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Tên giáo viên: Nguyễn Thị Minh Trang – Tô Thị Thủy
Thời gian/hoạt động

Đón trẻ, thể dục
sáng

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Từ 02/11 đến 06/11

Từ 09/11 đến 13/11

Từ 16/11 đến 20/11

Từ 23/11 đến 27/11

- Đón trẻ vào lớp, nhăc trẻ vệ sinh tay bằng nước rửa tay khô trước khi vào lớp. Trao
đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, đặc biệt là về sức khỏe của trẻ, về những lưu ý
cho trẻ trong thời tiết giao mùa. Nhắc nhở trẻ thực hiện một số quy định ở lớp, ở gia
đình: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, biết vâng lời ông bà bố mẹ, biết đi cầu
thang, đóng mở cửa, cởi cất giầy dép
- Cho trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu
lệnh
- Thực hiện các động tác xoay tròn cổ tay, gập đan ngón tay vào nhau và xoay các
khớp ngón tay
- Khởi động: đi thành vòng tròn, đi các kiểu chân, chạy chậm, chạy nhanh theo nhạc
thể dục của trường
MT77
- Trọng động:
+ Động tác hô hấp: thổi nơ
+ Động tác tay – vai : Đưa ra trước, đưa lên cao
+ Động tác bụng - lườn: đứng cuối người về trước, 2 tay chạm mũi bàn chân
+ Động tác PT cơ chân: Đứng bước 1 chân về phía trước khuỵu gối, tay đưa ra trước,
+ Động tác bập nhảy: Đứng thẳng, hai tay đưa ra trướcbật tách chụm chân
-Hỗi tĩnh: Hay tay nhẹ nhàng đưa lên cao và buông xuống đồng thời cúi lưng
+Tập bài tập aerobic bài hát “ nhà mình rất vui ”
Cho trẻ chơi một số trò chơi dân gian nhẹ nhàng: cây cao , cỏ thấp , con thỏ , ,…..
Qua trò chuyện giáo dục trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép
(MT77)

Trò chuyện

Mục tiêu
thực hiên

- Trò chuyện với trẻ về ngôi nhà của mình,Gợi ý để trẻ tự kể về ngôi nhà,như là về hình
dáng cấu tạo (địa chỉ, thôn nào, xóm nào….)
- Trò chuyện với trẻ về những người thân trong gia đình :Khuyến khích trẻ tự giới thiệu

về những người thân trong gia đình như ông ,bà ,bố,mẹ, anh …,Và nói về công việc của
họ?
-Trò chuyện với trẻ về ngày 20/11
- Trò chuyện với trẻ về những đồ dùng có trong gia đình bé. Cho trẻ kể về các đồ dùng
có trong gia đình? Và nói được đồ dùng đó dùng để làm gì?.
Khám phá

Khám phá

Khám phá

HĐKP

Khám phá về người Khám phá về ngày
thân trong gia đình nhà giáo Việt Nam
nhà thân yêu của bé bé
20/11

T2 Khám phá về ngôi
(MT43)
Âm nhạc

Khám phá

Khám phá về đồ
dùng sử dụng điện
trong gia đình.

(MT42)
Văn học

Âm nhạc

Văn học

*VĐ (vỗ tay theo tiết -Thơ: Lấy tăm cho bà - NH: Thương lắm -Truyện: Sẻ con đáng
thầy cô ơi
yêu
tôi,
- VĐTN: Cô giáo em
*NH: Tổ ấm gia đình

T3 tấu chậm): Nhà của

Hoạt động tạo hình

Hoạt động học

T4 Vẽ ngôi nhà của bé
Vận động

VĐCB: Đi thay đổi
T5 tốc độ theo hiệu lệnh
(4-5 lần)
TC: nhảy qua rãnh
nước
Làm quen với toán

T6

Dạy trẻ đếm đến 3,

Hoạt động tạo hình

Hoạt động tạo hình

Tô nét tô màu tranh Trang trí bưu thiếp
chú hề
(vẽ , xé. Dán...)
Vận động

VĐCB : Chạy liên
tục theo hướng thẳng
15m trong 10 giây
TC: Lăn bóng
Làm quen với toán

