
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C2  

 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 02/11 đến 06/11 

Tuần 2 

Từ 09/11 đến 13/11 

Tuần 3 

Từ 16/11 đến 20/11 

Tuần 4 

Từ 23/11 đến 27/11 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Giáo viên quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng 

một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống ; cho trẻ chơi chơi đồ chơi theo ý 

thích, xếp chồng xếp cạnh, lắp ghép khối hình. (MT84)  
 

* Thể dục sáng: 

- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: “ Baby shak” 

- Trọng động: Tập các động tác theo nhạc bài “12345”, VĐTN “Bống bống bang bang” 

+ Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, dang ngang + Bụng: Cúi về phía trước. 

+ Chân: Co duỗi chân. + Bật : Bật lên trước, lùi lại, sang bên. 

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng. (MT1)  
 

MT84, 

MT1 

Trò chuyện 

- Trò chuyện với trẻ về nghề giáo viên: có những loại giáo viên gì?Trang phục như thế 

nào? Dụng cụ làm việc. Xem tranh ảnh, băng đĩa hình về công việc của cô giáo. 

- Trò chuyện với trẻ về nghề bác sĩ. Xem tranh ảnh, băng đĩa hình về nghề bác sĩ: nơi 

làm việc, trang phục, công việc, dụng cụ làm việc. 

- Trò chuyện với trẻ về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Những hoạt động nào diễn ra 

trong ngày 20/11. 

- Trò chuyện với trẻ về các ca sĩ mà trẻ biết. Xem tranh ảnh, băng đĩa hình về những 

nghề trong xã hội. Hỏi trẻ về ước mơ được làm nghề gì trong tương lai.  
 

 

Hoạt động học T2 

Vận động 

-VĐCB: Ném bóng 

trúng đích bằng 1 tay 

- TC: Sói ơi ngủ à  

Văn học 

Truyện: Gấu con bị 

sâu răng (MT61)  
 

Vận động 

- VĐCB:Bật về phía 

trước 

- TCVĐ: Chuyền 

Văn học 

Truyện: Cuốn sách 

quan trọng  
 

MT61, 

MT20, 

MT28 



 bóng  
 

T3 

Khám phá 

Cô giáo của bé  
 

Khám phá 

Ai khám bệnh cho bé 

(MT20)  
 

Khám phá 

Tìm hiểu ngày 20/11  
 

Khám phá 

Ca sĩ bé thích  
 

T4 

Hoạt động tạo hình 

Trang trí chiếc mũ, 

nón tặng cô giáo  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu dụng cụ của 

bác sỹ  
 

Hoạt động tạo hình 

Làm thiếp tặng cô  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu trang phục 

chú bộ đội  
 

T5 

Làm quen với toán 

Nhận biết đồ vật phía 

trên – phía dưới  
 

Làm quen với toán 

Nhận biết nhóm đối 

tượng có số lượng 1 -

2  
 

Làm quen với toán 

Nhận biết phân biệt 

một và nhiều. 

( Bài giảng ứng dụng 

BTT)  
 

Làm quen với toán 

Nhận biết, gọi tên 

hình chữ nhật 

( Bài giảng ứng dụng 

BTT) (MT28)  
 

T6 

Âm nhạc 

- TCAN: Nghe âm 

thanh tìm đồ vật 

- Nghe hát “Người đi 

nuôi dạy trẻ”  
 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Cháu yêu 

cô chú công nhân 

- Nghe hát: Bác đưa 

thu vui tính 

-TC: Ai nhanh nhất 

( Bài giảng ứng dụng 

BTT)  
 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Cô và mẹ. 

- Nghe: Cô giáo miền 

xuôi. 

- TC: Đuổi hình đoán 

tên bài hát  
 

Âm nhạc 

- VĐ MH: Kéo cưa 

lừa xẻ 

- Nghe hát: Bé làm 

ca sỹ. 

- TCAN: Sợi dây âm 

nhạc.  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

+ HĐ có chủ đích  



- Quan sát lá cây quất 

- Quan sát Hoa và quả cây quất. 

- Quan sát cây hoa sữa 

- Quan sát lá cây hoa mào gà và cây hoa loa kèn. 

- Quan sát lá khô.  
 

+ Trò chơi: 

- TCVĐ: Cáo và thỏ. 

- TCVĐ: Mèo và chim sẻ. 

- TCVĐ: Bật qua suối nhỏ. 

