
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

CHỦ ĐỀ   NHỮNG NGHỀ BÉ THÍCH  Lớp Chồi 1 (Sao vàng) 

Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020 

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 nghề nghiệp bác sĩ 
- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: tập bài tập số 09 ; Vận động theo nhạc bài Bác đưa thư vui tính”. 

Học 

Khám phá: Nghề bác 

sĩ 

Thơ: Làm bác sĩ 

 

Bật qua vật 

cản 15 cm 

Toán: Nhận biết số 5 Vẽ theo 

ý thích 

HĐ vui chơi 

- Góc chơi trò chơi học tập: Phân loại chất liệu, đếm số lượng, so sánh đồ dùng đồ chơi theo dấu hiệu đặc trưng; Tìm đồ 

dùng còn thiếu; Tìm đôi; chơi lô tô: để biết được một số mối liên hệ giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng đồ dùng đồ 

chơi..;  

- Góc chơi phân vai: đóng vai  “Mẹ con”, “Bán hàng” 

- Góc tạo hình: vẽ, nặn đồ dùng trong gia đình, cắt dán tạo album những ngày kỷ niệm trong gia đình  
- Góc sách/thư viện: chọn, xem sách, tranh, kể chuyện theo tranh 

- Góc chơi lắp ghép xây dựng: trẻ phối hợp các loại đồ chơi, vật liệu chơi, các thao tác chơi khác nhau để tạo ra sản phẩm 

như: ngôi nhà, hàng rào, vườn cây... Xây dựng ngôi nhà của bé. 

- Góc chơi âm nhạc: hát, múa, vận động theo nhạc về những bài hát về chủ đề. 

2Chơi ngoài trời 

- Đi dạo, quan sát: Đồ chơi ngoài sân trường. 

- Chơi trò chơi: Mèo đuổi chuột, Tập Tầm vông, … 

- 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 đá sỏi tạo ra những con vật, đồ vật ngộ 

nghĩnh 

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

Ăn, ngủ 
- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Mời cô” “Mời bạn” trước 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 

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: “lớn lên bé sẽ làm gì”. 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  

CHỦ ĐỀ:  NHỮNG NGHỀ BÉ THÍCH Lớp Chồi 2 (Nấm Hương) 

Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020  

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 nghề nghiệp bác sĩ 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: tập bài tập số 09 ; Vận động theo nhạc bài Bác đưa thư vui tính”. 

Học 
Thơ: Làm bác sĩ 

Dạy hát Em làm 

bác sĩ 
Nghề bác sĩ Nặn theo ý thích Bật qua vật cản 15 cm 

HĐ vui chơi 

- Góc chơi trò chơi học tập: Phân loại chất liệu, đếm số lượng, so sánh đồ dùng đồ chơi theo dấu hiệu đặc trưng; Tìm đồ dùng 

còn thiếu; Tìm đôi; chơi lô tô: để biết được một số mối liên hệ giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng đồ dùng đồ chơi..;  

- Góc chơi phân vai: đóng vai  “Mẹ con”, “Bán hàng” 
- Góc tạo hình: vẽ, nặn đồ dùng trong gia đình, cắt dán tạo album những ngày kỷ niệm trong gia đình  

- Góc sách/thư viện: chọn, xem sách, tranh, kể chuyện theo tranh 

- Góc chơi lắp ghép xây dựng: trẻ phối hợp các loại đồ chơi, vật liệu chơi, các thao tác chơi khác nhau để tạo ra sản phẩm 

như: ngôi nhà, hàng rào, vườn cây... Xây dựng ngôi nhà của bé. 

- Góc chơi âm nhạc: hát, múa, vận động theo nhạc về những bài hát về chủ đề. 

Chơi ngoài trời 

- Đi dạo, quan sát: Đồ chơi ngoài sân trường. 

- Chơi trò chơi: Mèo đuổi chuột, Tập Tầm vông, … 

- 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 đá sỏi tạo ra những con vật, đồ vật ngộ 

nghĩnh 
- Chơi tự do: Đồ chơi ở sân trường, đá banh, nhảy dây,…. Chăm sóc cây. 