Vận động

Hoạt động tạo hình

Vẽ và trang trí chiếc
cốc
Vận động

VĐCB: - Ném trúng VĐCB: - Bò bằng
đích đứng (xa 1,5m x bàn tay bàn chân
cao 1,2m).
TC: Mèo và chim sẻ
TC: chèo thuyền
Làm quen với toán

Làm quen với toán

Tách, gộp nhóm đối Sắp xếp theo quy tắc Dạy trẻ sắp sếp theo

MT43,
MT42

Hoạt động ngoài
trời

nhận biết nhóm có 3 tượng trong phạm vi 2:1
quy tắc 1:1:1
đối tượng, nhận biết 3
chữ số 3
* HĐCCĐ: Quan sát thời tiết quan sát sự thay đổi của sự vật hiện tượng xung quanh ví
dụ: vì sao buổi sáng lá lại ướt? Vì sao cây lại héo?…
+Đi dạo quanh trường, trò chuyện về các âm thanh xung quanh trẻ.
- Chăm sóc cây, tưới cây, không bẻ cành, bứt hoa , phối hợp các giác quan để xem xét
sự vật: Nhìn, sờ , ngửi
-Cô và trẻ nhặt lá xung quanh sân trường và bỏ vào thùng rác, giáo dục trẻ không
được hái hoa, bẻ cành
-Chơi với phấn: vẽ ngôi nhà của bé nhỉ, vẽ hoa ,....
MT38
- Hát và đọc thơ các bài trẻ đ học….
* TCVĐ: lộn cầu vồng, nu na nu nống, nhảy qua r nh nước,Chuyền bóng, bóng tròn
to, Trời tối, trời sáng; mèo đuổi chuột, gieo hạt, trồng cây chuối......
*Chơi tự do trên sân trường : Trẻ chọn và chơi đồ chơi có sẵn trên sân trường: đu
quay, cầu trượt, xích đu
(MT38)

- Nhặt lá sân trường, nhặt sỏi, vỏ hến… xếp thành hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.
(MT38)

- Góc trọng tâm:
Góc xây dựng xây – lắp ghép : xây dựng ngôi nhà của gia đình bé đang ở (T1)
óc sách truyện: làm sách về gia đình bé, đọc thơ, truyện, xem tranh ảnh về người thân
trong gia đình...(T2)
- Trẻ tự chọn sách ở góc sách truyện mà mình thích để xem, trẻ cầm sách đúng chiều và
MT76,
Hoạt động chơi góc giở từng trang để xem tranh ảnh, “đọc” sách theo tranh minh họa trong truyện
MT80
óc nghệ thuật: làm bưu thiếp, vẽ tranh, in hoa bằng ngón tay tặng côqua sự kiện rồi
làm chi nữa (T3) trẻ sử dụng kí hiệu của mình để nhận ra bài của mình và các bạn
óc phân vai- nấu ăn: nấu một số nón ăn mà gia đình trẻ thích.(T4)
- óc phân vai: - trẻ thảo luận với bạn ,lựa chọn các góc chơi mà trẻ yêu thích,
+ bác sĩ :khám bệnh cho bệnh nhân ăn bị đau bụng do ăn thực ph m đ bị ôi, thiu...sâu

răng do ăn nhiều kẹo..
-Siêu thị: bán các loại thực ph m giàu chất đạm: thịt, cá
+Bán các loại rau, củ quả giàu vitamin ,C
+Bán hoa, bưu thiếp......
- óc kĩ năng:Biết tết sợi đôi; Tự cài, cởi cúc, buộc dây giày; Xúc hạt, kẹp gắp.
- óc thiên nhiên: Chăm sóc cây: tưới nước và bắt sâu cho cây
- Góc học tập
+Dạy trẻ thêm bớt trong phạm vi 3
+Dạy trẻ sắp sếp theo quy tắc săp sếp 2:1
+Dạy trẻ sắp sếp theo quy tắc 1:1:1
Cho trẻ sắp sếp các cồ dùng, dụng cụ trong gia đình từ cao đến thấp, từ to đến nhỏ, từ
dài đến ngắn và ngược lại
+Tìm hiểu về ngày 20/11 qua tranh ảnh, xem sách, trò chuyện..
- óc âm nhạc:hát và vận động các bài hát về gia đình , và cô giáo
+Nghe nhạc: nhạc không lời nổi tiếng..
-Trẻ Thực hiện một số quy định ở lớp và gia đình. Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy
định (MT 76)
(MT76)