- TCVĐ: Bắt bướm. 

- TCVĐ: lăn bóng.  
 

* Tuần 2:  
 

+ HĐ có chủ đích 

- Quan sát các loại hoa cúc. 

- Quan sát cây hoa mào gà. 

- Quan sát màu sắc một số loại hoa. 

- VĐCB: Ném xa bằng2 tay, TC: Chạy tiếp sức  

- Quan sát phòng y tê.  
 

+ Trò chơi: 

- TCVĐ: Thỏ tìm chuồng. 

- TCVĐ: Mèo và chim sẻ. 

- TCDG: Nu na nu nống. 

- TCVĐ: Chạy tiếp sức 

- TCVĐ: Cáo và thỏ.  
 

* Tuần 3:  
 



+ HĐ có chủ đích 

- Quan sát lá cây hoa sữa và lá cây cau cảnh. 

- Quan sát hoa loa kèn và hoa cúc. 

- Quan sát bầu trời 

- Quan sát gạch ở sân trường.  

- Quan sát cây hoa dừa cạn  
 

+ Trò chơi:  

- TCVĐ: Tìm bạn thân. 

- TCVĐ: Bật qua suối nhỏ. 

- TCVĐ: Thả đỉa baba. 

- TCVĐ: Cáo và thỏ. 

-TCDG: Mèo đuổi chuột  
 

* Tuân 4:  
 

+ HĐ có chủ đích 

- Thăm vườn rau thủy canh. 

- Thí nghiệm nóng – lạnh 

- Quan sát cây hoa xác pháo. 

- Quan sát hiện tượng thời tiết. 

- Quan sát màu sắc của các loại hoa.  
 

+ Trò chơi: 

- TCVĐ: Vòng quanh socola 

- TCDG: Rồng rắn lên mây. 

- TCVĐ: Chó sói xấu tính. 

- TCVĐ: Kéo co 

- TCVĐ:Bật qua suối nhỏ.  
 

* Chơi theo ý thích hàng tuần : chơi với bóng, chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp 



cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,chơi bật qua suối, bật ô…,đồ chơi ngoài trời.  
 

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: Khám phá trải nghiệm: Khám phá chìm – nổi, thấm nước hay không 

thấm nước(T1); Kể chyện bằng rối tay ( T2);Trang trí thiệp tặng cô (T3); Xây dựng 

chung cư cao tầng (T4) (MT7)  
 

* Hoạt động thay thế ngoài lớp học: Giao lưu với lớp C3 : trò chơi vận động Bật ô, 

chuyền bóngi ( T1), Nhảy dân vũ bài Việt Nam ơi( T2), giao lưu văn nghệ chào mừng 

20/11 bài: cô và mẹ, thi cắm hoa ( T3),trải nghiệm cảm giác của đôi bàn chân trên các 

chất liệu khác nhaui ( T4)  
 

- Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, bán hàng, nội trợ, xây dựng.  
 

- Góc gia đình: mẹ đưa bé đến thăm cô nhân ngày 20/11, mẹ và bé đi siêu thị, chế biến, 

nấu những món ăn bé thích: bóc trứng chim cút, vắt nước cam, trứng rán, rau củ....Mẹ 

đưa bé đi khám bệnh.  
 

- Góc bán hàng :siêu thị mini bán rau củ quả, bán hoa đồ dùng các nghề, trang phục cho 

bé, đồ dùng gia đình, bán đồ dùng phục vụ cho sức khỏe răng miệng.  
 

- Góc xây dựng : Xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách để tạo thành các sản phảm có cấu trúc 

đơn giản như: ngôi nhà, đường đi… xây dựng ngôi trường của bes (T1), xây dựng bệnh 

viện ( T2), chung cư cao tầng (T3), đại dương trong mắt bé (T4). (MT41)  
 

- Góc thiên nhiên: Gieo hạt, trồng hành, tỏi, chăm sóc cây, lau lá cây, tưới nước cho 

cây.  
 

- Góc khám phá và góc STEAM: 

+ Hoạt động khám phá: Thí nghiệm chìm nổi, thấm hay không thấm.Thi xem ai nhanh: 

chọn đồ dùng phù hợp cho cô giáo, ca sĩ, bác sĩ...chọn đồ dùng nghề y, Phân loại đối 

tượng theo 1 dấu hiệu chung (Dụng cụ làm việc, sản phẩm nghề bác sĩ răng hàm mặt, 

MT7, 

MT41, 

MT53, 

MT58, 

MT13 



nghề giáo viên, ca sĩ...). 

+ Hoạt động lồng ghép phương pháp STEAM: Lắp ráp ngôi nhà có thể đứng được bằng 

que ghép sang tạo, lắp ghép mô hình bệnh viện bằng que kem, đất nặn, nắp ghép, ghép 

hình, mô hình theo sở thích của bé.  
 

- Góc học tập: : Chơi sáng tạo với các hình hình học, làm bài tập giấy, Tìm nhóm một , 

nhiều theo yêu cầu; Cắt và dán tạo nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 3, tô 

màu đồ vật phía trên – phía dưới.  
 

- Góc văn học: Nhìn vào tranh minh họa của truyện " Bó hoa tươi thắm."(T3), gọi tên 

các nhân vật trong tranh, sưu tầm tranh ảnh, nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân 

vật trong tranh , kể chuyện bằng rối tay, rối túi câu chuyện Cuốn sách quan trọng, làm 

sách tranh cùng cô câu chuyện "Bó hoa tươi thắm. (MT53)  
 

- Góc nghệ thuật: in hoa tặng cô giáo, Vẽ bông hoa, cắt theo đường thẳng 10 cm. Rèn 

cho trẻ kỹ năng xé dải, xé vụn, chấm hồ, sắp xếp bố cục và dán thành bó hoa tặng cô 

giáo, vẽ nét đơn giản. (MT58)  
 

- Góc âm nhạc: hát, biểu diễn các bài hát : Cô và mẹ, cô giáo, cô giáo miền xuôi cháu 

yêu chú bộ đội.  
 

+ Góc kỹ năng thực hành cuộc sống: Ôn kỹ năng đánh răng, dạy trẻ cách rót nước và 

uống nước, dạy trẻ cách cài khuy áo (MT13)  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Vận động nhẹ sau ngủ dậy theo nhạc bài: Đu quay, Nắng sớm, Xoay vòng tay… 

- Hướng dẫn trẻ cách lấy và uống nước.(  
 

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

đúng cách  
 

- Có một số hành vi tốt trong vệ sinh : đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết xả nước sau 

MT15 



khi đi vệ sinh, biết rửa tay xà phòng sau khi đi vệ sinh.  
 

- Chấp nhận mặc quần áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, đi giày khi đi học. (MT15)  
 

- Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.  
 

- Nói tên món ăn thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.  
 

- Biết nói với nguời lớn khi đau, chảy máu.  
 

- Thơ: Các cô thợ ( T1)  
 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1:  
 

- Ôn kỹ năng lấy và uống nước. 

- Đàm thoại về cô giáo của con, xem băng hình các công việc của cô giáo. 

- Làm bài nhận biết trên, dưới ( Trang 22 – vở Toán)  
 

* Tuần 2:  
 

- Dạy trẻ biết nói với người lớn khi đau , chảy máu.  

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng cài khuy áo ( 

- Trò chuyện về nghề nghiệp của bố. Làm bài nhận biết nhóm số lượng 1,2 ( Trang 10 – 

vở Toán)  
 

* Tuần 3:  
 

- TC: Khi nào nói lời cảm ơn xin lỗi 

- Tc về ngày nhà giáo Việt Nam (20/11), xem băng hình một số hoạt động ngày 20/11. 

- Ôn kỹ năng bê ghế, đứng lên ngồi xuống ghế, kể cho trẻ nghe một số câu chuyện về 

bác Hồ (MT66)  

MT66 



 

* Tuần 4:  
 

- Rèn nếp ngồi ngay ngắn, đọc đồng dao “ Trồng đậu trồng cà”. Trò chuyện về ca sĩ bé 

thích 

- Làm bài tập nhận biết 1 và nhiều ( Trang 9 – vở Toán) 

- VĐCB: Trườn theo hướng thẳng, TC: Cáo và gà (T4)  
 

* Hoạt động cố định hàng tuần: 

- Hoạt động lao động, lau dọn và sắp xếp các giá đồ chơi ( Thứ 4) 

- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan ( Thứ 6)  
 

Chủ đề - Sự kiện  Cô giáo của bé  Ai khám bệnh cho bé  
Ngày nhà giáo Việt 

nam 20/11  
Ca sĩ bé yêu  

 

 


