
  

 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3  THÁNG 10 

Chủ đề: BÉ VÀ GIA ĐÌNH THÂN YÊU Lớp: Lá 1 (Happy) 

Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019 
Thời gian 

Hoạt động 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

- Đón trẻ: Gợi ý trẻ vào các góc chơi và  e  tr nh  nh v     h i trung thu 

- Chơi với các đồ chơi trong  ớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo giáo viên và tập bài tập số 6 

Học 
Bật    40 – 50cm Bật    40 – 

50cm 

Bật    40 – 50cm Bật    40 – 50cm Bật    40 – 50cm 

Chơi,hoạt động 

ở các góc 

- Góc phân vai: Chơi và thể hiện các v i chơi trong trò chơi : « gi  đình », cử  hàng ăn uống, siêu thị, phòng khám bệnh.  

 -Góc học tập: Trẻ biết g p tách các nhó  đối tượng trong phạm vi 6 theo kh  năng của trẻ. 

+ Chơi  ô tô thực hành s o chép băng từ  iên qu n đến chủ đ  

- Góc xây dựng: Biết thỏ  thuận phân công việc,  ếp chồng,  ếp cạnh để  ây nhà củ  bé có sân vườn. 

- Góc sách/thư viện: chọn,  e  sách, tr nh, kể chuyện theo tr nh. 

- Góc tạo hình: Tra 

- Góc âm nhạc : hát di n c   và biểu di n các bài hát chủ đ   

- Góc vận động: Trẻ biết kết hợp với bạn để thi đu  với nh u trong các trò chơi. 

Chơi ngoài trời 

- Trò chuyện v  sở thích củ  các bé. 

- TCVĐ : Chạy th y đổi tốc đ  theo hiệu  ệnh 

- TCDG : Tập tầ  vong 

- Vẽ, viết nguệch ngoạc trên sân, trên cát. 

- Phối hợp các NVL có sẳn để tạo r  đồ chơi. 

- Trẻ chơi tự do theo ý thích. 

Ăn ngủ - Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “ ời cô” “ ời bạn” khi vào bữ  ăn 

- Rèn kĩ năng rử  t y đúng cách trước và s u khi ăn, s u khi đi vệ sinh,   u  iệng s u khi ăn.  

- Tổ chức giờ ăn theo nhu cầu 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

(buổi chiều) 

- Hoạt đ ng theo ý thích: vo,  oắn,  oáy, vặn, búng ngón t y, véo, vuốt. 

- Hoạt đ ng các khu vực chơi theo ý thích. 

- Nhủn nh y theo gi i điệu, nhịp điệu bài hát theo chủ đ . 

- Chơi trò chơi theo ý thích. 

Trẻ chuẩn bị ra 

về và trả trẻ 

- Dọn dẹp đồ chơi. 

- Nhắc nhỡ, hổ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và r  v . 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “chào cô”, “chào các bạn”, “ chào b   ẹ” … 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3  THÁNG 10 

Chủ đề: BÉ VÀ GIA ĐÌNH THÂN YÊU Lớp: Lá 2 (Doremi) 

Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019 
Thời gian 

Hoạt động 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

- Đón trẻ: Gợi ý trẻ vào các góc chơi và  e  tr nh  nh v     h i trung thu 

- Chơi với các đồ chơi trong  ớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo giáo viên và tập bài tập số 6 

Học 

Bật    40 – 50cm Tì  hiểu v  gi  đình 

củ  bé 

G p tách nhó  đối 

tượng trong phạ  vi 6 

Tr ng trí thiệp tặng 

 ẹ (20/10) 

 

Là  quen chữ e, ê 

Chơi,hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc phân vai: Chơi và thể hiện các v i chơi trong trò chơi : « gi  đình », cử  hàng ăn uống, siêu thị, phòng khám bệnh.  

 -Góc học tập: Trẻ biết g p tách các nhó  đối tượng trong phạm vi 6 theo kh  năng của trẻ. 

+ Chơi  ô tô thực hành s o chép băng từ  iên qu n đến chủ đ  

- Góc xây dựng: Biết thỏ  thuận phân công việc,  ếp chồng,  ếp cạnh để  ây nhà củ  bé có sân vườn. 

- Góc sách/thư viện: chọn,  e  sách, tr nh, kể chuyện theo tr nh. 

- Góc tạo hình: Tra 

- Góc âm nhạc : hát di n c   và biểu di n các bài hát chủ đ   

- Góc vận động: Trẻ biết kết hợp với bạn để thi đu  với nh u trong các trò chơi. 