- Biết trao đổi thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung
(MT80)

- Có một số kĩ năng tự phục vụ. Đi giày dép, rửa tay, xúc miệng nước muối,
- Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi nhắc nhở: vệ sinh răng miệng
trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy, đi vệ sinh đúng nơi quy định...
-Cô nhắc trẻ mời cô và bạn trong khi ăn, ăn nhai kĩ, từ tốn, chấp nhận ăn rau và nhiều
Hoạt động ăn, ngủ,
MT79
loại thức ăn khác nhau...không được cười đùa trong khi ăn,không uống nước l -Phối
vệ sinh
hợp với các giác quan: nhìn, ngửi, nếm... để đoán tên món ăn mà trẻ được ăn
Thực hiện việc xếp hàng đúng qui định (Biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở.), xếp
hàng đi vào lớp, xếp hàng đi rửa tay...
(MT79)
Hoạt động chiều

- Kể chuyện cho trẻ nghe: Cả nhà đều làm việc, một bó hoa tươi thắm, cháu ngoan của MT50,

MT67,
bà, Đóng kịch: cả nhà đều làm việc
MT78,
- Làm quen thơ: Nhớ ơn, mưa, lời chào, mẹ và cô
MT15
- Đồng dao, ca dao: Công cha như núi thái sơn
LQVT:
- Phân loại đối tượng theo 1-2 dấu hiệu: đồ dùng để uống với đồ dùng nấu...
- Tìm sự giống và khác nhau của hai bức tranh
- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10. Đếm xuôi, đếm ngược trong phạm vi 10
- Tập sao chép quy tắc sắp xếp của ba đối tượng và sao chép lại
+ Cho trẻ làm quen với cách đo 1 đối tượng và đơn vị đo
- Làm bài tập +Tìm hình giống nhau :13/11, Trang 4
- Xem tranh ảnh video , nhận ra những nơi nguy hiểm như hồ ao, không được tới gần ,
qua video , hình ảnh
- Xem video, clip, tranh ảnh: Nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp
đỡ ; Ngã chảy máu, nói được tên , địa chỉ gia đình, số điện thoại của người thân khi cần
thiết
- Ôn luyện củng cố các bài hát, vận động trong tháng: Mẹ đi vắng, cô giáo miền xuôi,
co giáo em…
- Tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu với lớp B1: kéo co, nhảy bao bố, cướp cờ…
- Thực hiện được 2-3 yêu cầu liên tiếp: Tổ chức trò chơi i nhanh hơn (cháu lấy được
hình tròn màu đỏ gắn vào bông hoa màu vàng (MT 50)
(MT50)

- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần, nêu gương bé ngoan
- Tổ chức chương trình giao lưu bé và các bạn: Cho trẻ giới thiệu về bản thân và gia
đình mình (MT67)
(MT67)

- Chú ý khi nghe cô bạn nói Cho trẻ xem video và Giáo dục Trẻ không được chen
ngang khi người lớn nói chuyện (MT )
(MT78)

- Cho trẻ xem video clip và trò chuyện để dạy trẻ:
+ Nhận biết những nơi , vật dụng nguy hiểm cần tránh xa:bếp lửa, nước sôi, điện, dao,

kéo, nồi canh, cơm còn nóng….
+ Không được chơi những vật sắc nhọn, không được ngậm hay cho hột hat vào mũi,
tai, ….
(MT15)
Chủ đề - Sự kiện

Ngôi nhà thân yêu của Người thân trong gia
bé
đình bé

Chào mừng ngày
NGVN 20/11

ĐÁNH IÁ CỦA GIÁO VIÊN

Đánh giá KQ thực
hiện

ĐÁNH IÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU

Những đồ dùng sử
dụng điện trong gia
đình bé

