
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP Mẫu giáo nhỡ B1  

Tên giáo viên: Phạm Thị Thảnh 

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 21/11 đến 

2/12 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể 

dục sáng 

*Đón trẻ 

- Cô đón trẻ: quan tâm tới sức khỏe của trẻ, quan sát nhắc nhở trẻ chào hỏi, thực hiện đúng nề 

nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định, cho trẻ nghe bài hát về ngành nghề, chơi đồ chơi theo 

ý thích, hoạt động nhẹ nhàng ở các góc.…  

* Thể dục sáng 

- Khởi động: 

+ Đi vòng tròn theo các tư thế  

-Trọng động: 

+ Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

+ Tay: Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu). 

+ Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, ngửa người ra sau.  

+ Chân: Ngồi xổm, đứng lên.  

+ Bật: “Tách và chụm chân”. 

- Hồi tĩnh: 

+ Điều hoà: Hai tay đưa từ trên vòng xuống dưới rồi đưa lên cao (MT1)  

MT1 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về những người thân trong gia đình 

- Trò chuyện về một số nghề gần gũi với trẻ: công cụ làm việc, sản phẩm, ích lợi cho xã 

hội,… 

- Bé tìm hiểu nghề thợ xây 

- Trò chuyện với trẻ về ngày nhà giáo Việt Nam 

- Cô bán hàng 

- Trẻ hoạt động nhẹ nhàng ở các góc.  

 



Hoạt động 

học 

T2 

Vận động 

Đi thay đổi hướng 

dích dắc theo vật 

chuẩn;  

TC: Mèo đuổi 

Chuột (MT3) 

Vận động 

Đi thăng bằng 

trên ghế thể dục 

TC: Dê và sói 

(MT2)  

 Vận động 

Trườn chui qua 

cổng; 

 TC: Cáo và thỏ 

 

Vận động 

Bò chui qua cổng 

TC: Cáo và thỏ  

Vận động 

Tung bóng 

lên cao và bắt 

bóng; 

Trò chơi: Bịt 

mắt bắt dê 

MT3,  

MT2, 

MT48, 

MT36, 

T3 

Hoạt động tạo 

hình 

In bàn tay tạo 

hình con vật  

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ cái trống  

Hoạt động tạo 

hình 

Trang trí bưu thiếp  

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ theo đề tài tự 

chọn  

 

Hoạt động 

tạo hình 

Cắt dán hình 

bé thích 

T4 

Khám phá 

Những người thân 

trong gia đình  

 

Khám phá 

Bé tìm hiểu nghề 

thợ xây (MT48)  

 

 

 Khám phá 

Ngày nhà giáo 

Việt Nam  

 

Khám phá 

Bé tìm hiểu nghề 

bán hàng  

 

Khám phá 

Bác sĩ nhi 

khoa 

T5 

 Làm quen với 

toán 

 So sánh hơn kém 

trong phạm vi 4 

 

 Làm quen với 

toán 

Ghép thành cặp 

các đối tượng có 

mối liên quan 

 

Làm quen với 

toán 

Nhận biết số thứ 

tự trong phạm vi 4  

 

 Làm quen với 

toán 

Gộp 2 nhóm 

trong phạm vi 4, 

đếm và nói kết 

quả 

Làm quen 

với toán 

Nhận ra và 

sao chép 

QTSX của 3 

đối tượng 

(MT36) 

T6 
Âm nhạc 

VĐMH: Mẹ yêu 

Văn học 

-Thơ: Bé làm bao 

Âm nhạc 

DH: Lớn lên cháu 

Văn học 

- Truyện: Sự tích 

Âm nhạc 

VĐTN: Làm 



không nào 

Nghe hát: Cho 

con 

TC: Giọng hát to 

giọng hát nhỏ 

nhiêu nghề lái máy cày 

NH: Hạt gạo làng 

ta 

TC: Nhìn hình 

đoán tên bài hát 

quả dưa hấu chú bộ đội  

NH: Màu áo 

chú bộ đội 

TC: Nghe âm 

thanh tìm đồ 

vật 

Hoạt động 

ngoài trời 

*Tuần 1 

- HĐ có chủ đích 

+ QS tranh ông 

+ Quan sát tranh người thân trong gia đình 

+ Quan sát vườn hoa  

+ Quan sát vườn cây 

+ Quan sát thời tiết  

- Trò chơi vận động 

+TC:Thi chạy 

+ TC :Ô tô về bến 

+ TC cướp cờ 

+ TC: Mèo đuổi chuột. 

