CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 8
KHỐI EARTH (2 – 3 Tuổi)
CHỦ ĐỀ:

Tuần 2
7/8 – 11/8

Tuần 3
14/8 – 18/8

Tuần 4
21/8 – 25/8

Tuần 5
28/8 – 1/9

Học hát
“Lời chào buổi sáng”
Trò chơi âm nhạc
Ai đoán giỏi
Đi theo đường tròn
(Ôn: KN đi)
Trò chơi vận động
Mưa nhỏ, mưa to

Ôn hát
“Lời chào buổi sang”
Vận động theo nhạc
“Bunny Funny”
Quả bóng sắc màu
(Ôn: KN tung bóng)
Trò chơi vận động
Bóng tròn to

Học hát
“Đi học về”
Trò chơi âm nhạc
“Âm thanh to, nhỏ”
Vượt chướng ngại vật
(Ôn: KN bước qua vật)
Trò chơi vận động
Gieo hạt

Ôn hát
“Đi học về”
Nghe hát
“Chào ngày mới”
Mình cùng lăn bóng
(Trẻ ngồi chơi lăn bóng
tự do)
Trò chơi vận động
Chơi với dải lụa

Đồ dùng ăn uống
Bát, cốc, đĩa

Đồ dùng ăn uống
Đũa, thìa, dĩa

Đồ dùng gia đình
Bàn, ghế

Đồ dùng gia đình
Giường, tủ

Chơi với hạt vòng
( xâu vòng 1 màu)
Thơ
Mẹ và cô (T1)

Chơi với hồ dán
(dán giấy màu xé vụn)
Truyện
Thỏ con ăn gì? (T1)

Chơi với các khối hình

Chơi với đất nặn
(làm mềm đất nặn)
Truyện
Thỏ con ăn gì? (T2)

Môn học
Hoạt động
Âm nhạc

Thể dục

HĐ Nhận biết
Hoạt động với
đồ vật
Văn học

Kỹ năng sống
Hoạt động trải
nghiệm

-

Thơ
Mẹ và cô (T2)

Đi lại nhẹ nhàng trong phòng học
Trò chuyện trong lớp học
Cách đứng và ngồi từ ghế
Lấy và cất cốc đúng nơi quy định
Thăm quan Bảo tàng Thiên nhiên
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Thỏ con ăn gì ?
Mẹ và cô
Buổi sáng bé chào mẹ
Chạy đến ôm cổ cô
Buổi chiều bé chào cô
Rồi sà vào lòng mẹ
Mặt trời mọc rồi lặn
Trên đôi chân lon ton
Hai chân trời của con
Là mẹ và cô giáo.

Vào một buổi sáng mùa xuân, Thỏ con đi lang thang trong rừng. Thỏ đi mãi, đi mãi mà chẳng tìm
được cái gì để ăn .
Thỏ gặp Gà Trống đang mổ thóc. Gà Trống mời : “ Bạn Thỏ ơi, tôi có nhiều thóc vàng, bạn hãy
ăn cùng tôi”. Thỏ con nói : “Cảm ơn bạn, nhưng tôi không ăn được thóc vàng”. Thỏ lại đi tiếp.
Trên đường đi , Thỏ gặp mèo đang ăn cá. Mèo vui vẻ mời Thỏ : “Thỏ ơi, mời bạn ăn cá cùng tôi”.
Thỏ nói : “Cảm ơn Mèo con nhé, tôi không ăn được cá đâu”.
Thỏ lại tiếp tục bước đi, những bước đi nặng nề vì mệt và đói. Mêt quá, Thỏ con ngồi nghĩ dưới
gốc cây và bật khóc: Hu...hu...
Vừa lúc đó Dê con xách làn rau đi qua. Dê mời Thỏ con hai củ cà rốt. Thỏ con mừng rỡ cám
ơn Dê con và chú ăn cà rốt một cách ngon lành.

