CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 7: MÙA HÈ THÚ VỊ
KHỐI MẪU GIÁO BÉ

Môn học

Tuần 1
1/7 – 5/7

Tuần 2
8/7 – 12/7

Tuần 3
15/7 – 19/7

Trò chơi vận động

Tàu qua hầm
(Ôn : KN bò chui)

Ai ném xa hơn

Nhảy cao cùng bóng
(Ôn: KN bật nhảy )

Khám phá
KH - XH

Nước uống mùa hè
(Pha nước chanh)

Quả mùa hè

LQVT

Cao - thấp

Trò chơi với các hình
và màu

Các bộ phận của cây
(bài tập về các bộ phận
của cây)
Ôn:
Xác định vị trí của đồ
vật ( trên , dưới, trong)

Tạo hình cốc nước hoa
quả

Tạo hình quả dứa

Tạo hình cây xanh

Tạo hình con vật từ lá
cây

Vận động
Mẹ ơi tại sao

Thơ
Mùa hè

Đồng dao
Đi cầu đi quán

Vận động
Mẹ ơi tại sao

Hoạt động Tạo
hình
Văn học – Âm
nhạc

Tiếng Anh

Unit 8: Boats, Cars,
bikes (Welcome to our
world – SB p63)
Reviewing
Bike, airplane, car,
boat, bus, Motorbike,
fire truck, train,
Balloon, helicopter,
taxi, ambulance, police
car, excavator

Further material

Further material

Reviewing
Animals
Vocabulary (further
material)
Giraffe, hippo,
elephant, zebra

Reviewing
Giraffe, hippo, elephant,
zebra
Vocabulary (further
material)
Kangaroo, rhino,
squirrel

Model sentence
How many zebras are
there?

Model sentence
How many zebras are
there?

Tuần 4
22/7 – 26/7

Tuần 5
29/7 – 2/8
Hái nấm
(Ôn KN: Đi theo đường
zíc zắc)
Ngày sinh nhật của bé

Ôn tập

Nghỉ hè

Further material
Reviewing
Giraffe, hippo, elephant,
zebra, Kangaroo, rhino,
squirrel
Vocabulary (further
material)
Crab, shrimp, fish,
cuttlefish
Model sentence
How many zebras are
there?

-

HĐ trải nghiệm

Kĩ năng sống

Trò chơi dân gian

Đi tìm kho báu( chơi với hố cát)
Chăm sóc cây
Chơi với bóng nước
Xem phim “Đẳng cấp thú cưng” tại Mipec Long Biên

- Ôn kĩ năng chào hỏi người lớn, bạn bè.
- Ôn kĩ năng cầm cóc , lấy nước vừa đủ không nhiều quá
- Học cách lấy và cất đồ chơi đúng nới quy định
- Kéo co
- Cáo và Thỏ
- Mèo đuổi chuột
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Thơ : Mùa hè
Trưa hè gió thổi
Hoa phượng lung lay
Cánh hoa rụng bay
Như bầy bướm lượn
Tiếng ve ca rộn
Nghe như tiếng đàn
Trưa hè liên hoan
Hoa bay ve hát.
Trần Đăng Khoa

Đồng dao : Đi cầu đi
quán
Đi cầu đi quán
Đi bán lợn con
Đi mua cái xoong
Đem về đun nấu
Mua quả dưa hấu
Về biếu ông bà
Mua một đàn gà
Về cho ăn thóc
Mua lược chải tóc
Mua cặp gài đầu
Đi mau về mau
Kẻo trời sắp tối.