Ăn, ngủ 
- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Mời cô” “Mời bạn” trước 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 

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: “lớn lên bé sẽ làm gì”. 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  

CHỦ ĐỀ:  NHỮNG NGHỀ BÉ THÍCH Lớp Chồi 3 (Nắng Ấm) 

Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020  

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 nghề nghiệp bác sĩ 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: tập bài tập số 09 ; Vận động theo nhạc bài Bác đưa thư vui tính”. 

Học Kể chuyện “Cô bác sĩ tí 

hon” 

Dạy hát Em làm 

bác sĩ 

Nghề bác sĩ Nặn theo ý thích Bật qua vật cản 15 

cm 

HĐ vui chơi 

- Góc chơi trò chơi học tập: Phân loại chất liệu, đếm số lượng, so sánh đồ dùng đồ chơi theo dấu hiệu đặc trưng; Tìm đồ 

dùng còn thiếu; Tìm đôi; chơi lô tô: để biết được một số mối liên hệ giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng đồ dùng đồ 

chơi..;  

- Góc chơi phân vai: đóng vai  “Mẹ con”, “Bán hàng” 

- Góc tạo hình: vẽ, nặn đồ dùng trong gia đình, cắt dán tạo album những ngày kỷ niệm trong gia đình  
- Góc sách/thư viện: chọn, xem sách, tranh, kể chuyện theo tranh 

- Góc chơi lắp ghép xây dựng: trẻ phối hợp các loại đồ chơi, vật liệu chơi, các thao tác chơi khác nhau để tạo ra sản phẩm 

như: ngôi nhà, hàng rào, vườn cây... Xây dựng ngôi nhà của bé. 

- Góc chơi âm nhạc: hát, múa, vận động theo nhạc về những bài hát về chủ đề. 

Chơi ngoài trời 

- Đi dạo, quan sát: Đồ chơi ngoài sân trường. 

- Chơi trò chơi: Mèo đuổi chuột, Tập Tầm vông, … 

- 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 đá sỏi tạo ra những con vật, đồ vật ngộ 

nghĩnh 

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

Ăn, ngủ 
- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Mời cô” “Mời bạn” trước 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 

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: “lớn lên bé sẽ làm gì”. 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  

CHỦ ĐỀ NHỮNG NGHỀ BÉ THÍCH Lớp Chồi 4 (Hướng Dương) 

Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020 

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 nghề nghiệp bác sĩ 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: tập bài tập số 09 ; Vận động theo nhạc bài Bác đưa thư vui tính”. 

Học Nghề bác sĩ 
Dạy hát “Em 

làm bác sĩ” 

 
Kể chuyện “Bác sĩ chim” Nhận biết chữ số 4 Bật qua vật cản 15cm 

HĐ vui chơi 

- Góc chơi trò chơi học tập: Phân loại chất liệu, đếm số lượng, so sánh đồ dùng đồ chơi theo dấu hiệu đặc trưng; Tìm đồ 

dùng còn thiếu; Tìm đôi; chơi lô tô: để biết được một số mối liên hệ giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng đồ dùng đồ 

chơi..;  

- Góc chơi phân vai: đóng vai  “Mẹ con”, “Bán hàng” 

- Góc tạo hình: vẽ, nặn đồ dùng trong gia đình, cắt dán tạo album những ngày kỷ niệm trong gia đình  

- Góc sách/thư viện: chọn, xem sách, tranh, kể chuyện theo tranh 

- Góc chơi lắp ghép xây dựng: trẻ phối hợp các loại đồ chơi, vật liệu chơi, các thao tác chơi khác nhau để tạo ra sản phẩm 
như: ngôi nhà, hàng rào, vườn cây... Xây dựng ngôi nhà của bé. 

- Góc chơi âm nhạc: hát, múa, vận động theo nhạc về những bài hát về chủ đề. 

Chơi ngoài trời 

- Đi dạo, quan sát: Đồ chơi ngoài sân trường. 