+ TC: Cáo và thỏ  

- Trò chơi tự chọn 

+ Chơi với đồ chơi thiết bị ngoài trời  

+ Chơi vẽ trên cát,... 

+ GLTT: chơi lăn bóng thi với B3  

*Tuần 2 

- HĐ có chủ đích 

+ QS bác thợ xây 

+ QS cây trầu bà 

+ Quan sát ĐCNT 

+ QS vườn cây  

+ QS d.cụ thợ xây  

 



- Trò chơi vận động: 

+ TC: Ô tô về bến  

+ TC: Tạo dáng 

+ TC: Cáo và thỏ 

+ TC : Chuột nhẩy qua ao 

+ TC : mèo và chim sẻ  

- Trò chơi tự chọn 

+ Chơi với ĐCNT  

+ Nhặt hoa, lá.  

+ GLTT: chuyền bóng thi với B2  

*Tuần 3 

- HĐ có chủ đích 

+ QS ĐCNT 

+ QS công việc của cô giáo 

+ QS Cô lao công 

+ QS Bác thợ rèn 

+ QS chú bộ đội  

- Trò chơi vận động: 

+ TC: mèo đuổi chuột 

+ TC Ai biến mất 

+ TC rồng rắn lên mây 

+ TC Ai tinh  

+ Cáo ơi ngủ à  

- Trò chơi tự chọn 

+ Vẽ tự do trên sân 

+ Chơi với ĐCNT 

+ GLTT: Chơi cướp cờ với B4  

*Tuần 4 

- HĐ có chủ đích 

+ QS công việc của cô bán hàng 



+ QSđồ dùng của cô bán hàng 

+ Quan sát các cây có hoa 

+ QS thời tiết 

+ QS bác nông dân  

- Trò chơi vận động 

+ TC :Ô tô về bến 

+ TC cướp cờ 

+ TC: Ô tô về bến 

+ TC: Thả đỉa 

+ TC: Bắt vịt con  

- Trò chơi tự chọn 

+ Chơi với ĐCNT 

+ Nhặt lá đếm 

+ GLTT: Chơi bịt mắt bắt dê với lớp B5  

*Tuần 5 

- HĐ có chủ đích 

+ Quan sát thời tiết 

+ QS công việc của bác sĩ 

+ QSđồ dùng của bác sĩ 

+ QS công việc của chú công an 

+ QS dụng cụ nghề cắt tóc 

-Trò chơi vận động: 

+TC:Thi chạy 

+ TC: Cáo và thỏ 

+TC: Nhảy lò cò 

+ TC: Trốn tìm 

+TC: Cáo và thỏ 

- Trò chơi tự chọn: 

+ Chơi với phấn 

+ GLTT: Chơi mèo đuổi chuột với lớp B4  



Hoạt động 

chơi góc 

- Góc trọng tâm: 

+Tuần 1:Góc âm nhạc: Biểu diễn bài hát ;  

+Tuần 2: Góc XD: Xây công trình trẻ thích; 

+Tuần 3: Góc nấu ăn:  Làm bánh đa nem  

+Tuần 4: Góc tạo hình: Làm cái ô  

- Góc xây dựng: Xây công trình trẻ thích 

+ Chuẩn bị: gạch, đồ chơi lắp ghép... 

+ Kiến thức: Trẻ biết xây dựng khung cảnh doanh trại, trường học, bệnh viện,… 

+ Kỹ năng: Xây hàng rào, lắp ghép các kiểu nhà. 

+ Thực hiện: Trẻ lấy gạch xây hàng rào, lấy đồ chơi lắp ghép nhà, trồng hoa, .... 

- Góc phân vai: 

+ Chuẩn bị: đồ chơi ở các góc 

+ Mẹ con, phòng khám, cửa hàng ăn uống, siêu thị.. 

