
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - NĂM HỌC 2022 – 2023 

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 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, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ: 

- Cô giáo 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 bản thân, gia đình, 

chơi đồ chơi theo ý thích, hoạt động nhẹ nhàng ở các góc.… (MT77)  

- Chú ý đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho trẻ. Trẻ nào có thân nhiệt trên 37,5 độ thì trao đổi 

nhẹ nhàng với phụ huynh nên cho con về để theo dõi sức khỏe cho con hoặc cho con đi 

khám nhằm đảm bảo sức khỏe cho con và đảm bảo công tác phòng dịch covid-19. 

* Thể dục sáng 

- Khởi động 

+ Đi vòng tròn theo các kiểu chân đi, chạy khác nhau có xen kẽ đi thường.  

-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”  

MT77 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về một ngày ở trường của bé 

- Trò chuyện về bản thân trẻ: các bộ phận trên cơ thể, ích lợi của chúng , cách bảo vệ các 

giác quan,… 

- Trò chuyện về nhu cầu gia đình, nhu cầu ăn, mặc ở, đi lại, nghỉ ngơi, khám chữa 

bệnh,... 

- Trò chuyện về một số đồ dùng sử dụng điện trong gia đình  

- Trò chuyện về Tết Trung Thu: một số hoạt động của ngày tết trung thu, một số món ăn 

MT56, 

MT68 



ngày tết trung thu, một số đồ chơi của trẻ ngày tết trung thu,… (MT56)  

- Trò chuyện với trẻ về bản thân trẻ, người thân trong gia đình, đồ dùng gia đình, các 

ngày kỷ niệm trong gia đình,… (MT68)  

- Trò chuyện về cảm xúc của trẻ với ngày phụ nữ Việt Nam – ngày hội yêu thương 20/10 

hàng năm trong gia đình trẻ. 

- Trò chuyện về cách nói lời yêu thương với người thân trong gia đình. 

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

 Đi thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh; Trò 

chơi: Hái quả  

 

  

Vận động 

Chạy thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 

TC: Phi công  

Vận động 

Bò trong đường dích 

dắc qua 5 điểm; TC: 

Ếch nhảy 

 

  

Vận động 

Chuyền, bắt bóng qua 

chân  

MT73, 

MT42, 

MT43 

T3 

Hoạt động tạo hình 

Tô nét và tô màu 

những chiếc ô  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ nét mặt (MT73)  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ chân dung mẹ  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ chiếc côc  

T4 

Khám phá 

Một ngày ở trường 

của bé 

 

 Khám phá 

Bé hãy giới thiệu về 

mình (MT42) 

 Khám phá 

Ngày vui trong gia 

đình (MT43) 

Khám phá 

Tìm hiểu 1 số đồ 

dùng sử dụng điện 

trong gia đình 

T5 

Làm quen với toán 

- So sánh hơn kém 

trong phạm vi 3 

 Làm quen với toán 

Nhận biết số thứ tự 

trong phạm vi 3 

 Làm quen với toán 

Gộp 2 nhóm trong 

phạm vi 3 và tách 

Làm quen với toán 

Củng cố đếm đến 4. 

Nhận biết chữ số 4 

T6 
Âm nhạc   Âm nhạc Văn học 



VĐMH: Vui đến 

trường 

NH: Ngày đầu tiên đi 

học 

TC: Nhìn hình đoán 

tên bài hát 

  

Văn học 

-Truyện: gấu con bị 

đau răng 

Dạy hát: Nhà của tôi 

Nghe hát: Ru em 

TC: Nhìn hình đoán 

tên bài hát 

  

Thơ: Em yêu nhà em 

(Đàm Thị Lam 

Luyến) 

  

Hoạt động ngoài 

trời 

*Tuần 1 

- HĐ có chủ đích 

+ QS cây tre trúc 

+ QS: thú nhún 

+ QS vườn hoa 

+ QS thời tiết 

+ QS nhận biết cảm xúc nét mặt qua tranh ảnh (MT72)  

-Trò chơi vận động: 

+ TC cướp cờ 

+ TC :Ô tô về bến 

+ TC:Thi chạy 

+ TC:Mèo đuổi chuột. 

- Trò chơi tự chọn: 

+ Chơi với cát, bóng, phấn,… 

+ GLTT: chơi cướp cờ với B2  

*Tuần 2 

- HĐ có chủ đích 

+ QS bạn trai, bạn gái 

+ Quan sát cây trầu bà 

+ Quan sát thời tiết 

+ Quan sát vườn rau  

+ QS đồ chơi ngoài trời  

MT72 



- Trò chơi vận động: 

+ TC: Mèo đuổi chuột 

+ TC: Ô tô về bến 

+ TC: Cáo và thỏ 

+ TC: Về đúng nhà 

+ TC: Tạo dáng 

- Trò chơi tự chọn 

+ Vẽ tự do trên sân  

+ Chơi với ĐCNT  

+GLTT: chơi kéo co thi với B3  

*Tuần 3 

- HĐ có chủ đích 

+ QS gđ ít con, đông con  

+ QS các con thú nhún. 

