
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 – THÁNG 10 

CHỦ ĐỀ:  CƠ THỂ CỦA BÉ  Lớp Chồi 1 (Sao vàng) 

Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019 

TG hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ, chơi, TDS- 

Trò chuyện điểm 

danh 

- Đón trẻ: Trò chuyện về cơ thể bé, về bản thân của bé, về những người chăm sóc bé. 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: tập bài tập số 7; Vận động theo nhạc bài “Nắng sớm” 

Học 

Nhận biết phân biệt 1 số 

cảm xúc cua bản thân 

Ném trúng đích bằng 

1 tay 

 Trò chuyện về cơ 

thể của bé 

“Đếm trên đối tượng 

trong phạm vi 1 - 6” 

Thơ: Nắng 

HĐ vui chơi 

- Góc học tập: phận biệt các bộ phận trên cơ thể, phân biệt trái phải – trước sau của bản thân, tập đếm trong phạm vi 5   

+ Góc thư viện: xem sách, truyện tranh về bé,… 

- Góc phân vai:  

+ Góc bán hàng: cửa hàng tạp hóa như đồ dùng đồ chơi, cửa hàng thời trang 

+ Góc gia đình: gia đình đưa bé đi khám bệnh. 

- Góc xây dựng: xây nhà của bé, xây vườn rau 

- Góc nghệ thuật:  

+ Góc âm nhạc: hát, vận động, vỗ tay theo tiết tấu các bài hát chủ đề bản thân 

+ Góc tạo hình: Vẽ tranh bạn trai bạn gái, tô màu chân dung bé lúc vui lúc buồn 

2Chơi ngoài trời 

- Đi dạo, quan sát: trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể 

- Chơi trò chơi:  

+ Chơi trò chơi: Mèo đuổi chuột, Nu na nu nống, Kéo co … 

- Làm thí nghiệm, phát hiện, ghi nhận vật nổi vật chìm. 

- Phối hợp các NVL thiên nhiên Tạo ra những ĐDĐC theo ý thích; Biết sử dụng lá cây để làm các hình dạng khác nhau 

- Chơi tự do: Đồ chơi , đá banh, nhảy dây, boling,…. Chăm sóc cây. 

Ăn, ngủ 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Chào hỏi mọi người”, dùng từ “ dạ thưa” trước khi trả lời câu hỏi 

- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn. 

- Tổ chức giờ ăn theo nhu cầu 

HĐ chiều 

- HĐ theo ý thích: Vo, xoắn, xoáy, vặn, búng ngón tay. 

- Hoạt động ở các khu vực theo ý thích. 

- Hát, nhún nhảy theo giai điệu, nhịp điệu bài hát: “Bạn có biết tên tôi”, “Xòe bàn tay”. Hát theo ý thích 

- 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 ra về. 

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



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 – THÁNG 10 

Chủ đề:  CƠ THỂ CỦA BÉ  Lớp Chồi 2 (Nấm Hương) 

Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019 

Thời gian 

 hoạt động 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ, chơi, 

TDS- Trò chuyện 

điểm danh 

Đón trẻ: Trò chuyện về cơ thể bé, về bản thân của bé, về những người chăm sóc bé. 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: tập bài tập số 7; Vận động theo nhạc bài “Nắng sớm” 

Học 

“Đếm trên đối tượng trong 

phạm vi 1 - 6” 

Ném trúng đích bằng 

1 tay 

 Trò chuyện về cơ 

thể của bé 

Thơ: Cô dạy Nhận biết phân biệt 1 số 

cảm xúc cua bản thân 

HĐ vui chơi 

- Góc học tập: phận biệt các bộ phận trên cơ thể, phân biệt trái phải – trước sau của bản thân, tập đếm trong phạm vi 5   

+ Góc thư viện: xem sách, truyện tranh về bé,… 

- Góc phân vai:  

+ Góc bán hàng: cửa hàng tạp hóa như đồ dùng đồ chơi, cửa hàng thời trang 

+ Góc gia đình: gia đình đưa bé đi khám bệnh. 

