ (MT25)  
 

Làm quen văn học 

Thơ: Yêu mẹ 

(Nguyễn Bao) 

(MT35)  
 

Làm quen văn học 

- Thơ: Đi dép 

( Phạm Hổ) (MT12)  
 

T6 

Hoạt động nhận biết 

: Lớp bé có nhiều đồ 

chơi đẹp. (MT23)  
 

Hoạt động nhận biết 

Chiếc ba lô của bé.( 

Kỹ năng đeo, cởi, cất 

ba lô) (MT23)  
 

Hoạt động nhận biết 

Bé kể về mẹ yêu 

(MT29)  
 

Hoạt động nhận biết 

Bé giữ gìn vệ sinh 

thân thể (MT19)  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

* TUẦN I: 

- Hoạt động có chủ đích: 

+ Quan sát: Mô hình/ tranh ngôi nhà đơn giản. 

+ Quan sát: Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ. 

+ Quan sát: khu thể chất trong nhà 

+ Quan vườn hoa. 

+Trò chuyện về đồ chơi trong lớp bé 

- Trò chơi vận động. 

+ Chọn đúng nhà 

+ Kéo cưa lừa xẻ 

+ Ô tô vào bến 

+ Rồng rắn lên mây. 

+ Cáo và Thỏ 

MT37 



- Chơi tự chọn: 

+ Chơi với vòng, bóng, cát, sỏi, lá cây, các đồ chơi tự tạo khác… 

+ Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời. 

 

* TUẦN II: 

- Hoạt động có chủ đích: 

+ Quan sát: Bầu trời 

+ Quan sát khu nhà thể chất của bé. 

+ Quan sát cây hoa hồng 

+ Quan sát:Cây hoa trạng nguyên. 

+ Quan sát: Nhà bóng 

- Trò chơi vận động: 

+ Mèo và chim sẻ. 

+Lộn cầu vồng. 

+ Bong bóng xà phòng. 

+ Mèo và chim sẻ. 

+ Dung dăng dung dẻ. 

- Chơi tự chọn: 

+ Chơi với vòng, bóng, cát, sỏi, lá cây, các đồ chơi tự tạo khác… 

+ Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời. 

 

* TUẦN III: 

- Hoạt động có chủ đích 

+ Quan sát:Vườn hoa. 

+Quan sát: cây sấu 

+ Quan sát: Cầu trượt. 

+ Quan sát: Hoa cúc. 

+ Quan sát: Nhà bóng. 

- Trò chơi vận động 

+ Dung dăng dung dẻ. 



+Trốn tìm. 

+ Mèo và chim sẻ. 

+Chi chi chành chành. 

+ Bong bóng xà phòng. 

- Chơi tự chọn: 

+ Chơi với vòng, bóng, cát, sỏi, lá cây, các đồ chơi tự tạo khác… 

+ Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời. 

 

* TUẦN IV: 

- Hoạt động có chủ đích: 

+ Quan sát: Thời tiết 

+ Xem tranh ảnh về đồ dùng của bạn trai 

+ Xem tranh ảnh về đồ dùng của bạn gái 

+ Trò chuyện về trang phục của bé 

+Trò chuyện về đồ dùng trong lớp bé. 

- Trò chơi vận động: 

+ Ô tô và chim sẻ 

+ Chi chi chành chành 

+ Dung dăng dung dẻ 

+ Hát múa chiếc khăn tay. 

+ Nhặt cỏ cho rau. 

- Chơi tự chọn: 

+ Chơi với vòng, bóng, cát, sỏi, lá cây, các đồ chơi tự tạo khác… 

+ Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời. (MT37)  
 

Chơi tập ở các góc 

*Góc trọng tâm:  

+ T1: Xếp hình: rèn kỹ năng xếp chồng, xếp cách (xếp cổng trường, xếp cái bàn); xâu 

hoa màu đỏ, xâu lá màu xanh, xếp lắp ghép theo ý thích.  

+ T2: Góc bế em: dạy kỹ năng xúc cho em ăn, bế em, ru em ngủ. 

+ T3: Góc nghệ thuật văn học: Tập cầm bút di màu di màu bạn trai bạn gái, các đồ 

MT33 



dùng cá nhân của trẻ, đồ chơi của trẻ… , nặn vòng tay tặng bạn, nặn đôi đũa, tập lật 

mở trang sách, xem tranh sách trong góc văn học 

+ T4: Góc vận động: Chơi các trò chơi, đồ chơi dành cho góc vận động: xe đẩy kéo 

các con vật, chồng tháp…, ôn luyên các bài tập đã học: Đi theo hiệu lênh, đi bước 1-2, 

đứng co 1 chân, đi trong đường hẹp…, tổ chức các trò chơi dân gian: Con bọ dừa, con 

rùa, dung dăng dung dẻ… 

* Góc chơi khác: 