Chơi ngoài 

trời 

- Trò chuyện v  sở thích củ  các bé. 

- TCVĐ : Chạy th y đổi tốc đ  theo hiệu  ệnh 

- TCDG : Tập tầ  vong 

- Vẽ, viết nguệch ngoạc trên sân, trên cát. 

- Phối hợp các NVL có sẳn để tạo r  đồ chơi. 

- Trẻ chơi tự do theo ý thích. 

Ăn ngủ - Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “ ời cô” “ ời bạn” khi vào bữ  ăn 

- Rèn kĩ năng rử  t y đúng cách trước và s u khi ăn, s u khi đi vệ sinh,   u  iệng s u khi ăn.  

- Tổ chức giờ ăn theo nhu cầu 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

(buổi chiều) 

- Hoạt đ ng theo ý thích: vo,  oắn,  oáy, vặn, búng ngón t y, véo, vuốt. 

- Hoạt đ ng các khu vực chơi theo ý thích. 

- Nhủn nh y theo gi i điệu, nhịp điệu bài hát theo chủ đ . 

- Chơi trò chơi theo ý thích. 

Trẻ chuẩn bị 

ra về và trả trẻ 

- Dọn dẹp đồ chơi. 

- Nhắc nhỡ, hổ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và r  v . 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “chào cô”, “chào các bạn”, “ chào b   ẹ” … 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 THÁNG 10 

Chủ đề: BÉ VÀ GIA ĐÌNH THÂN YÊU Lớp: Lá 3 (Doremon) 

Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019 
Thời gian 

Hoạt động 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ, chơi, thể 

dục sáng 

- Đón trẻ: Gợi ý trẻ vào các góc chơi và  e  tr nh  nh v     h i trung thu 

- Chơi với các đồ chơi trong  ớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo giáo viên và tập bài tập số 6 

Học 
G p tách nhó  đối 

tượng trong phạ  vi 6 

Tì  hiểu v  gi  

đình củ  bé 

Tr ng trí thiệp tặng 

 ẹ (20/10) 

Bật    40 – 50cm  

 

Là  quen chữ e, ê 

Chơi,hoạt động ở 

các góc 

- Góc phân vai: Chơi và thể hiện các v i chơi trong trò chơi : « gi  đình », cử  hàng ăn uống, siêu thị, phòng khám 

bệnh.  

 -Góc học tập: Trẻ biết g p tách các nhó  đối tượng trong phạm vi 6 theo kh  năng của trẻ. 

+ Chơi  ô tô thực hành s o chép băng từ  iên qu n đến chủ đ  

- Góc xây dựng: Biết thỏ  thuận phân công việc,  ếp chồng,  ếp cạnh để  ây nhà củ  bé có sân vườn. 

- Góc sách/thư viện: chọn,  e  sách, tr nh, kể chuyện theo tr nh. 

- Góc tạo hình: Tra 

- Góc âm nhạc : hát di n c   và biểu di n các bài hát chủ đ   

- Góc vận động: Trẻ biết kết hợp với bạn để thi đu  với nh u trong các trò chơi. 

Chơi ngoài trời 

- Trò chuyện v  sở thích củ  các bé. 

- TCVĐ : Chạy th y đổi tốc đ  theo hiệu  ệnh 

- TCDG : Tập tầ  vong 

- Vẽ, viết nguệch ngoạc trên sân, trên cát. 

- Phối hợp các NVL có sẳn để tạo r  đồ chơi. 

- Trẻ chơi tự do theo ý thích. 

Ăn ngủ - Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “ ời cô” “ ời bạn” khi vào bữ  ăn 

- Rèn kĩ năng rử  t y đúng cách trước và s u khi ăn, s u khi đi vệ sinh,   u  iệng s u khi ăn.  

- Tổ chức giờ ăn theo nhu cầu 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

(buổi chiều) 

- Hoạt đ ng theo ý thích: vo,  oắn,  oáy, vặn, búng ngón t y, véo, vuốt. 

- Hoạt đ ng các khu vực chơi theo ý thích. 

- Nhủn nh y theo gi i điệu, nhịp điệu bài hát theo chủ đ . 

- Chơi trò chơi theo ý thích. 

Trẻ chuẩn bị ra 

về và trả trẻ 

- Dọn dẹp đồ chơi. 