- Góc xây dựng: xây nhà của bé, xây vườn rau 

- Góc nghệ thuật:  

+ Góc âm nhạc: hát, vận động, vỗ tay theo tiết tấu các bài hát chủ đề bản thân 

+ Góc tạo hình: Vẽ tranh bạn trai bạn gái, tô màu chân dung bé lúc vui lúc buồn 

Chơi ngoài trời 

- Đi dạo, quan sát: trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể 

- Chơi trò chơi:  

+ Chơi trò chơi: Mèo đuổi chuột, Nu na nu nống, Kéo co … 

- Làm thí nghiệm, phát hiện, ghi nhận vật nổi vật chìm. 

- Phối hợp các NVL thiên nhiên Tạo ra những ĐDĐC theo ý thích; Biết sử dụng lá cây để làm các hình dạng khác nhau 

- Chơi tự do: Đồ chơi , đá banh, nhảy dây, boling,…. Chăm sóc cây. 

Ăn, ngủ 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Chào hỏi mọi người”, dùng từ “ dạ thưa” trước khi trả lời câu hỏi 

- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn. 

- Tổ chức giờ ăn theo nhu cầu 

HĐ chiều 

- HĐ theo ý thích: Vo, xoắn, xoáy, vặn, búng ngón tay. 

- Hoạt động ở các khu vực theo ý thích. 

- Hát, nhún nhảy theo giai điệu, nhịp điệu bài hát: “Bạn có biết tên tôi”, “Xòe bàn tay”. Hát theo ý thích 

- 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 ra về. 

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



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 – THÁNG 10 

CHỦ ĐỀ: CƠ THỂ CỦA BÉ Lớp Chồi 3 (Nắng Ấm) 

Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019 

TG hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ, chơi, TDS- 

Trò chuyện điểm 

danh 

Đón trẻ: Trò chuyện về cơ thể bé, về bản thân của bé, về những người chăm sóc bé. 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: tập bài tập số 7; Vận động theo nhạc bài “Nắng sớm” 

Học 

Ném trúng đích 

bằng 1 tay 

“Đếm trên đối tượng trong 

phạm vi 1 - 6” 

Nhận biết phân biệt 

1 số cảm xúc cua 

bản thân 

Thơ: Cô dạy 

 

Trò chuyện về cơ thể của 

bé 

 

HĐ vui chơi 

- Góc học tập: phận biệt các bộ phận trên cơ thể, phân biệt trái phải – trước sau của bản thân, tập đếm trong phạm vi 5   

+ Góc thư viện: xem sách, truyện tranh về bé,… 

- Góc phân vai:  

+ Góc bán hàng: cửa hàng tạp hóa như đồ dùng đồ chơi, cửa hàng thời trang 

+ Góc gia đình: gia đình đưa bé đi khám bệnh. 

- Góc xây dựng: xây nhà của bé, xây vườn rau 

- Góc nghệ thuật:  

+ Góc âm nhạc: hát, vận động, vỗ tay theo tiết tấu các bài hát chủ đề bản thân 

+ Góc tạo hình: Vẽ tranh bạn trai bạn gái, tô màu chân dung bé lúc vui lúc buồn 

Chơi ngoài trời 

- Đi dạo, quan sát: trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể 

- Chơi trò chơi:  

+ Chơi trò chơi: Mèo đuổi chuột, Nu na nu nống, Kéo co … 

- Làm thí nghiệm, phát hiện, ghi nhận vật nổi vật chìm. 

- Phối hợp các NVL thiên nhiên Tạo ra những ĐDĐC theo ý thích; Biết sử dụng lá cây để làm các hình dạng khác nhau 

- Chơi tự do: Đồ chơi , đá banh, nhảy dây, boling,…. Chăm sóc cây. 

Ăn, ngủ 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Chào hỏi mọi người”, dùng từ “ dạ thưa” trước khi trả lời câu hỏi 

- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn. 

- Tổ chức giờ ăn theo nhu cầu 

HĐ chiều 

- HĐ theo ý thích: Vo, xoắn, xoáy, vặn, búng ngón tay. 

- Hoạt động ở các khu vực theo ý thích. 

- Hát, nhún nhảy theo giai điệu, nhịp điệu bài hát: “Bạn có biết tên tôi”, “Xòe bàn tay”. Hát theo ý thích 

- 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 ra về. 

