
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A4  

Tên giáo viên: Lớp A4  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/10 đến 08/10 

Tuần 2 

Từ 11/10 đến 15/10 

Tuần 3 

Từ 18/10 đến 22/10 

Tuần 4 

Từ 25/10 đến 29/10 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Cô gửi nhạc Thể dục sáng cho các con qua zalo nhóm lớp 

* Thể dục sáng:  

- Khởi động: Đi các kiểu chân và tay theo bài hát: “Baby shark”  
 

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

bang” 

+ Hô hấp: Vòng tay từ dưới lên cao và hít thở đều 

+ Tay: Đưa 2 tay sang ngang, ra phía trước. 

+ Chân: Đưa chân ra phía sau, đưa chân vuông góc. 

+ Bụng: Đưa tay cao, gập người tay chạm mũi chân 

+ Bật : Chụm tách chân.  
 

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

 

Trò chuyện 

Cô gửi nội dung câu hỏi trò chuyện cho phụ huynh để phụ huynh trò chuyện cùng con 

tại nhà!  
 

* Trò chuyện về ngày 10/10: Trên đường đến trường con thấy có gì khác biệt? ý nghĩa 

của ngày 10/10, các hoạt động diễn ra trong ngày này  
 

* Trò chuyện về sở thích của bé: về môn học, môn năng khiếu, món ăn, trang phục, các 

hoạt động, góc chơi, ước mơ….  
 

 



* Trò chuyện với trẻ về ngày 20/10 - Ngày Phụ nữ việt Nam: ý nghĩa của ngày 20/10, 

những việc làm ý nghĩa trong ngày 20/10, con làm gì để tặng bà, tặng mẹ nhân ngày 

20/10?  
 

* Xem ảnh trẻ mang tới và trò chuyện về các thành viên trong ảnh 

- Trò chuyện về địa chỉ gia đình, số điện thoại (nếu có)  
 

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động tạo hình 

In, đồ hình từ bàn 

tay, ngón tay  
 

Vận động 

- VĐCB: Bật xa; 

Tung bóng lên và bắt 

bóng  
 

Hoạt động tạo hình 

Trang trí bưu thiếp 

tặng mẹ nhân ngày 

20/10  
 

Vận động 

- VĐCB: Ném xa 

bằng 1 tay  
 

 

T3 

Làm quen với toán 

Tách nhóm 6 đối 

tượng thành 2 phần 

bằng các cách khác 

nhau  
 

Làm quen với toán 

Nhận biết số chẵn, số 

lẻ  
 

Làm quen với toán 

Ý nghĩa của các con 

số trong cuộc sống  
 

Làm quen với toán 

Nhận biết chữ số 7, 

số lượng và số thứ tự 

trong phạm vi 7  
 

T4 

Khám phá 

Tìm hiểu về dịch 

bệnh Covid 19  
 

Khám phá 

Bé lớn lên như thế 

nào  
 

Khám phá 

Trò chuyện về mẹ 

của bé  
 

Khám phá 

Dạy kĩ năng: Lịch sự 

khi đến nhà người 

khác  
 

T5 

Văn học 

Truyện: Hai anh em  
 

Âm nhạc 

- VĐ: Cái mũi 

- NH: Thật đáng yêu  
 

Văn học 

Truyện: Khi mẹ vắng 

nhà  
 

Âm nhạc 

- Dạy hát : Bố ơi, 

mình đi đâu thế! 



- Nghe hát : Mẹ yêu 

nhé  
 

T6 

Làm quen chữ viết 

Trò chơi với chữ a, 

ă,â  
 

Làm quen chữ viết 

Làm quen với chữ 

cái e, ê  
 

Làm quen chữ viết 

Trò chơi với chữ e, ê  
 

Làm quen chữ viết 

Trò chơi với những 

chữ cái đã học  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

Giáo viên gửi tới phụ huynh một số nội dung tham khảo như: 

- Quan sát: Ngôi nhà, khu chung cư, vườn hoa, vườn cây, vườn rau….. 

