KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP 4T B10
Tên giáo viên: lop4TB10
Thời gian/hoạt động

Đón trẻ, thể dục
sáng

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: Đo thân nhiệt cho trẻ (Nếu sức khỏe trẻ bình thường) thì cô cho trẻ sát
khuẩn vào lớp.
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; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui
định
Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi
MT78
quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ. (MT78)
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường:
- Khởi động: Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân.
- Trọng động: Tập các động tác: Tay - Bụng - Chân - Bật - Điều hòa.
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập.

Trò chuyện

* Trò chuyện về gia đình bé: Nhà bé ở đâu? Gia đình bé có những ai? Hàng ngày mọi
người thường làm gì?...
* Trò chuyện với trẻ về cô giáo của bé: Ở lớp các con thấy các cô giáo thường làm
công việc gì? (Dạy hát, kể chuyện, đọc thơ, cho ăn, ngủ …)
* Trò chuyện về cảm xúc của trẻ khi đến lớp trong dịp ngày hội 20/11; Trò chuyện về
món quà tặng cô mà trẻ làm để thể hiện tình cảm với cô giáo.
* Trao đổi về việc thực hiện nội qui của lớp.
Khám phá

Hoạt động học T2

Khám phá

Khám phá

Khám phá

- Trò chuyện về ngày Trò chuyện về ngôi
20/11
nhà của bé.

MT44,
MT30,
MT93,
MT15,

- Trò chuyện về
- Tìm hiểu về một số
người thân trong gia đồ đùng trong gia
đình bé. (MT44)
đình. (MT15)
Văn học

Vận động

MT89,
MT41

Văn học

- Truyện: Tích Chu. - Vận động cơ bản: - Thơ: Cô giáo của
(Trẻ chưa biết)
Bò trong đường dích em
T3
dắc ( 3 -4 điểm đích, Tác giả: Chu Huy
cách nhau 2m).
- Trò chơi: Kéo co.
Âm nhạc

Âm nhạc

- NDTT:
DH: Mẹ đi vắng.
- NDKH
TC: Ai nhanh nhất.

- NDTT: VĐ múa:
Tôi là cái ấm trà
- NDKH NH: Gia
đình nhỏ hạnh phúc
to.

Làm quen với toán

Làm quen với toán

T4

T5

Âm nhạc

- NDTT:
NH:
Thương lắm thầy cô
ơi.
- NDKH:
- TC: Hãy làm theo
cô.

Làm quen với toán

Vận động

- VĐCB: Bật xa 3540cm
- TCVĐ: Lộn cầu
vồng

Âm nhạc

Biểu diễn văn nghệ :
* Nội dung chính
- Hát các bài hát:
Nhà của tôi; Mẹ đi
vắng.
- Trò chơi: Hãy làm
theo cô.
- Vận động: Múa cho
mẹ xem.
- Nghe hát: “Ngọn
nến lung linh”
- Nội dung tích hợp:
Vẽ tô màu ngôi nhà
của bé.
Làm quen với toán

Đếm đến 3, nhận biết Tách gộp nhóm có 3 Dạy trẻ xác định phía Nhận biết gọi tên
số lượngtrong phạm đối tượng thành 2
phải - phía trái của hình tròn, hình
vi 3. Nhận biết chữ nhóm nhỏ
người khác. (MT41) vuông, hình tam giác
số 3. (MT30)
và hình chữ nhật.
Hoạt động tạo hình

T6

Hoạt động ngoài
trời

Vẽ chân dung mẹ.
(Mẫu) (MT93)

Hoạt động tạo hình

Vẽ cái cốc (Mẫu)
(MT89)

Hoạt động tạo hình

Hoạt động tạo hình

Xé và dán hoa tặng - Vẽ ngôi nhà
cô nhân ngày 20-11. (Đề tài)
(ĐT)

* HĐCĐ: Quan sát thời tiết, bầu trời, cây; phát hiện các qui tắc sắp xếp của đồ dùng đồ
chơi trong sân trường; đếm đồ dùng, đồ chơi ở xung quanh có số lượng trong phạm vi
3.
* TCVĐ: Tung bắt bóng, mèo đuổi chuột, thi xem ai nhanh nhất, Chim bay cò bay,
nhảy lò cò, cò.
* Chơi theo ý thích.
* Giao lưu các trò chơi vận động, trò chơi dân gian cùng các lớp trong tổ.

*Góc trọng tâm: Xây dựng ngôi nhà của bé; Làm quà tặng cô giáo; Phân loại đồ dùng
gia đình: Những đồ dùng có thể gây bỏng, đồ dùng sắc nhọn nguy hiểm, Lựa chọn một
số món ăn bé thích.
*Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, bán hàng, nội trợ
- Bán hàng: Bán đồ chơi búp bê, quà tặng, siêu thị của bé.
MT71
Hoạt động chơi góc - Nấu ăn: + Lựa chọn một số thực phẩm để chế biến món ăn bé thích (MT71)
- Thực phẩm giàu chất đạm: thịt, cá...
*Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây
*Góc học tập: Lập bảng tạo nhóm sở thích của thành viên trong gia đình; sưu tầm làm
album về gia đình.

*Góc nghệ thuật: Nặn đồ dùng trong gia đình, làm quà tặng cô giáo, sáng tạo ra các đồ
vật bằng các nguyên vật liệu khác nhau
*Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, gọi tên cây.
- Thực hiện một số việc khi được nhắc nhở: Tự rửa tay bằng xà phòng. Tự lau mặt,
đánh răng; Tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn. …
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường, ích lợi của
Hoạt động ăn, ngủ, chúng đối với sức khỏe và không ăn thức ăn có mùi ôi thiu, không uống nước lã.
vệ sinh

MT9

- Nói tên món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản như: rau có luộc, nấu canh; Thịt
có thể luộc, rán... (MT9)

Hoạt động chiều

* HD trò chơi: Chơi trò chơi dân gian, TC dọn nhà. Làm bài tập toán trong vở, Trò
chuyện về nhu cầu của gia đình; lao động tập thể: Dọn vệ sinh, lau lá cây, lau bàn ghế,
xem video, hát: Có ông bà có ba mẹ, nghe hát “Bố là tất cả”.
- Thể hiện một số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình.
(MT29)
MT29
- Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ khi được hỏi và trò chuyện.
- Thứ sáu: Biểu diễn văn nghệ
- Nêu gương- Bé ngoan.

Chủ đề - Sự kiện

Bố mẹ và những người
Đồ dùng gia đình.
thân yêu.

Chào mừng ngày nhà
Ngôi nhà của bé
giáo VN 20/11.

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

Đánh giá KQ thực
hiện

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU

