CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 7: MÙA HÈ THÚ VỊ
KHỐI MẪU GIÁO LỚN
Môn học

Tuần 1
1/7 – 5/7

Tuần 2
8/7 – 12/7

Tuần 3
15/7 – 19/7

TC vận động

Ôn: Đi trên dây
- ném đích ngang
TC: Cáo và thỏ

Đập bóng bằng 2 tay
TC: Đập tổ ong

Đi trên dây, đâu đội
túi cát
TC: Nhảy bao bố

Khám phá
KH - XH

LQVT

Tạo hình

Văn học – Âm nhạc

Tiếng Anh

Thí nghiệm với nam
châm

Thời tiết mùa hè

Sử dụng nguyên liệu
khác nhau để tạo
thành hình cơ bản

Chắp ghép hình học
thành hình đơn giản

Ôn
Trên, dưới,trước,sau,
của người khác

Sáng tạo với màu
nước

Tạo hình quả mùa hè

Những cánh bướm
diệu kì
(Nguyên liệu: lá cây,
hoa)
Dance
What makes you
beautiful
Unit 5: in ig it ix
(Oxford phonics
world 2
SB p50-51)
Review letters and
sounds
Letter I sound /i/
Letter F sound/f/
Letter W sound/w/
Letter P sound/p/
Letter B sound/b/
Letter D sound/d/
Letter G sound/g/
Review words
Fig, wig, big, dig,
pin, bin

Thơ
Em yêu mùa hè

Tuần 4
22/7 – 26/7

Ném đích nằm ngang
TC: Chạy khúc khuỷu

Hoa quả mùa hè

Dance
What makes you
beautiful
Unit 5: in ig it ix
Unit 5: in ig it ix
(Oxford phonics world (Oxford phonics world
2
2
SB p50-51)
SB p50-51)
Review letters and
Review letters and
sounds
sounds
Letter I sound /i/
Letter I sound /i/
Letter F sound/f/
Letter F sound/f/
Letter W sound/w/
Letter W sound/w/
Letter P sound/p/
Letter P sound/p/
Letter B sound/b/
Letter H sound/h/
Letter D sound/d/
Letter N sound/n/
Letter G sound/g/
Letter T sound/t/
Review words
Review words
Fig, wig, big, dig, pin, Pit, hit, six, mix, win,
bin
fin

Tuần 5
29/7 – 2/8

Kì nghỉ hè của bé
Nghỉ hè
Ôn
Đếm theo khả năng

Vặn bóng nghệ thuật
Đóng kịch
Cáo và thỏ
Unit 5: in ig it ix
(Oxford phonics world
2
SB p50-51)
Review letters and
sounds
Letter I sound /i/
Letter F sound/f/
Letter W sound/w/
Letter P sound/p/
Letter H sound/h/
Letter N sound/n/
Letter T sound/t/
Review words
Pit, hit, six, mix, win,
fin

Kĩ năng sống

HĐ trải nghiệm

Trò chơi dân gian

-

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
Thu hoạch rau.
Học cách gọt hoa quả.
Học cách làm sạch đồ.
Xem phim : “Đại chiến thú cưng” tại Mipec Long Biên
Kéo co
Ô ăn quan
Rồng rắn lên mây
Đi cà kheo
BÀI THƠ – CÂU TRUYỆN THÁNG 7

Thơ: Em yêu mùa hè
Em yêu mùa hè
Có hoa sim tím
Mọc trên đồi quê
Rung rinh bướm lượn
Thong thả dắt trâu
Trong chiều nắng xế
Em hái sim ăn
Trời, sao ngọt thế
Gió mát lưng đồi
Ve ngân ra rả
Trên cao lưng trời
Diều ai vừa thả
Sưu tầm

Cáo thỏ và gà trống
Ngày xửa ngày xưa, trong khu rừng nọ, có một con Cáo và một con Thỏ. Cáo có một ngôi nhà bằng băng, còn
Thỏ có một ngôi nhà bằng gỗ. Mùa xuân đến, nhà Cáo tan ra thành nước, Cáo xin sang nhà Thỏ sưởi nhờ rồi
đuổi luôn Thỏ ra ngoài.Thỏ vừa đi vừa khóc. Một lát sau Thỏ gặp bầy Chó.
Bầy Chó hỏi Thỏ:
- Tại sao Thỏ khóc?
- Làm sao mà tôi không khóc được. Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn Cáo, Cáo có một ngôi nhà bằng băng.
Mùa xuân đến nhà Cáo tan ra thành nước, Cáo xin sang nhà tôi sưởi nhờ rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà.
- Thỏ ơi, đừng khóc nữa!
Bầy Chó an ủi Thỏ.
- Chúng tôi sẽ đuổi được Cáo đi.
Bầy Chó cùng Thỏ đi về nhà Thỏ. Bầy Chó nói:
- Gâu! Gâu! Gâu! Cáo cút mau!
Cáo ngồi trên bệ lò sưởi nói vọng ra:
- Ta mà nhảy ra thì chúng mày tan xác!
Bầy Chó sợ quá chạy mất.
Thỏ lại ngồi dưới bụi cây và khóc. Một con Gấu đi qua, Gấu hỏi:
- Tại sao Thỏ khóc?
- Làm sao mà tôi không khóc được. Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn Cáo, Cáo có một ngôi nhà bằng băng.
Mùa xuân đến nhà Cáo tan ra thành nước, Cáo xin sang nhà tôi sưởi nhờ rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà.
- Thỏ ơi! Thỏ đừng khóc nữa! Ta sẽ đuổi được Cáo đi!
- Không, Bác Gấu ơi, Bác không đuổi được đâu. Chó đuổi mãi không được thì bác đuổi làm sao được!
- Đuổi được chứ!
Gấu nói giọng cương quyết. Gấu và Thỏ về đến nhà Thỏ, Gấu gầm lên:
- Cáo, cút ngay!
Cáo ngồi trên bệ lò sưởi nói vọng ra:
- Ta mà nhảy ra thì chúng mày tan xác!
Gấu sợ quá chạy mất.

Thỏ trở lại ngồi dưới bụi cây và khóc. Một con gà Trống mào đỏ đi qua, vai vác một cái hái. Gà Trống thấy
Thỏ khóc bèn hỏi:
- Tại sao Thỏ khóc?
- Làm sao tôi không khóc được. Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn Cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân
đến nhà Cáo tan ra thành nước, Cáo xin sang nhà tôi sưởi nhờ rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà.
- Ta về nhà đi, tôi sẽ đuổi được Cáo thôi.
- Không! Anh không đuổi được đâu. Chó đuổi mãi không được, Gấu đuổi mãi không xong thì anh đuổi làm
sao được!
- Thế mà tôi đuổi được đấy, nào đi!
Gà Trống và Thỏ cùng về nhà Thỏ. Gà Trống cất tiếng hát:
- Cúc cù cu cu.
Ta vác hái trên vai
Đi tìm Cáo gian ác
Cáo ở đâu ra ngay!
Cáo sợ quá bảo:
- Tôi đang mặc quần áo ạ!
Gà Trống lại hát:
- Cúc cù cu cu…ra ngay!
Cáo nói:
Cho tôi mặc áo bông đã!
Lần này thì gà quát lên:
- Cúc cù cu cu…ra ngay!
Cáo từ trong nhà gỗ nhảy vọt ra, chạy biến vào trong rừng. Từ đó, Thỏ lại được sống trong ngôi nhà của
mình.