- Góc nghệ thuật:  

+ Chuẩn bị: sáp màu , giấy vẽ, đất nặn. 

+ Tô màu các chú bộ đội 

_ Góc Âm nhạc:  

+ Chuẩn bị: đàn, xắc sô, phách tre... 

+ Trẻ biết hát các bài hát về chủ đề nghề nghiệp:  

- Góc học tập: 

+ Chuẩn bị: bộ đồ chơi Toán 

+ Trẻ chơi nhận biết , thêm bớt, tách gộp trong phạm vi 4 

- Góc TN : 

+ Chuẩn bị: xô, bình tưới, nước; - Chăm sóc cây  

- Góc thư viện: Xem truyện tranh, làm sách tranh 

+ Chuẩn bị: sách tranh, truyện về một số nghề. 

+ Trẻ xem tranh, đọc sách, cách giở vở, xem tranh ảnh về ngành nghề  

(Trẻ biết cầm sách đúng chiều và mở từng trang để xem, đọc vẹt) (MT65)  

MT70, 

MT65 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

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

đúng cách 
MT9, MT8 



sinh - Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, tự cầm bát thìa xúc ăn không rơi vãi, khi ăn 

không nói chuyện, hắt hơi che miệng  

- Nói tên món ăn hàng ngày, nhận biết một số thực phẩm thông thường cách chế biến đơn 

giản như rau có thể luộc , nấu canh, thịt luộc hoặc kho,.. (MT9)  

-Trò chuyện về một số món ăn và các nhóm chất dinh dưỡng giúp trẻ biết một số thực phẩm 

cùng nhóm( đạm, vitamin, bột đường, vitamin và khoáng chất,...) (MT8)  

Hoạt động 

chiều 

Hoạt động khác: 
*Tuần 1: 

- Rèn nề nếp nếp rửa tay xà phòng, tự lau mặt, đánh răng, tự thay quần áo khi bị dính bẩn 

(MT11)  
- BNBVLQVT: “Giống nhau” trang 4 

- TC: Những thành viên trong gia đình bé. - Ôn VĐTN: Mẹ yêu không nào  

- Tập cắt theo đường viền thẳng các hình đơn giản (cắt khăn mặt) 

- So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 7 

-Truyện: Tích Chu 

*Tuần 2 

- Đếm xác định số lượng trên nhóm đối tượng đến 8. 

- HD trẻ gấp quần 

- Trò chuyện về chú công an  

- Nề nếp cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao (MT71)  

- Trò chuyện về số nhà, đường phố,… (MT44)  

- Âm nhạc: 

+DH: Cháu yêu cô chú công nhân 

+NH: Bác đưa thư vui tính 

+TC: Ai nhanh nhất 

*Tuần 3: 

- So sánh 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 8. 

- VĐ bài hát: Cô giáo  

- Rèn kỹ năng nói rõ ràng đủ câu 

- BNBVLQVT: (tr.21)  

MT11, 

MT71, 

MT44,  



-Thơ: Em cũng là cô giáo 

*Tuần 4 

- Trò chuyện về nghề bán hàng 

- LQ bài thơ: Bé làm bác sĩ 

- Rèn trẻ gấp áo 

- BNBVLQVT: (tr.14)  

-Âm nhạc: 

+VĐTN: Bàn tay cô giáo 

+NH: Cô giáo 

+TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật 

*Tuần 5 

- LQ dụng cụ nghề nghiệp 

- Trò chuyện về hành vi thói quen tốt trong sinh họat và giữ gìn sức khỏe 

- HD trẻ xếp quần áo gọn gàng vào tủ 

- Đếm xác định số lượng trên nhóm đối tượng đến 9. 

- BNBVLQVT: (trang 15)  

-Thơ: Bé làm bác sĩ 

Chủ đề - Sự 

kiện 

Những thành viên 

trong gia đình bé 
Bác thợ xây 

Ngày hội của cô 

giáo 
Cô bán hàng 

Bác sĩ nhi khoa 

 

Đánh giá 

KQ thực 

hiện 

 ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  

 

 



 