- Góc vận động:  

+ Chơi theo ý thích các trò chơi: Chơi với xe kéo, xe đẩy các con thú, chồng tháp, chơi 

xúc bóng 

* Góc xếp hình : Rèn cho trẻ kỹ năng xếp chồng, xếp cách (xếp cổng trường, xếp bàn), 

lắp ghép theo ý thích, xâu hoa lá theo màu xanh, đỏ… 

- Góc chơi bế em: Xúc cho em ăn, lau miệng cho em, ru bé ngủ, hát cho bé nghe, chơi 

với đồ chơi nấu ăn, tổ chức sinh nhật bạn… 

- Góc tạo hình :  

+ Tập di màu  

+ Di mầu chân dung các bạn, quần áo bạn trai, bạn gái, đồ dùng, đồ chơi của bé,...  

+ Chơi với đất nặn: Bóp, nhào đất, nặn vòng tay rèn kỹ năng lăn dọc, xoay tròn, uốn 

cong… 

- Góc sách :  

+ Xem truyện tranh trong góc, tranh có hình ảnh về các bạn, về đồ dùng đồ chơi của 

bé, về cách giữ gìn vệ sinh thân thể… 

+ Xem tranh truyện: Đôi bạn tốt, Chiếc đu màu đỏ, Thơ: Đi dép, ăn… 

+ Xem tranh ảnh cách giữ gìn vệ sinh cá nhân. 

+ Tập lật mở trang sách. (MT33)  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Rèn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định.  

- Rèn trẻ thói quen văn minh trong khi ăn, động viên trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm, 

ăn được các loại thức ăn khác nhau. (MT8)  
 

MT8, MT9 



- Rèn trẻ nói tên món ăn hằng ngày. 

- Nhận biết một số loại thực phẩm thông thường và lợi ích của chúng. 

- Nghe bài thơ: Giờ ăn  

- Hàng ngày kể chuyện phù hợp cho trẻ nghe trước giờ đi ngủ và động viên trẻ ngủ đủ 

1 giấc trưa (MT9)  
 

Chơi - tập buổi 

chiều 

* TUẦN I: 

- HĐVĐV: Xếp ngôi nhà (MT7)  
 

NBPB: Nhận biết phân biệt màu xanh (MT21)  
 

- Nghe cô kể truyện: Đôi bạn tốt, Vệ sinh buổi sáng... 

- Đọc thơ:Đi dép , ăn... 

- Tập di màu: Các đồ dùng đồ chơi... 

- Hát: Đi nhà trẻ, Cháu đi mẫu giáo, Trường chúng cháu là trường mầm non...  
 

* TUẦN II: 

- HĐVĐV: Xâu lá màu xanh (MT21)  
 

- Chơi theo ý thích: Đồ chơi, xâu hạt, xếp hình, búp bê, ....  

- Ôn nhận biết, phân biệt màu xanh 

- Trò chuyện về đồ dùng cá nhân của bé. 

- Chơi trò chơi: Dung dăng dung dẻ 

- Rèn trẻ lấy đồ dùng đổ chơi khi tham gia hoạt động 

- Kể truyện: Cái chuông nhỏ.  
 

* TUẦN III: 

- HDVĐV: Xâu vòng màu xanh – đỏ (MT21)  
 

- GDAN: Dạy hát: Cô và mẹ 

+ Nghe hát: Mẹ yêu ơi (MT41)  

MT7, 

MT21, 

MT41, 

MT6, 

MT14 



 

- Xem tranh ảnh:Về trường lớp, các bạn của trẻ, các cô giáo lớp trẻ.  

 

- VĐTN:Kéo cưa lừa xẻ. (MT6)  
 

- Rèn kỹ năng: Đi lên cầu thang, tự cởi cất dép...  

 

- NBPB: Nhận biết màu vàng. (MT21)  
 

* TUẦN IV: 

- HĐVĐV: Xếp khu vui chơi của bé (MT7)  
 

- PTNN: Thơ Giờ ăn 

- Tiếp tục rèn kỹ năng tự phục vụ :Tập bê ghế, cầm cốc, cất đồ chơi vào hộp.  

 

- Dạy trẻ kĩ năng an toàn: Đi lên cầu thang đúng cách, giúp trẻ biết và tránh một số 

hành động nguy hiểm (leo trèo lên lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn, ...) khi được 

nhắc nhở.... (MT14)  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Lớp bé có nhiều đồ 

chơi đẹp.  

Chiếc ba lô của bé (Kĩ 

năng đeo, cởi, cất ba 

lô)  

Bé kể về mẹ yêu  
Bé giữ gìn vệ sinh thân 

thể  
 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

  

  



  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  

  

 

 


