CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 7: MÙA HÈ THÚ VỊ
KHỐI MẪU GIÁO NHỠ
Tuần 3
15/7 – 19/7

Đi trên giấy

Cầu thủ tí hon
(Ôn : lăn và sút bóng)

Tay goft tài ba
(đánh bóng vào golf)

Thời tiết mùa hè

Hoa quả mùa hè

Kì nghỉ hè của bé

LQVT

Tương ứng
(1-5)

Ôn
Trò chơi quy tắc 1-1

Ôn
Trò chơi quy tắc 1-2

Ôn
Trên, dưới, trước, sau
của bản thân

Tạo hình

Đàn cá nhỏ xinh

Bức tranh về biển

Tạo hình quả mùa
hè(quả dứa)

Làm đồ chơi từ lá cây

Văn học – Âm nhạc

Dance
Bố ơi mình đi đâu thế

Thơ
Tia nắng nhỏ

Dance
Bố ơi mình đi đâu thế

Truyện ngụ ngôn
Gió Bắc và Mặt Trời

Học cách vệ sinh,
ngăn nắp lớp học

Học cách lấy và cất
cốc

Học cách vệ sinh răng
miệng

TC vận động
Khám phá
KH - XH

Kĩ năng sống

Tuần 1
1/7 – 5/7

Tuần 4
22/7 – 26/7

Tuần 2
8/7 – 12/7

Môn học

Ôn: Lăn bóng theo
đường zích zắc
TC: Cáo và thỏ
Màu sắc
(Tạo màu mới từ màu
có sẵn)

Further material
Reviewing
Animals

Tiếng Anh

Vocabulary (further
material)
Giraffe, hippo,
elephant, zebra
Model sentence
How many zebras are
there?

Further material
Reviewing
Giraffe, hippo,
elephant, zebra

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

Nghỉ hè

Tuần 5
29/7 – 2/8

Học cách chuẩn bị đồ
trước khi đến lớp
Further material
Reviewing
Giraffe, hippo,
elephant, zebra,
Kangaroo, rhino,
squirrel
Crab, shrimp, fish,
cuttlefish
Model sentence
How many …………
are there?

Hoạt động trải nghiệm

TC dân gian

-

Học cách rửa tay bằng xà phòng
Sinh tố hoa quả
Xem phim “Đại chiến thú cưng” tại Mipec Long Biên
Kéo co
Cò bắt Ếch
Ném lon
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Thơ :
Tia nắng nhỏ

Gió Bắc và Mặt trời

Tia nắng nhỏ
Lay hàng mi

Gió Bắc và Mặt Trời cãi nhau ai cũng cho mình là người mạnh mẽ hơn. Khi họ đang cãi nhau, sức nóng tỏa
ra hầm hập và gió nổi lên ào ào, lúc đó có một người khách lạ đi trên đường mặc một chiếc áo khoác.
“Chúng ta hãy đồng ý với nhau như thế này,” Mặt Trời nói, “Ai lột bỏ được chiếc áo của người kia thì kẻ đó
sẽ là người mạnh nhất.”
“Rất tốt,” Gió Bắc gầm lên, và lập tức thổi đến một cơn gió lạnh, ào ào tạt vào người du khách.
Khi cơn gió đầu tiên thổi, vạt áo của người du kháck cứ quất phần phật vào người anh ta. Anh ta vội vã quấn
chặt nó vào người, khi gió càng mạnh thì anh lại giữ nó càng chặt thêm. Gió Bắc giận dữ xé nát cả chiếc áo
của anh, nhưng vô ích, anh nhất định không buông nó ra.
Đến lượt Mặt Trời bắt đầu chiếu nắng. Ban đầu, những tia nắng của Mặt Trời còn dịu dàng, ấm áp dễ chịu sau
cái lạnh giá của Gió Bắc, Người Du Khách nới lỏng nút áo và phanh ngực ra cho dễ chịu. Khi những tia nắng
của Mặt Trời trở nên nóng hơn rồi lại nóng hơn nữa. Người Du Khách bỏ mũ ra và lau mồ hôi trên mặt. Cuối
cùng nóng quá anh ta lột luôn cả chiếc áo ra, chạy nhanh tới một gốc cây to có bóng mát bên đường.

Bé dậy đi
tập thể dục
Tia nắng giục
Đàn gà con
Chạy lon ton
Theo chân mẹ
Tia nắng ghé
Bên nhành hoa
Hoa điệu đà
Rung rinh nắng