- Chơi trò chơi: Mèo đuổi chuột, Tập Tầm vông, … 

- 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 đá sỏi tạo ra những con vật, đồ vật ngộ 

nghĩnh 

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

Ăn, ngủ 
- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Mời cô” “Mời bạn” trước 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 

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: “lớn lên bé sẽ làm gì”. 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  

CHỦ ĐỀ:  NHỮNG NGHỀ BÉ THÍCH Lớp Chồi 5 (sunrise) 

Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020  

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 nghề nghiệp bác sĩ 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: tập bài tập số 09 ; Vận động theo nhạc bài Bác đưa thư vui tính”. 

Học 

Vẽ theo ý thích Đo độ dài một vật bằng 

một đơn vị đo 

Nghề bác sĩ Thơ “Làm bác sĩ” Tung bóng lên cao 

và bắt 

HĐ vui chơi 

- Góc chơi trò chơi học tập: Phân loại chất liệu, đếm số lượng, so sánh đồ dùng đồ chơi theo dấu hiệu đặc trưng; Tìm đồ 
dùng còn thiếu; Tìm đôi; chơi lô tô: để biết được một số mối liên hệ giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng đồ dùng đồ 

chơi..;  

- Góc chơi phân vai: đóng vai  “Mẹ con”, “Bán hàng” 

- Góc tạo hình: vẽ, nặn đồ dùng trong gia đình, cắt dán tạo album những ngày kỷ niệm trong gia đình  

- Góc sách/thư viện: chọn, xem sách, tranh, kể chuyện theo tranh 

- Góc chơi lắp ghép xây dựng: trẻ phối hợp các loại đồ chơi, vật liệu chơi, các thao tác chơi khác nhau để tạo ra sản phẩm 

như: ngôi nhà, hàng rào, vườn cây... Xây dựng ngôi nhà của bé. 

- Góc chơi âm nhạc: hát, múa, vận động theo nhạc về những bài hát về chủ đề. 

Chơi ngoài trời 

- Đi dạo, quan sát: Đồ chơi ngoài sân trường. 

- Chơi trò chơi: Mèo đuổi chuột, Tập Tầm vông, … 

- 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 đá sỏi tạo ra những con vật, đồ vật ngộ 

nghĩnh 

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

Ăn, ngủ 
- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Mời cô” “Mời bạn” trước 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 

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: “lớn lên bé sẽ làm gì”. 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  

CHỦ ĐỀ NHỮNG NGHỀ BÉ THÍCH Lớp Chồi 6 (Teddy) 

Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020 

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 nghề nghiệp bác sĩ 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: tập bài tập số 09 ; Vận động theo nhạc bài Bác đưa thư vui tính”. 

Học 
Khám phá nghề bác sĩ Bác sĩ chim Thơ làm bác sĩ Bật qua vật cản Vẽ theo ý thích 

HĐ vui chơi 

- Góc chơi trò chơi học tập: Phân loại chất liệu, đếm số lượng, so sánh đồ dùng đồ chơi theo dấu hiệu đặc trưng; Tìm đồ 

dùng còn thiếu; Tìm đôi; chơi lô tô: để biết được một số mối liên hệ giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng đồ dùng đồ 

chơi..;  

- Góc chơi phân vai: đóng vai  “Mẹ con”, “Bán hàng” 

- Góc tạo hình: vẽ, nặn đồ dùng trong gia đình, cắt dán tạo album những ngày kỷ niệm trong gia đình  

- Góc sách/thư viện: chọn, xem sách, tranh, kể chuyện theo tranh 

- Góc chơi lắp ghép xây dựng: trẻ phối hợp các loại đồ chơi, vật liệu chơi, các thao tác chơi khác nhau để tạo ra sản phẩm 

như: ngôi nhà, hàng rào, vườn cây... Xây dựng ngôi nhà của bé. 

- Góc chơi âm nhạc: hát, múa, vận động theo nhạc về những bài hát về chủ đề. 

Chơi ngoài trời 

- Đi dạo, quan sát: Đồ chơi ngoài sân trường. 

- Chơi trò chơi: Mèo đuổi chuột, Tập Tầm vông, … 
- 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 đá sỏi tạo ra những con vật, đồ vật ngộ 

nghĩnh 

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

Ăn, ngủ 
- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Mời cô” “Mời bạn” trước 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 

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: “lớn lên bé sẽ làm gì”. 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” 

 