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

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 – THÁNG 10 

CHỦ ĐỀ: CƠ THỂ CỦA BÉ Lớp Chồi 4 (Hướng Dương) 

Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019 

TG hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ, chơi, TDS- 

Trò chuyện điểm 

danh 

Đón trẻ: Trò chuyện về cơ thể bé, về bản thân của bé, về những người chăm sóc bé. 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: tập bài tập số 7; Vận động theo nhạc bài “Nắng sớm” 

Học 

Ném trúng đích bằng 

1 tay 

Thơ: Cái lưỡi “Đếm trên đối tượng 

trong phạm vi 1 - 6” 

Trò chuyện về cơ thể 

của bé 

Nhận biết phân biệt 1 số 

cảm xúc cua bản thân 

HĐ vui chơi 

- Góc học tập: phận biệt các bộ phận trên cơ thể, phân biệt trái phải – trước sau của bản thân, tập đếm trong phạm vi 5   

+ Góc thư viện: xem sách, truyện tranh về bé,… 

- Góc phân vai:  

+ Góc bán hàng: cửa hàng tạp hóa như đồ dùng đồ chơi, cửa hàng thời trang 

+ Góc gia đình: gia đình đưa bé đi khám bệnh. 

- Góc xây dựng: xây nhà của bé, xây vườn rau 

- Góc nghệ thuật:  

+ Góc âm nhạc: hát, vận động, vỗ tay theo tiết tấu các bài hát chủ đề bản thân 

+ Góc tạo hình: Vẽ tranh bạn trai bạn gái, tô màu chân dung bé lúc vui lúc buồn 

Chơi ngoài trời 

- Đi dạo, quan sát: trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể 

- Chơi trò chơi:  

+ Chơi trò chơi: Mèo đuổi chuột, Nu na nu nống, Kéo co … 

- Làm thí nghiệm, phát hiện, ghi nhận vật nổi vật chìm. 

- Phối hợp các NVL thiên nhiên Tạo ra những ĐDĐC theo ý thích; Biết sử dụng lá cây để làm các hình dạng khác nhau 

- Chơi tự do: Đồ chơi , đá banh, nhảy dây, boling,…. Chăm sóc cây. 

Ăn, ngủ 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Chào hỏi mọi người”, dùng từ “ dạ thưa” trước khi trả lời câu hỏi 

- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn. 

- Tổ chức giờ ăn theo nhu cầu 

HĐ chiều 

- HĐ theo ý thích: Vo, xoắn, xoáy, vặn, búng ngón tay. 

- Hoạt động ở các khu vực theo ý thích. 

- Hát, nhún nhảy theo giai điệu, nhịp điệu bài hát: “Bạn có biết tên tôi”, “Xòe bàn tay”. Hát theo ý thích 

- 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 ra về. 

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



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3– THÁNG 10 

CHỦ ĐỀ: CƠ THỂ CỦA BÉ Lớp Chồi 5 (Nắng Mai) 

Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019 

TG hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ, chơi, TDS- 

Trò chuyện điểm 

danh 

Đón trẻ: Trò chuyện về cơ thể bé, về bản thân của bé, về những người chăm sóc bé. 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: tập bài tập số 7; Vận động theo nhạc bài “Nắng sớm” 

Học 

Thơ: Bàn tay 

của bé 

Ném trúng đích bằng 1 

tay 

 Trò chuyện về 

cơ thể của bé 

“Đếm trên đối tượng 

trong phạm vi 1 - 6” 

Nhận biết phân biệt 1 số 

cảm xúc cua bản thân 

HĐ vui chơi 

- Góc học tập: phận biệt các bộ phận trên cơ thể, phân biệt trái phải – trước sau của bản thân, tập đếm trong phạm vi 5   

+ Góc thư viện: xem sách, truyện tranh về bé,… 

- Góc phân vai:  

+ Góc bán hàng: cửa hàng tạp hóa như đồ dùng đồ chơi, cửa hàng thời trang 

+ Góc gia đình: gia đình đưa bé đi khám bệnh. 

- Góc xây dựng: xây nhà của bé, xây vườn rau 

- Góc nghệ thuật:  

+ Góc âm nhạc: hát, vận động, vỗ tay theo tiết tấu các bài hát chủ đề bản thân 

+ Góc tạo hình: Vẽ tranh bạn trai bạn gái, tô màu chân dung bé lúc vui lúc buồn 

Chơi ngoài trời 

- Đi dạo, quan sát: trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể 

- Chơi trò chơi:  

+ Chơi trò chơi: Mèo đuổi chuột, Nu na nu nống, Kéo co … 

- Làm thí nghiệm, phát hiện, ghi nhận vật nổi vật chìm. 

- Phối hợp các NVL thiên nhiên Tạo ra những ĐDĐC theo ý thích; Biết sử dụng lá cây để làm các hình dạng khác nhau 

- Chơi tự do: Đồ chơi , đá banh, nhảy dây, boling,…. Chăm sóc cây. 

Ăn, ngủ 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Chào hỏi mọi người”, dùng từ “ dạ thưa” trước khi trả lời câu hỏi 

- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn. 

- Tổ chức giờ ăn theo nhu cầu 

HĐ chiều 

- HĐ theo ý thích: Vo, xoắn, xoáy, vặn, búng ngón tay. 

- Hoạt động ở các khu vực theo ý thích. 

- Hát, nhún nhảy theo giai điệu, nhịp điệu bài hát: “Bạn có biết tên tôi”, “Xòe bàn tay”. Hát theo ý thích 

- 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 ra về. 

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



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 – THÁNG 10 

CHỦ ĐỀ: CƠ THỂ CỦA BÉ  Lớp Chồi 6 (Teddy) 

Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019 

TG hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ, chơi, TDS- 

Trò chuyện điểm 

danh 

Đón trẻ: Trò chuyện về cơ thể bé, về bản thân của bé, về những người chăm sóc bé. 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: tập bài tập số 7; Vận động theo nhạc bài “Nắng sớm” 

Học 

Thơ: cái mũi “Đếm trên đối tượng 

trong phạm vi 1 - 6” 

 Trò chuyện về cơ thể 

của bé 

Ném trúng đích 

bằng 1 tay 

Nhận biết phân biệt 1 số 

cảm xúc cua bản thân 

HĐ vui chơi 

- Góc học tập: phận biệt các bộ phận trên cơ thể, phân biệt trái phải – trước sau của bản thân, tập đếm trong phạm vi 5   

+ Góc thư viện: xem sách, truyện tranh về bé,… 

- Góc phân vai:  

+ Góc bán hàng: cửa hàng tạp hóa như đồ dùng đồ chơi, cửa hàng thời trang 

+ Góc gia đình: gia đình đưa bé đi khám bệnh. 

- Góc xây dựng: xây nhà của bé, xây vườn rau 

- Góc nghệ thuật:  

+ Góc âm nhạc: hát, vận động, vỗ tay theo tiết tấu các bài hát chủ đề bản thân 

+ Góc tạo hình: Vẽ tranh bạn trai bạn gái, tô màu chân dung bé lúc vui lúc buồn 

Chơi ngoài trời 

- Đi dạo, quan sát: trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể 

- Chơi trò chơi:  

+ Chơi trò chơi: Mèo đuổi chuột, Nu na nu nống, Kéo co … 

- Làm thí nghiệm, phát hiện, ghi nhận vật nổi vật chìm. 

- Phối hợp các NVL thiên nhiên Tạo ra những ĐDĐC theo ý thích; Biết sử dụng lá cây để làm các hình dạng khác nhau 

- Chơi tự do: Đồ chơi , đá banh, nhảy dây, boling,…. Chăm sóc cây. 

Ăn, ngủ 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Chào hỏi mọi người”, dùng từ “ dạ thưa” trước khi trả lời câu hỏi 

- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn. 

- Tổ chức giờ ăn theo nhu cầu 

HĐ chiều 

- HĐ theo ý thích: Vo, xoắn, xoáy, vặn, búng ngón tay. 

- Hoạt động ở các khu vực theo ý thích. 

- Hát, nhún nhảy theo giai điệu, nhịp điệu bài hát: “Bạn có biết tên tôi”, “Xòe bàn tay”. Hát theo ý thích 

- 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 ra về. 

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

 


