CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 6: MÙA HÈ THÚ VỊ
WATER CLIL (4-5Y)

Tuần 1
3/6 – 7/6

Môn học

Tuần 2
10/6 – 14/6

Trò chơi vận động

Ôn: Đi trên ghế băng đầu đội
túi cát
TC: Kéo co

Khám phá khoa học

Chìm, nổi
Trẻ học nề nếp và làm
quen lớp học mới

Toán
Hoạt động Tạo hình
Văn học – Âm

nhạc

Giờ học trải nghiệm

Trò chơi dân gian

Kĩ năng sống

Hạt đếm
Nặn quả bé thích
Truyện
Đôi dép

Thu hoạch rau

Tuần 3
17/6 – 21/6
Ôn: Đi trên dây
- ném đích ngang
TC: Ai khéo hơn
Con quạ thông minh
(Thí nghiệm với viên sỏi)
Trật tự số
(1-5)
Tạo hình bông hoa
(Các bộ phận)
Dance
Bố ơi mình đi đâu thế

Học cách nhặt và rửa rau

- Đi cà kheo
- Bịt mắt bắt dê
- Nhảy bao bố
- Gắp cua bỏ giỏ
Học cách giới thiệu về bản thân và những người thân trong gia đinh
Học cách gấp khăn
Học cách lấy và xếp giầy dép ngay ngắn

Tuần 4
24/6 – 28/6
Bò thấp chui qua cổng
Bật liên tục vào 5 ô
TC: Chuyền bóng

Tan và không tan
Tách gộp phạm vi 5
Làm chiếc ống nhòm
Thơ
Mưa
Học cách vắt và phơi khăn
mặt

BÀI THƠ, CÂU TRUYỆN THÁNG 6
Truyện :
Đôi dép
Hai chiếc dép là đôi bạn chơi với nhau rất thân. Không biết chúng chơi chung từ bao giờ, chỉ biết từ rất lâu lâu
lắm rồi.
Một hôm, Dép trái nói với Dép phải:
- Bạn Dép phải ơi, bạn có thấy chúng ta đẹp đôi lắm không?
- Ừ, thì mình có đôi có cặp, lại sạch như thế này mà không đẹp sao được - Dép phải trả lời.
Dép trái than thở:
- Không hiểu sao cậu chủ của chúng ta cứ lộn tôi với cậu hoài. Cứ mỗi lần mang dép vào thì y như rằng tôi
phải chịu cảnh đau đớn vì cái ngón chân của cậu chủ đâm vào tôi hoài.
Dép phải tiếp lời:
- Còn tôi, phải chịu đựng sự ở dơ của cậu chủ nữa chứ. Mỗi khi đi chơi về, cậu chủ không chịu rửa chân, cứ
thế mà mang tôi vào. Ôi, thật đáng sợ làm sao!
- Vì vậy tôi với bạn thật không may khi gặp cậu chủ như thế này! - Dép trái nói.
Dép phải cười và nói:
- Phải chi cậu chủ của chúng ta chịu khó giữ vệ sinh cho đôi chân sạch sẽ thì chúng ta cũng được sạch lây
thôi.
- Ừ, và còn phải biết nhìn xem tôi và cậu, ai mới đúng là ở chân nào thì hay biết mấy bạn nhỉ!
(Sưu
tầm)

Thơ : Mưa
Mưa rơi tí tách
Hạt trước hạt sau
Không xô đẩy nhau
Xếp hàng lần lượt
Mưa vẽ trên sân
Mưa dàn trên lá
Mưa rơi trắng xóa
Bong bóng phập phồng
Mưa nâng cánh hoa
Mưa gọi chổi biếc
Mưa rửa sạch bụi
Như em lau nhà.
Mưa rơi, mưa rơi
Mưa là bạn tôi
Mưa là nốt nhạc
Tôi hát thành lời…
Nguyễn Diệu

