
  

 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4  THÁNG 11 

Chủ đề: NGHỀ NGHIỆP Lớp: Lá 1 (Happy) 

Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019 

Thời gian 

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

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

- Đón trẻ: Trò chuyện về cô giáo  của bé, cảm xúc của trẻ đối với 2 cô giáo. 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo giáo viên và tập bài tập số 12 

Học 

Chạy chậm khoảng 100m Tìm hiểu về ngày nhà 

giáo Việt Nam ( 20/11) 

Vẽ chân dung cô 

giáo 

Thơ 

Bàn tay cô giáo 

Chia 2 phần bằng nhiều 

cách khác nhau trong 

PV7 

Chơi,hoạt động 

ở các góc 

- Góc  phân vai: Người giáo viên 

- Kỹ năng bắt chước, sử dụng ngôn ngữ biểu cảm, phù hợp khi đóng vai người giáo viên hoặc học sinh . 

 - Xây dựng: quan sát m u và th c hiện theo m u của cô.   y trường học. 

- Tạo hình : Vẽ, xé dán, nặn về chủ đề. 

- Góc học tập: Th c hành sao chép tên nghề giáo viên, dụng cụ, một số công việc của người giáo viên 

+ Phân loại đồ dùng và công việc của nghề giáo viên. 

- Góc âm nhạc : Nốt nhạc bí ẩn, trò chơi  m nhạc, bé tập làm ca sĩ 

 - Góc thư viện : Đọc đồng dao “ dích dích dắc dắc”,… 

+ Xem sách truyện về chủ đề 

+ Dạy trẻ biết cách lật sách khổ truyện to :  a anh em 

- Góc vận động:  Chơi bolling, bóng, cờ, vòng,… 

Chơi ngoài trời 

- Quan sát cây hoa mười giờ 

+Chơi trò chơi vận động: Thi đi nhanh 

+Trò chơi d n gian: Ve ùm 

- Vẽ, viết nguệch ngoạc trên s n, trên cát. 

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

- Trẻ chơi t  do theo ý thích. 

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

- 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 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

(buổi chiều) 

- Hoạt động theo ý thích: vo, xoắn, xoáy, vặn, búng ngón tay, vuốt. 

- Hoạt động các khu v c chơi theo ý thích. 

- Nhủn nhảy theo giai điệu, nhịp điệu bài hát theo chủ đề. 

- 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 nh n và ra về. 

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



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4  THÁNG 11 

Chủ đề: NGHỀ NGHIỆP Lớp: Lá 2 (Doremi) 

Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019 

Thời gian 

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

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

- Đón trẻ: Trò chuyện về cô giáo  của bé, cảm xúc của trẻ đối với 2 cô giáo. 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo giáo viên và tập bài tập số 12 

 

Học 

Bò bằng bàn tay và bàn 

chân 4 – 5m 

Tìm hiểu về ngày nhà 

giáo Việt Nam ( 20/11) 

Xé dán hoa tặng cô Thơ bé làm bao 

nhiêu nghề 

Chia 2 phần bằng nhiều cách 

khác nhau trong PV7 

Chơi,hoạt động 

ở các góc 

- Góc  phân vai: Người giáo viên 

- Kỹ năng bắt chước, sử dụng ngôn ngữ biểu cảm, phù hợp khi đóng vai người giáo viên hoặc học sinh . 

 - Xây dựng: quan sát m u và th c hiện theo m u của cô.   y trường học. 

- Tạo hình : Vẽ, xé dán, nặn về chủ đề. 

- Góc học tập: Th c hành sao chép tên nghề giáo viên, dụng cụ, một số công việc của người giáo viên 

+ Phân loại đồ dùng và công việc của nghề giáo viên. 

- Góc âm nhạc : Nốt nhạc bí ẩn, trò chơi  m nhạc, bé tập làm ca sĩ 

 - Góc thư viện : Đọc đồng dao “ dích dích dắc dắc”,… 

+ Xem sách truyện về chủ đề 

+ Dạy trẻ biết cách lật sách khổ truyện to :  a anh em 

- Góc vận động:  Chơi bolling, bóng, cờ, vòng,… 

Chơi ngoài trời 

- Quan sát c y hoa mười giờ 

+Chơi trò chơi vận động: Thi đi nhanh 

+Trò chơi d n gian: Ve ùm 

- Vẽ, viết nguệch ngoạc trên s n, trên cát. 

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

- Trẻ chơi t  do theo ý thích. 

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

- 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 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

(buổi chiều) 

- Hoạt động theo ý thích: vo, xoắn, xoáy, vặn, búng ngón tay, vuốt. 

- Hoạt động các khu v c chơi theo ý thích. 

- Nhủn nhảy theo giai điệu, nhịp điệu bài hát theo chủ đề. 

- 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 nh n và ra về. 