- TCVĐ: Gợi ý phụ huynh có thể cùng trẻ tham gia một số hoạt động như: Đi xe đạp, 

tung bóng, mèo đuổi chuột, nhảy lò cò, đá bóng, bóng rổ.…..  
 

 

Hoạt động chơi góc   

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Cô giáo gửi nội dung HĐ ăn, ngủ, vệ sinh cho phụ huynh để phụ huynh có thể tham 

khảo, áp dụng nhắc nhở con tại nhà 

 

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

sinh đúng cách 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an 

toàn khi ăn uống. 

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

chúng đối với sức khỏe 

- Nhắc nhở trẻ giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng: ngủ dậy chủ động lên nhờ cô chải tóc, đi 

vệ sinh xong chỉnh quần áo gọn gàng…  

- Gửi tới phụ huynh cách nấu một số món ăn trẻ yêu thích ( Được đăng tải trên cổng 

TTĐT/Góc cha mẹ/Món ngon cho bé) 

- Cho trẻ nghe hát ru vào đầu giờ ngủ  
 

- Nhắc nhở trẻ chủ động xúc ăn, sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống cách, thành thạo  

 



 

- Thực hành: mời ông bà, bố mẹ khi ăn và ăn từ tốn. Không đùa nghịch, không làm đổ 

vãi thức ăn. Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.  
 

Hoạt động chiều 

- Giáo viên gửi tới phụ huynh video hoạt động yoga dành cho bé (Được đăng tải trên 

cổng TTĐT/Góc dành cho bé/ Yoga trẻ em)  
 

 

Chủ đề - Sự kiện  Mừng ngày 10/10  Sở thích của bé là gì?  
Chào mừng ngày 

20/10  
Gia đình của bé   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

1. Mục tiêu, nội dung: 

- Các mục tiêu, nội dung đưa ra phù hợp với trẻ, phù hợp với các chủ đề sự kiện 

2. Chuẩn bị: 

- Giáo viên đã chuẩn bị đầy đủ video các hoạt động gửi cho các con theo kế hoạch 

- Cô giáo tiếp tục sưu tầm và thiết kế những video bài học phù hợp với trẻ, với chủ đề sự kiện của 

tháng 11, video thiết kế video bài học dài không quá 20 phút 

3. Tổ chức hoạt động:  

- Cô giáo gửi thời khóa biểu, mã QR, video bài học theo kế hoạch lên zalo lớp để PH cho con học 

tại nhà 

- Cô giáo gửi bài tập qua zalo lớp nhờ PH in ra cho các con làm để củng cố kiến thức đã học 

- Cô giáo đã kết nối, phối hợp với PH tổ chức cho các con vẽ tranh, làm thiếp tặng bà, tặng mẹ 

nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 

4. Kỹ năng trẻ:  

- Qua các video phản hồi của PH, tuy các con học video tại nhà nhưng vẫn đạt được kỹ năng của 

một số hoạt động như LQCC, KPKH, LQVT, tạo hình, LQVH 

  

  



  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

- Giáo viên lựa chọn hoạt động học phù hợp với độ tuổi, thực hiện đúng theo thời khóa biểu. 

- Thiết kế video dạy học lựa chọn các nội dung trọng tâm, thời gian phù hợp. 

- Giáo viên thiết kế phiếu bài tập của các hoạt động với nội dung ôn luyện phù hợp với mục tiêu 

đưa ra. 

- Lớp xây dựng video có chất lượng tốt. 

- Lớp tổ chức các hoạt động giao lưu kết nối trong các chủ đề sự kiện nổi bật của tháng ( Chào 

mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, quốc tế bé gái 11/10), tổ chức hoạt động trong tuần lễ hưởng 

ứng học tập suốt đời tới phụ huynh và trẻ 

  

  

  

 

 


