CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 6: MÙA HÈ THÚ VỊ
KHỐI MẪU GIÁO LỚN
Môn học

Tuần 1
3/6 – 7/6

Tuần 3
17/6 – 21/6
Ôn:
Đi trên ghế băng vận chuyển
nước
TC: Ném đích đứng

Tuần 4
24/6 – 28/6
Ôn:
Bò thấp chui qua cổng đội
túi cát trên lưng
TC: Thi xem đội nào nhanh

Tan và không tan

Pha bong bóng nhiều màu
sắc

Ôn
Quy tắc sắp xếp

Ôn
Đo dung tích 2 đối tượng
bằng 1 đơn vị đo

Ôn
Đo chiều dài 2 đối tượng
bằng 1 đơn vị đo

Hoạt động Tạo hình

Vẽ mùa hè của bé

Đàn cá nhỏ
(Nguyên liệu: lá cây)

Gấp cano, thuyền
(Nguyên liệu: bìa màu)

Văn học – Âm nhạc

Truyện
Gấu con chia quà

Dance
What makes you beautiful

Đóng kịch
Gấu con chia quà

Trò chơi vận động

Lá cây đổi màu, tại sao vậy
?

Khám phá khoa học
Toán
Trẻ học nề nếp và làm
quen với lớp học mới

Tiếng Anh

Tuần 2
10/6 – 14/6
Ôn:
Bật nhảy chụm tách chân
TC: Kéo co

Unit 5: in ig it ix
(Oxford phonics world 2
SB p46-47)

Unit 5: in ig it ix
(Oxford phonics world 2
SB p46-47)

Unit 5: in ig it ix
(Oxford phonics world 2
SB p48-49)

Unit 5: in ig it ix
(Oxford phonics world 2
SB p48-49)

Review letters and sounds
Letter I sound /i/
Letter G sound/g/
Letter F sound/f/
Letter D sound/d/
Letter B sound/b/
Letter W sound/w/

Review letters and sounds
Letter I sound /i/
Letter G sound/g/
Letter F sound/f/
Letter D sound/d/
Letter B sound/b/
Letter W sound/w/

Review letters and sounds
Letter I sound /i/
Letter T sound/t/
Letter P sound/p/
Letter H sound/h/
Letter S sound/s/
Letter M sound/m/

Review letters and sounds
Letter I sound /i/
Letter T sound/t/
Letter P sound/p/
Letter H sound/h/
Letter S sound/s/
Letter M sound/m/

Practice words
Fig, wig, big, dig

Review words
Fig, wig, big, dig

Practice words
Pit, hit, six, mix

Review words
Pit, hit, six, mix

Hoạt động
trải nghiệm
Kĩ năng sống

Trò chơi dân gian

- Thu hoạch rau
- Học cách gọt hoa quả
- Học cách làm sạch đồ
- Học cách giới thiệu về bản thân và những người thân trong gia đinh, địa chỉ nhà ở,..
- Học cách gấp chăn
- Học cách lấy và xếp giầy dép ngay ngắn
-

Kéo co
Ô ăn quan
Rồng rắn lên mây
Đi cà kheo
BÀI THƠ, CÂU TRUYỆN THÁNG 6

Truyện: Gấu Con Chia Quà
Cây táo nhà Gấu rất sai quả và ăn thì ngọt lừ.Sáng nào Gấu Con cũng đòi ăn táo, nhưng mẹ hái bao nhiêu Gấu Con cũng chê ít. Một hôm gấu mẹ
hỏi:
Thế con muốn mẹ hái cho con bao nhiêu quả táo nào?
- Dạ… Con muốn mẹ hái cho con thật nhiều ạ!
- Thật nhiều là bao nhiêu chứ? Gấu Mẹ hỏi lại
- Nhiều…là…là…
Mẹ Gấu cười nói:
- Con của mẹ không biết đếm.Từ nay con phải học đếm đến bao nhiêu mẹ sẽ hái cho con chừng ấy quả táo nhé.
Gấu Con vâng lời và tìm đến nhà thầy Hươu để học đếm
Hôm đầu Gấu biết đếm đến “Một”, mẹ Gấu cho Gấu mỗi một quả táo.Thấy ít quá Gấu Con định đòi them nhưng nhớ lời mẹ dặn nên lại thôi và
lẳng lặng ôm sách đi học.Hôm sau Gấu biết đếm đến “Hai” nên được mẹ cho hai quả táo.Nhưng, những ngày tiếp theo,cậu ta biết đếm đến “
Năm’, đến “Mười” nên được mẹ cho rất nhiều táo.Gấu Con rất khoái chí và càng chăm học hơn.
Năm mới đã đến. Mẹ Gấu muốn làm một bữa liên hoan, Gấu Con lanh chanh đòi đi chợ mua quà. Mẹ Gấu đưa tiền cho con rồi dặn:
- Con ra chợ mua hoa quả. Nhớ đếm cho đủ người trong nhà kẻo mua thiếu đấy.
Gấu Con “Vâng ạ” rồi đếm đi đếm lại từng người trong gia đình, xong mới xách giỏ đi chợ. Một lát sau, cậu ta khệ nệ bê giỏ về
Gấu Bố bảo.
- Bây giờ, con hãy chia quà cho từng người đi.
Gấu Con chỉ chờ có thế, vội bưng đĩa hoa quả bằng hai tay mời bố, mẹ, mời cả hai em nhỏ. Ơ kìa, thế phần của Gấu Con đâu? Nhìn Gấu Con
lúng túng, Gấu Mẹ cũng phì cười, rồi hỏi:
- Con đếm như thế nào mà lại thiếu? Con đã đếm đi đếm lại từng người rồi mà - Gấu Mẹ bảo.
Gấu Con đếm lại: Mẹ là một, bố là hai, em trai là ba, em gái là bốn, đấy, đủ cả mà
Nghe Gấu Con nói cả nhà cười rộ lên. Gấu Bố bảo:
- Con của bố đếm giỏi thật, đến nỗi quên cả mình cơ mà.
- À…ra thế, Gấu Con gãi đầu xấu hổ.
Gấu Bố vui vẻ nói: Chia quà đủ cho mọi người mà chỉ quên phần mình thì con sẽ chẳng mất phần đâu.
Nói rồi, bố mẹ Gấu dồn hết kẹo, hoa quả vào chung một đĩa, mời cả nhà cùng ăn.

