CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 6: MÙA HÈ THÚ VỊ
KHỐI NHÀ TRẺ
CHỦ ĐỀ:

Môn học

Tuần 1
3/6 – 7/6

Âm nhạc

Trẻ học nề nếp và làm
quen với lớp học mới.

Hoạt động với đồ
vật

Tuần 4
24/6 – 28/6

Vận động theo nhạc:
Bé yêu biển lắm
TCAN:
Tai ai tinh

Vận động theo nhạc
Đố bạn
TCAN:
Ai đoán giỏi

Vận động theo nhạc:
Bé yêu biển lắm
TCAN:
Gà gáy, vịt kêu

Quà tặng Bạn Thỏ
(Ôn: Bước qua vật cản, mang
vật trên tay)

Tàu qua hầm
(Ôn: bò hui qua cổng)

Trang phục mùa hè

Đồ dùng cá nhân

Đồ dùng ăn uống

Ngôi nhà xinh xắn
(KN xếp chồng)

Con vật ngộ nghĩnh
(sử dụng khuôn in hình con
vật)
Thơ:
Yêu mẹ

Phim hoạt hình:
Vườn hoa nhà bé Bi

Văn học
Kỹ năng sống

Tiếng Anh

Tuần 3
17/6 – 21/6

Đi theo hướng thẳng
(Ôn : Kĩ năng đi )

Trò chơi vận động
HĐ Nhận biết

Tuần 2
10/6 – 14/6

Học cách chào hỏi lễ
Phép

Vòng tay của bé
(KN xâu vòng 1 màu)
Phim hoạt hình:
Thỏ con không vâng lời

Học cách xếp hàng

Học cách lấy và cất balo

Unit 6: I see a bee
(Welcome to our world –
SB p46)

Unit 6: I see a bee
(Welcome to our world –
SB p46)

Unit 6: I see a bee
(Welcome to our world – SB
p46)

Unit 6: I see a bee
(Welcome to our world – SB
p46)

Reviewing
Bee, ant, ladybug,
butterfly

Reviewing
Bee, ant, ladybug,
butterfly, caterpillar

Reviewing
Bee, ant, ladybug, butterfly,
caterpillar, leaf, rock

Vocabulary
Caterpillar
Song: (classroom actions)
One little finger

Vocabulary
Leaf, rock
Song: (classroom actions)
One little finger

Vocabulary
Grasshopper
Song: (classroom actions)
One little finger

Reviewing
Bee, ant, ladybug, butterfly,
caterpillar, leaf, rock,
grasshopper
Vocabulary
Dragonfly
Song: (classroom actions)
One little finger

Trò chơi dân gian
Hoạt động trải
nghiệm

-

Lộn cầu vồng
Chi chi chành chành
Tập tầm vông
Pha nước chanh

BÀI THƠ – CÂU TRUYỆN THÁNG 6
Thơ : Yêu mẹ
Mẹ đi làm
Từ sáng sớm
Dậy thổi cơm
Mua thịt cá
Em kề má
Được mẹ yêu
Ơi mẹ ơi
Con yêu mẹ lắm.

Truyện : Thỏ con không vâng lời
Một hôm thỏ mẹ dặn thỏ con : “ Thỏ con của mẹ ! con ở nhà chớ đi chơi xa, con nhé “
Vâng ạ! Con ở nhà không đi chơi xa.
Nhưng bươm bướm bay đến , bươm bướm gọi : Thỏ con ơi ! Ra vườn chơi đi! ở đây có cỏ , ở đây có hoa
thích lắm. Thế là thỏ con đi chơi mãi … chơi mãi, xa thât xa…
Thế rồi thỏ con quên cả lối về nhà, thỏ con khóc hu hu “ mẹ ơi , mẹ ơi Bác gấu đi ngang qua thấy thỏ con
khóc . Bác dắt thỏ về nhà.
Thỏ mẹ chạy ra ôm thỏ con, thỏ con nói với mẹ : Mẹ, mẹ dặn con ở nhà, con lại đi chơi xa, con xin lỗi mẹ “
Truyện : Vườn hoa nhà bé Bi
Nhà bé Bi có một vườn hoa rất là đẹp : có hoa hồng, hoa cúc , hoa huệ, hoa đồng tiền này. Sáng nào Bi và
ông cũng tưới nước cho hoa . Các loài hoa trong vườn thi nhau khoe sắc và luôn thầm cảm ơn ông và bé.