- Nhắc nhỡ, hổ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và r  v . 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “chào cô”, “chào các bạn”, “ chào b   ẹ” … 
 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3– THÁNG 10 

Chủ đề: BÉ VÀ GIA ĐÌNH THÂN YÊU Lớp Lá 4 (Bút Bi) 

Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019 

Thời gian 

Hoạt động 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

- Đón trẻ: Gợi ý trẻ vào các góc chơi và  e  tr nh  nh v     h i trung thu 

- Chơi với các đồ chơi trong  ớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo giáo viên và tập bài tập số 6 

Học 

Bật    40 – 50cm Là  quen chữ e, ê G p tách nhó  đối 

tượng trong phạ  vi 6 

Tr ng trí thiệp tặng 

 ẹ (20/10) 

 

Tì  hiểu v  gi  đình 

củ  bé 

Chơi, hoạt động 

ở các góc 

- Góc phân vai: Chơi và thể hiện các v i chơi trong trò chơi : « gi  đình », cử  hàng ăn uống, siêu thị, phòng khám 

bệnh.  

 -Góc học tập: Trẻ biết g p tách các nhó  đối tượng trong phạm vi 6 theo kh  năng của trẻ. 

+ Chơi  ô tô thực hành s o chép băng từ  iên qu n đến chủ đ  

- Góc xây dựng: Biết thỏ  thuận phân công việc,  ếp chồng,  ếp cạnh để  ây nhà củ  bé có sân vườn. 

- Góc sách/thư viện: chọn,  e  sách, tr nh, kể chuyện theo tr nh. 

- Góc tạo hình: Tra 

- Góc âm nhạc : hát di n c   và biểu di n các bài hát chủ đ   

- Góc vận động: Trẻ biết kết hợp với bạn để thi đu  với nh u trong các trò chơi. 

Chơi ngoài trời 

- Trò chuyện v  sở thích củ  các bé. 

- TCVĐ : Chạy th y đổi tốc đ  theo hiệu  ệnh 

- TCDG : Tập tầ  vong 

- Vẽ, viết nguệch ngoạc trên sân, trên cát. 

- Phối hợp các NVL có sẳn để tạo r  đồ chơi. 

- Trẻ chơi tự do theo ý thích. 

Ăn ngủ - Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “ ời cô” “ ời bạn” khi vào bữ  ăn 

- Rèn kĩ năng rử  t y đúng cách trước và s u khi ăn, s u khi đi vệ sinh,   u  iệng s u khi ăn.  

- Tổ chức giờ ăn theo nhu cầu 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

(buổi chiều) 

- Hoạt đ ng theo ý thích: vo,  oắn,  oáy, vặn, búng ngón t y, véo, vuốt. 

- Hoạt đ ng các khu vực chơi theo ý thích. 

- Nhủn nh y theo gi i điệu, nhịp điệu bài hát theo chủ đ . 

- Chơi trò chơi theo ý thích. 

Trẻ chuẩn bị ra 

về và trả trẻ 

- Dọn dẹp đồ chơi. 

- Nhắc nhỡ, hổ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và r  v . 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “chào cô”, “chào các bạn”, “ chào b   ẹ” … 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3  THÁNG 10 

Chủ đề: BÉ VÀ GIA ĐÌNH THÂN YÊU Lớp: Lá 5 (ABC) 

Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019 
Thời gian  

Hoạt động 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

- Đón trẻ: Gợi ý trẻ vào các góc chơi và  e  tr nh  nh v     h i trung thu 

- Chơi với các đồ chơi trong  ớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo giáo viên và tập bài tập số 6 

Học 

Bật    40 – 50cm Tì  hiểu v  gi  đình củ  

bé 

G p tách nhó  đối 

tượng trong phạ  vi 

6 

Tr ng trí thiệp tặng 

 ẹ (20/10) 

 

Là  quen chữ e, ê 

Chơi,hoạt động 

ở các góc 

- Góc phân vai: Chơi và thể hiện các v i chơi trong trò chơi : « gi  đình », cử  hàng ăn uống, siêu thị, phòng khám 

bệnh.  

 -Góc học tập: Trẻ biết g p tách các nhó  đối tượng trong phạm vi 6 theo kh  năng của trẻ. 

+ Chơi  ô tô thực hành s o chép băng từ  iên qu n đến chủ đ  

- Góc xây dựng: Biết thỏ  thuận phân công việc,  ếp chồng,  ếp cạnh để  ây nhà củ  bé có sân vườn. 

- Góc sách/thư viện: chọn,  e  sách, tr nh, kể chuyện theo tr nh. 

