KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP 5T A7
Tên giáo viên: Lop5TA7
Thời gian/hoạt động

Tuần 1
Từ 01/11 đến 05/11

Tuần 2
Từ 08/11 đến 12/11

Tuần 3
Từ 15/11 đến 19/11

Tuần 4
Từ 22/11 đến 26/11

Mục tiêu
thực hiện

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ. Trẻ thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ
dùng đúng nơi qui định. (MT83)
- Sử dụng các từ: Cảm ơn, xin lỗi. xin phép, thưa, dạ, vâng…phù hợp với tình huống.
(MT62)
Đón trẻ, thể dục
sáng

Trò chuyện

MT83,

- Điểm danh lần 1.
MT62
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường:Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của
bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát.
+ Khởi động: Đi các kiểu chân.
+ ĐT: Tay. Bụng. Chân. Bật. Điều hòa.
- Điểm danh lần 2, điểm danh những bạn chưa đến lớp.
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về khả năng và sở thích của bạn bè và người thân. Mạnh
dạn nói ý kiến của bản thân về địa chỉ, nơi ở, số điện thoại gia đình, khi bị lạc biết hỏi
người lớn giúp đỡ.
MT18
- Nói được các hoạt động ngày 20/11. (MT18)
Khám phá

Tìm hiểu ngôi nhà

Hoạt động học T2 của bé (MT45)

Khám phá

Khám phá

Khám phá

MT45,
MT103,
Trò truyện về người Trò chuyện về ngày Tìm hiểu về đồ dùng MT44,
thân trong gia đình. 20/11.
trong gia đình.
MT58,
MT40,
(MT44)
(MT15)
MT35,

Âm nhạc

- Dạy hát:
Bàn tay mẹ
T3 (NDTT)
- Nghe hát:
Ba ngọn nến lung
linh
Hoạt động tạo hình

Vẽ Khu nhà của bé

T4 (ĐT) (MT103)

Làm quen với toán

Ôn số lượng trong
T5 phạm vi 6.

Làm quen chữ viết

Văn học

- Thơ: Giữa vòng gió - NH: Đi học.
thơm. (MT58)
NDKH:
- VĐMH: Cô giáo
miền xuôi.

Hoạt động tạo hình

- Vẽ người thân.
( ĐT)

Làm quen với toán

Hoạt động tạo hình

Vẽ chân dung cô
giáo (Mẫu)

Làm quen với toán

Văn học

- Truyện: Món quà
của cô giáo (MT63)

Hoạt động tạo hình

Cắt và dán đồ dùng
gia đình từ họa báo.
( ĐT)
Làm quen với toán

- Phân biệt khối trụ, Đếm đến 7, nhận biết Dạy trẻ nhận biết
khối cầu. (MT40)
các nhóm có 7 đối mối quan hệ hơn,
tượng. Nhận biết chữ kém về số lượng
số 7. (MT35)
trong phạm vi 7.
Vận động

- Ôn: o, ô, ơ, a, ă, â. - VĐCB: Bật xa tối
thiểu 50cm.
T6
- TCVĐ: Gia đình
đua tài.
Hoạt động ngoài
trời

Âm nhạc

Làm quen chữ viết

- Làm quen: e, ê.

Vận động

- VĐCB:
VĐCB: Nhảy từ độ
cao 40cm.
- TC: Chuyền bóng.

- Đi dạo. Trò chuyện về ngày 20/11. Vẽ phấn trên sân. Giao lưu với lớp bạn...
- Tưới cây, nhổ cỏ trong vườn trường.

MT15,
MT63

- Tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm
nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các
sự vật, hiện tượng.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột. Dung dăng dung dẻ. Tung bóng, Kéo co. Chơi cát nước. Vận
động liên hoàn.
- Chơi các trò chơi dân gian.
- Chơi đồ chơi ngoài trời.
* Góc trọng tâm: Làm thiệp tặng cô. Vẽ hoa tặng cô.
* Góc XD: Xây vườn hoa, ngôi nhà.
* Góc phân vai:
- Gia đình: Đi chơi mua hoa, mua quà. Chuẩn bị cho ngày vui của cô. Làm cô giáo, làm
bác sỹ....
- Bán hàng: Bán đồ chơi búp bê, quà tặng, siêu thị của bé.
- Nấu ăn: Lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm: Thực phẩm giàu
chất đạm: thịt, cá...
- Thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng: rau, quả…
Hoạt động chơi góc + Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, MT73
nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo...
+ Biết: ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; uống nhiều
nước ngọt, nước có gas, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe.
* Góc học tập: Xem sách, tranh ảnh về người thân trong gia đình, về ngày 20/11.Gạch
chân những chữ cái đã học trong các từ. Ôn số lượng và vẽ nhóm có số lượng theo yêu
cầu.
* Góc kĩ năng: Tiếp tục rèn trẻ các kĩ năng tự phục vụ. Giải quyết các vấn đề cơ bản
bằng các cách khác nhau. (MT73)
- Rèn thói quen vệ sinh: Cởi, cài, kéo khóa áo, gấp áo

Hoạt động ăn, ngủ,
- Nghe kể chuyện, đọc thơ: Giữa vòng gió thơm, Phải là hai tay. Đôi tay bé.Em yêu
vệ sinh

nhà em....

MT92,
MT12

- Hát, múa, vận động: Ngôi nhà mới, nhà của tôi, nam ngón tay ngoan....Chơi với các
chữ cái o, ô, ơ, a. ă. â. Chơi theo ý thích.Vệ sinh đồ dùng đồ chơi.
- Thứ sáu: Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương - bé ngoan.
- Rèn kỹ năng rửa tay. Sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. Tiết kiệm trong sinh hoạt:
Khóa vòi nước sau khi dùng xong. (MT92)
- Thực hiện các thói quen vệ sinh trước khi ăn.
- Nói tên một số món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và lợi
ích của chúng đối với sức khỏe.
- Sử dụng đồ dùng ăn uống thành thạo. (MT12)
- Nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh.
+ Biết cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc sặc,....
+ Biết không tự ý uống thuốc.
+ Biết ăn thức ăn có mùi ôi; ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc; uống rượu, bia, cà phê, hút
thuốc lá không tốt cho sức khoẻ.
- Trẻ nằm đúng tư thế ngủ trưa, ngủ đủ giấc,

Hoạt động chiều

- Rèn thói quen vệ sinh: Cởi, cài, kéo khóa áo, gấp áo
- Nghe kể chuyện, đọc thơ: Giữa vòng gió thơm, Phải là hai tay. Đôi tay bé.Em yêu
nhà em....
- Hát, múa, vận động: Ngôi nhà mới, nhà của tôi, nam ngón tay ngoan....Chơi với các
chữ cái o, ô, ơ, a. ă. â. Chơi theo ý thích.Vệ sinh đồ dùng đồ chơi.
- Thứ sáu: Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương - bé ngoan.

Chủ đề - Sự kiện

Ngôi nhà của bé

Đánh giá KQ thực
hiện

Người thân trong gia
đình.

Mừng ngày hội của
cô.

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

Đồ dùng trong gia
đình.

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU