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

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 THÁNG 11 

Chủ đề: NGHỀ NGHIỆP YÊU Lớp: Lá 3 (Doremon) 

Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019 

Thời gian 

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

Đón trẻ, chơi, thể 

dục sáng 

- Đón trẻ: Trò chuyện về cô giáo  của bé, cảm xúc của trẻ đối với 2 cô giáo. 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo giáo viên và tập bài tập số 12 

Học 

Trò chuyện về cô giáo và 

ngày 20/11 

Vẽ hoa tặng cô  ác định vị trí đồ vật 

phía phải - phía trái so 

với bản thân trẻ 

Hát cô giáo của em Bật sâu 40cm. 

Chơi,hoạt động ở 

các góc 

- Góc  phân vai: Người giáo viên 

- Kỹ năng bắt chước, sử dụng ngôn ngữ biểu cảm, phù hợp khi đóng vai người giáo viên hoặc học sinh . 

 - Xây dựng: quan sát m u và th c hiện theo m u của cô.   y trường học. 

- Tạo hình : Vẽ, xé dán, nặn về chủ đề. 

- Góc học tập: Th c hành sao chép tên nghề giáo viên, dụng cụ, một số công việc của người giáo viên 

+ Phân loại đồ dùng và công việc của nghề giáo viên. 

- Góc âm nhạc : Nốt nhạc bí ẩn, trò chơi  m nhạc, bé tập làm ca sĩ 

 - Góc thư viện : Đọc đồng dao “ dích dích dắc dắc”,… 

+ Xem sách truyện về chủ đề 

+ Dạy trẻ biết cách lật sách khổ truyện to :  a anh em 

- Góc vận động:  Chơi bolling, bóng, cờ, vòng,… 

Chơi ngoài trời 

- Quan sát c y hoa mười giờ 

+Chơi trò chơi vận động: Thi đi nhanh 

+Trò chơi d n gian: Ve ùm 

- Vẽ, viết nguệch ngoạc trên s n, trên cát. 

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

- Trẻ chơi t  do theo ý thích. 

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

- 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 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

(buổi chiều) 

- Hoạt động theo ý thích: vo, xoắn, xoáy, vặn, búng ngón tay, vuốt. 

- Hoạt động các khu v c chơi theo ý thích. 

- Nhủn nhảy theo giai điệu, nhịp điệu bài hát theo chủ đề. 

- 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 nh n và ra về. 

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

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 THÁNG 11 

Chủ đề: NGHỀ NGHIỆP Lớp Lá 4 (Bút Bi) 

Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019 

Thời gian 

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

Đón trẻ, chơi, thể 

dục sáng 

- Đón trẻ: Trò chuyện về cô giáo  của bé, cảm xúc của trẻ đối với 2 cô giáo. 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo giáo viên và tập bài tập số 11. 

Học 

Truyện gà trống 

Choai và hạt đậu 

 ác định vị trí dồ vật 

phía phải – phía trái so 

với bản th n trẻ 

 é dán hoa tặng cô giáo Tìm hiểu về ngày nhà 

giáo VN 20/11 

Chạy chậm khoảng 

100m 

Chơi, hoạt động 

ở các góc 

- Góc  phân vai: Người giáo viên 

- Kỹ năng bắt chước, sử dụng ngôn ngữ biểu cảm, phù hợp khi đóng vai người giáo viên hoặc học sinh . 

 - Xây dựng: quan sát m u và th c hiện theo m u của cô.   y trường học. 

- Tạo hình : Vẽ, xé dán, nặn về chủ đề. 

- Góc học tập: Th c hành sao chép tên nghề giáo viên, dụng cụ, một số công việc của người giáo viên 

+ Phân loại đồ dùng và công việc của nghề giáo viên. 

- Góc âm nhạc : Nốt nhạc bí ẩn, trò chơi  m nhạc, bé tập làm ca sĩ 

 - Góc thư viện : Đọc đồng dao “ dích dích dắc dắc”,… 

+ Xem sách truyện về chủ đề 

+ Dạy trẻ biết cách lật sách khổ truyện to :  a anh em 

- Góc vận động:  Chơi bolling, bóng, cờ, vòng,… 

Chơi ngoài trời 

- Quan sát c y hoa mười giờ 

+Chơi trò chơi vận động: Thi đi nhanh 

+Trò chơi d n gian: Ve ùm 

- Vẽ, viết nguệch ngoạc trên s n, trên cát. 

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

- Trẻ chơi t  do theo ý thích. 

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

- 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 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

(buổi chiều) 

- Hoạt động theo ý thích: vo, xoắn, xoáy, vặn, búng ngón tay, vuốt. 

- Hoạt động các khu v c chơi theo ý thích. 

- Nhủn nhảy theo giai điệu, nhịp điệu bài hát theo chủ đề. 

- 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 nh n và ra về. 