+ Quan sát vườn rau 

+ Quan sát đu quay 

+ QS đồ chơi ngoài trời  

- Trò chơi vận động: 

+ TC kéo co 

+ TC cây cao, cây thấp 

+TC Ai tinh  

+ TC rồng rắn lên mây 

+ TC Ai biến mất 

-Trò chơi tự chọn 

+ Vẽ tự do trên sân 

+Chơi với ĐCNT 

+ GLTT: Chơi nhảy vào nhảy ra với B4  

*Tuần 4 

- HĐ có chủ đích 

+QS tranh đd bằng gỗ 



+ QS tranh đồ dùng chạy điện 

+ QS tranh đd để ăn 

+ QS tranh đd để uống 

+ QS các cây có hoa 

-Trò chơi vận động: 

+ TC: Ô tô về bến 

+ TC:Mèo đuổi chuột 

+ TC:Cáo ơi ngủ à 

+ TC:Dê con và sói 

+ TC:Mèo và chim sẻ 

-Trò chơi tự chọn: 

+ Chơi với ĐCNT 

+ GLTT: Chơi chuyển trứng với lớp B5  

Hoạt động chơi 

góc 

- Góc trọng tâm:  

+Tuần 1: Góc nấu ăn: Bác cấp dưỡng;  

+Tuần 2: Góc xây dựng: Xây khu nhà bé  

+Tuần 3: Góc tạo hình: Làm cái ô  

+Tuần 4: Góc bán hàng: Làm bánh kẹo; 

- Góc xây dựng :  

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

+ Kiến thức: Trẻ biết xây dựng khung cảnh khu nhà của bé  

+ Kỹ năng: Xây hàng rào, lắp ghép các kiểu nhà, ghép hình cơ thể bé. 

+ 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 khuôn mặt bé trai, bé gái, vẽ thêm tạo khuôn mặt vui, buồn.. 

- Góc Âm nhạc:  

 



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

+ Trẻ biết hát các bài hát về chủ đề bản thân, gia đình, …: Cái mũi, Bạn có biết tên tôi, 

Múa cho mẹ xem..  

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

+ Chuẩn bị: sách tranh, truyện về bản thân. 

+ Hướng dẫn trẻ cách xem tranh, đọc sách, cách giở vở, xem tranh ảnh về bản thân, gia 

đình, đồ dùng gia đình,…  

- Góc học tập:  

+ Chuẩn bị: bộ đồ chơi Toán 

+ Trẻ chơi nhận biết các phía của bản thân, nhận biết vị trí của đồ vật so với bản thân 

- Góc TN : 

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

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

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

sinh đúng cách 

- Cách sử dụng đũa, dĩa 

- Nói tên món ăn hàng ngày, nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của 

chúng  

- Thực hiện các thói quen tốt trong ăn uống: biết mời cô, mời bạn, ăn từ tốn, ăn đủ loại 

thức ăn, không uống nước lã. (MT13)  

MT13 

Hoạt động chiều 

*Tuần 1 

- Rèn rửa tay  

- Ôn số lượng trong phạm vi 2. nhận biết số 1, 2. 

- Bé xây nhà cao tầng (lắp ráp 10-12 khối) 

- LQ kéo cắt dán khăn mặt (làm ngoài)  

- Phân loại đối tượng theo 1-2 dấu hiệu (MT24)  

- Thơ: Cô dạy (Phạm Hổ) 

*Tuần 2 

 - Ôn xếp tương ứng1-1 

- Rèn rửa mặt 

-Trò chuyện về các giác quan (MT21)  

MT24, 

MT21, 

MT67, 

MT7 



- BNBVLQVT: “Khám phá” trang 10  

Âm nhạc: 
+Daỵ hát: Cái mũi 

+Nghe hát: Đường và chân 

+TC:Bao nhiêu bạn hát 

*Tuần 3 

- Đếm xác định số lượng trên nhóm đối tượng đến 7. 

- Rèn kỹ năng tự rửa tay, lau mặt = xà phòng, đánh răng 

- Làm thiếp chúc mừng bà, mừng mẹ 20/10 (dùng ký hiệu để viết tên) (MT67)  

- Phối hợp cử động bàn tay, ngón tay, mắt vẽ ngôi nhà của bé (người, nhà, cây) (MT7)  

-Truyện: Gấu con chia quà; 

* Tuần 4 

- TC với trẻ về đồ vật , hành động gây nguy hiểm. 

- Làm quen bài thơ “Lời chào” của Phạm Cúc 

- Ôn so sánh số lượng trong phạm vi 5. - BNBVLQVT: (tr. 18) 

- Rèn kỹ năng trẻ tự cởi, mặc quần áo, kéo phec mơ tuya 

- GDAN: 

+VĐMH: Nhà của tôi 

+NH:Tổ ấm gia đình 

+TC:Ai đoán giỏi 

Chủ đề - Sự kiện  
Một ngày ở trường 

của bé 
Tôi là ai Ngày hội yêu thương 

Đồ dùng trong gia 

đình bé  

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  

  



 

 


