CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 7: MÙA HÈ THÚ VỊ
KHỐI NHÀ TRẺ

Môn học

Hoạt động
Âm nhạc

TC vận động
HĐ Nhận biết

Tuần 1
01/7 – 5/7
Nghe hát:
“Đố bạn”
TCAN:
Âm thanh to - nhỏ
Mình cùng lăn bóng
Trò chơi vận động:
“Bóng tròn to”

Tuần 2
8/7 – 12/7

Tuần 3
15/7– 19/7

Nghe hát:
“Ba ngọn nến lung linh”
TCAN:
Bắt chước âm thanh

Vận động theo nhạc:
Bé yêu biển lắm

Cùng chuyển bóng
(Chuyển bóng bằng giấy)

Chơi với vòng
(Lăn vòng, bật vào vào)

Tuần 4
22/7 – 26/7

Tuần 5
29/7 – 2/8
Dạy hát:
Vui đến trường
Nghe hát:
Chiếc khăn tay
TCAN:
Vui theo điệu nhạc
Bóng nước sắc màu
(Ném bóng nước)

TCAN:
Tiếng hát ở đâu

Rau muống – rau
ngót

Con mèo – con chó

Đồ dùng gia đình

Quả na – quả bơ

HĐ với đồ vật

Cầu vồng sắc màu
(Dán tia cầu vồng bằng
bìa màu)

Đường đi cho bạn gà, vịt
(KN xếp cạnh)

Vòng tay của bé
(KN xâu hạt 2 màu xen
kẽ)

Xếp bàn ghế
(KN xếp chồng)

Văn học

Truyện
Vệ sinh buổi sáng

Thơ
Bạn mới

Truyện
Quả Trứng

Thơ
Cô dạy

Kỹ năng sống

Học cách cầm cốc và lấy
nước uồng

Học cách lấy và cất dép
ngay ngắn

Học cách lấy và cất đồ
chơi đúng nơi quy định

Học cách gấp khăn
theo đường chỉ

Unit 7: I’m happy
(Welcome to our world –
SB p55
Vocabulary
Happy, sad, tired

Unit 7: I’m happy
(Welcome to our world –
SB p55
Reviewing
Happy, sad, tired
Vocabulary
Angry, crying

Song: (classroom

Song: (classroom actions)

Tiếng Anh

Unit 6: I see a bee
(Welcome to our world
– SB p46)
Reviewing
Bee, ant, ladybug,
butterfly, caterpillar,
leaf, rock, grasshopper,
dragonfly
Song: (classroom

Nghỉ hè

Unit 7: I’m happy
(Welcome to our
world – SB p55
Reviewing
Happy, sad, tired,
angry, crying
Vocabulary
Smiling, laughing
Song: (classroom

actions)
One little finger

TC dân gian

-

If you’re happy and you
know it
If you’re happy

actions)
If you’re happy and you
know it
If you’re happy

actions)
If you’re happy and
you know it
If you’re happ

Kéo cưa lửa xẻ
Gẩy chun
Dung dăng dung dẻ
Nu na nu nống

Hoạt động trải
nghiệm

Sữa chua dầm hoa quả

BÀI THƠ – CÂU TRUYỆN THÁNG 7
Thơ : Bạn mới
Bạn mới đến trường
Hãy còn nhút nhát
Em dạy bạn hát
Rủ bạn cùng chơi
Cô thấy cô cười
Cô khen đoàn kết
Sưu tầm

Truyện: Vệ sinh buổi sáng
Sáng sớm, Mèo thức dậy dùng tay lau mắt. Mèo liếm vào bàn
tay rồi xoa lên hai mắt. lau mắt xong. Mèo cuối xuống liếm vào
cổ bên trái, rồi liếm sang cổ bên phải.
Xong xuôi, Mèo chạy tới nơi bé Hạnh đang đứng chải răng. Bé
Hạnh dùng bàn chải xát răng bên trái, bên phải, bên trên, bên
dưới, bên trong, bên ngoài và cả cái lưỡi màu hồng nữa. Bé,
Hạnh lấy nước xúc miệng, hút vào nhổ ra, hút vào nhổ ra mấy

Thơ: Cô dạy
Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy:
Phải giữ sạch đôi tay,
Bàn tay mà giây bẩn,
Sách, áo cũng bẩn ngay.
Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy:
Cãi nhau là không vui
Cái miệng nó xinh thế
Chỉ nói điều hay thôi.
Phạm Hổ

lần. Tiếp theo, bé Hạnh vò khăn ướt để lau mặt. Lau đi lau lại,
Mèo thấy đôi mắt bé Hạnh xinh xinh và đôi môi hồng hồng, dễ

Truyện: Quả trứng
Có một quả trứng ai đánh rơi. Thấy quả trứng, gà
thương lắm!
trống hỏi:
Mèo con tưởng là bé Hạnh đã xong nên kêu: “meo, meo...”để
-Ò ó o o.. quả trứng gì to …to !
rủ bé Hạnh đi ăn sáng. Nhưng kìa, bé hạnh dùng cái lược chảy
Lợn con chạy đến, nó ngắm nghía quả trứng rồi bảo:
-Ut ịt, ụt ịt ! Trứng gà, trứng vịt
tóc đẹp ghê!
Qủa trứng lúc lắc, lúc lắc rồi vỡ đánh tách một cái.
Còn bé, mỗi buổi sáng bé làm vệ sinh như thế nào nhỉ
Vịt con ở trong trứng ló đầu ra kêu:
Sưu tầm Vít, vít, vít