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

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4  THÁNG 11 

Chủ đề: NGHỀ NGHIỆP Lớp: Lá 5 (ABC) 

Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019 

Thời gian  

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

Đón trẻ, chơi, thể 

dục sáng 

- Đón trẻ: Trò chuyện về cô giáo  của bé, cảm xúc của trẻ đối với 2 cô giáo. 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo giáo viên và tập bài tập số 12 

Học 

Chạy chậm khoảng 100m Tìm hiểu về ngày 

nhà giáo Việt Nam ( 

20/11) 

Vẽ ch n dung cô giáo Thơ 

Cô giáo của em 

Chia 2 phần bằng nhiều 

cách khác nhau trong 

PV7 

Chơi,hoạt động ở 

các góc 

- Góc  phân vai: Người giáo viên 

- Kỹ năng bắt chước, sử dụng ngôn ngữ biểu cảm, phù hợp khi đóng vai người giáo viên hoặc học sinh . 

 - Xây dựng: quan sát m u và th c hiện theo m u của cô.   y trường học. 

- Tạo hình : Vẽ, xé dán, nặn về chủ đề. 

- Góc học tập: Th c hành sao chép tên nghề giáo viên, dụng cụ, một số công việc của người giáo viên 

+ Phân loại đồ dùng và công việc của nghề giáo viên. 

- Góc âm nhạc : Nốt nhạc bí ẩn, trò chơi  m nhạc, bé tập làm ca sĩ 

 - Góc thư viện : Đọc đồng dao “ dích dích dắc dắc”,… 

+ Xem sách truyện về chủ đề 

+ Dạy trẻ biết cách lật sách khổ truyện to :  a anh em 

- Góc vận động:  Chơi bolling, bóng, cờ, vòng,… 

Chơi ngoài trời 

- Quan sát c y hoa mười giờ 

+Chơi trò chơi vận động: Thi đi nhanh 

+Trò chơi d n gian: Ve ùm 

- Vẽ, viết nguệch ngoạc trên s n, trên cát. 

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

- Trẻ chơi t  do theo ý thích. 

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

- 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 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

(buổi chiều) 

- Hoạt động theo ý thích: vo, xoắn, xoáy, vặn, búng ngón tay, vuốt. 

- Hoạt động các khu v c chơi theo ý thích. 

- Nhủn nhảy theo giai điệu, nhịp điệu bài hát theo chủ đề. 

- 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 nh n và ra về. 

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

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4  THÁNG 11 

Chủ đề: NGHỀ NGHIỆP Lớp: Lá 6 (DARWIN) 

Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019 

Thời gian  

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

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

- Đón trẻ: Trò chuyện về cô giáo  của bé, cảm xúc của trẻ đối với 2 cô giáo. 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo giáo viên và tập bài tập số 12 

Học 

Chạy chậm khoảng 

100m 

Tìm hiểu về ngày nhà 

giáo Việt Nam ( 20/11) 

Vẽ chân dung cô giáo Thơ 

Bàn tay cô giáo 

Chia 2 phần bằng nhiều 

cách khác nhau trong 

PV7 

Chơi,hoạt động 

ở các góc 

- Góc  phân vai: Người giáo viên 

- Kỹ năng bắt chước, sử dụng ngôn ngữ biểu cảm, phù hợp khi đóng vai người giáo viên hoặc học sinh . 

 - Xây dựng: quan sát m u và th c hiện theo m u của cô.   y trường học. 

- Tạo hình : Vẽ, xé dán, nặn về chủ đề. 

- Góc học tập: Th c hành sao chép tên nghề giáo viên, dụng cụ, một số công việc của người giáo viên 

+ Phân loại đồ dùng và công việc của nghề giáo viên. 

- Góc âm nhạc : Nốt nhạc bí ẩn, trò chơi  m nhạc, bé tập làm ca sĩ 

 - Góc thư viện : Đọc đồng dao “ dích dích dắc dắc”,… 

+ Xem sách truyện về chủ đề 

+ Dạy trẻ biết cách lật sách khổ truyện to :  a anh em 

- Góc vận động:  Chơi bolling, bóng, cờ, vòng,… 

Chơi ngoài trời 

- Quan sát c y hoa mười giờ 

+Chơi trò chơi vận động: Thi đi nhanh 

+Trò chơi d n gian: Ve ùm 

- Vẽ, viết nguệch ngoạc trên s n, trên cát. 

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

- Trẻ chơi t  do theo ý thích. 

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

- 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 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

(buổi chiều) 

- Hoạt động theo ý thích: vo, xoắn, xoáy, vặn, búng ngón tay, vuốt. 

- Hoạt động các khu v c chơi theo ý thích. 

- Nhủn nhảy theo giai điệu, nhịp điệu bài hát theo chủ đề. 

- 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 nh n và ra về. 

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

 