- Góc tạo hình: Tra 

- Góc âm nhạc : hát di n c   và biểu di n các bài hát chủ đ   

- Góc vận động: Trẻ biết kết hợp với bạn để thi đu  với nh u trong các trò chơi. 

Chơi ngoài trời 

- Trò chuyện v  sở thích củ  các bé. 

- TCVĐ : Chạy th y đổi tốc đ  theo hiệu  ệnh 

- TCDG : Tập tầ  vong 

- Vẽ, viết nguệch ngoạc trên sân, trên cát. 

- Phối hợp các NVL có sẳn để tạo r  đồ chơi. 

- Trẻ chơi tự do theo ý thích. 

Ăn ngủ - Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “ ời cô” “ ời bạn” khi vào bữ  ăn 

- Rèn kĩ năng rử  t y đúng cách trước và s u khi ăn, s u khi đi vệ sinh,   u  iệng s u khi ăn.  

- Tổ chức giờ ăn theo nhu cầu 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

(buổi chiều) 

- Hoạt đ ng theo ý thích: vo,  oắn,  oáy, vặn, búng ngón t y, véo, vuốt. 

- Hoạt đ ng các khu vực chơi theo ý thích. 

- Nhủn nh y theo gi i điệu, nhịp điệu bài hát theo chủ đ . 

- Chơi trò chơi theo ý thích. 

Trẻ chuẩn bị ra 

về và trả trẻ 

- Dọn dẹp đồ chơi. 

- Nhắc nhỡ, hổ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và r  v . 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “chào cô”, “chào các bạn”, “ chào b   ẹ” … 
 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3  THÁNG 10 

Chủ đề: BÉ VÀ GIA ĐÌNH THÂN YÊU Lớp: Lá 6 (DARWIN) 

Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019 
Thời gian  

Hoạt động 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

- Đón trẻ: Gợi ý trẻ vào các góc chơi và  e  tr nh  nh v     h i trung thu 

- Chơi với các đồ chơi trong  ớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo giáo viên và tập bài tập số 6 

Học 

G p tách nhó  đối 

tượng trong phạ  

vi 6 

 

Tr ng trí thiệp tặng 

 ẹ (20/10) 

Bật    40 – 50cm 

 

Tì  hiểu v  gi  đình củ  

bé 

Là  quen chữ e, ê 

Chơi,hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc phân vai: Chơi và thể hiện các v i chơi trong trò chơi : « gi  đình », cử  hàng ăn uống, siêu thị, phòng khám bệnh.  

 -Góc học tập: Trẻ biết g p tách các nhó  đối tượng trong phạm vi 6 theo kh  năng của trẻ. 

+ Chơi  ô tô thực hành s o chép băng từ  iên qu n đến chủ đ  

- Góc xây dựng: Biết thỏ  thuận phân công việc,  ếp chồng,  ếp cạnh để  ây nhà củ  bé có sân vườn. 

- Góc sách/thư viện: chọn,  e  sách, tr nh, kể chuyện theo tr nh. 

- Góc tạo hình: Tra 

- Góc âm nhạc : hát di n c   và biểu di n các bài hát chủ đ   

- Góc vận động: Trẻ biết kết hợp với bạn để thi đu  với nh u trong các trò chơi. 

Chơi ngoài 

trời 

- Trò chuyện v  sở thích củ  các bé. 

- TCVĐ : Chạy th y đổi tốc đ  theo hiệu  ệnh 

- TCDG : Tập tầ  vong 

- Vẽ, viết nguệch ngoạc trên sân, trên cát. 

- Phối hợp các NVL có sẳn để tạo r  đồ chơi. 

- Trẻ chơi tự do theo ý thích. 

Ăn ngủ - Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “ ời cô” “ ời bạn” khi vào bữ  ăn 

- Rèn kĩ năng rử  t y đúng cách trước và s u khi ăn, s u khi đi vệ sinh,   u  iệng s u khi ăn.  

- Tổ chức giờ ăn theo nhu cầu 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

(buổi chiều) 

- Hoạt đ ng theo ý thích: vo,  oắn,  oáy, vặn, búng ngón t y, véo, vuốt. 

- Hoạt đ ng các khu vực chơi theo ý thích. 

- Nhủn nh y theo gi i điệu, nhịp điệu bài hát theo chủ đ . 

- Chơi trò chơi theo ý thích. 

Trẻ chuẩn bị 

ra về và trả trẻ 

- Dọn dẹp đồ chơi. 

- Nhắc nhỡ, hổ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và r  v . 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “chào cô”, “chào các bạn”, “ chào b   ẹ” … 
 


