CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 8
LỚP FIRE (3 – 4 Tuổi)

Môn học
Trò chơi vận động
Khám phá khoa
học
Toán
Hoạt động Tạo
hình
Văn học – Âm
nhạc
Hoạt động trải
nghiệm
Kĩ năng sống

Tuần 1
5/08 – 9/08
Ai giỏi hơn
(Ôn: KN tung bắt
bóng)
Trò truyện về kỳ nghỉ
hè của bé

Chiếc thìa khéo léo
(Ôn: chuyển bóng )

Hình học vui nhộn
(Hình vuông)
Nặn Quả mùa hè
Truyện
Có một bầy hươu

+ Cách đi lại trong lớp
+ Cách đóng, mở cửa
+ Bê đồ vật bằng 2 tay
+ Cách chào hỏi lễ phép

Tuần 2
12/8 – 16/8

Tuần 3
19/8 – 23/8
Đua thuyền
(Thi xem ai khéo)

Tuần 4
26/8 – 30/8
Chuyển nước
(sử dụng cốc,bát…)

Thực hành gieo hạt

Quả mùa hè(T2)

Thí nghiệm vui
Điện thoại bằng cốc giấy

Hình học vui nhộn
(Hình tròn)

Hình học vui nhộn
(Hình tam giác)

Hình học vui nhộn
(Hình chữ nhật)

Que kem ngộ nghĩnh
(bìa màu,giấy màu,que
đè lưỡi)
Dance
Thơ
Mẹ ơi tại sao
Cô dạy
Kĩ năng làm vườn( nhổ cỏ, xới đất)
Học làm cơm cuộn

Tạo hình từ chiếc lá

Chú gà đáng yêu
(làm từ quả bóng)
Dance
Mẹ ơi tại sao

THƠ – CÂU TRUYỆN THÁNG 8
Cô dạy
Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy:
Phải giữ sạch đôi tay,
Bàn tay mà dây 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)

Có một bầy hươu
Có một bầy hươu đang gặm cỏ bên một dòng suối trong vắt. Chú hươu nào cũng có
đôi mắt to tròn, đen láy và khoác bộ lông màu vàng hoặc màu nâu mịn như nhung,
điểm những đốm hoa trắng.
Bầy hươu đang gặm cỏ thì một chú Hươu bé nhỏ đi tới. Chú Hươu con bị đau chân,
bước đi tập tễnh trông thật vất vả. Bộ lông xác xơ đầy những vết bùn đất. Chắc là
chú ta vừa bị ngã rất đau. Chú Hươu nói:
- Các bạn ơi ! Cho tôi ăn cùng với nhé !
Bầy hươu nghe thấy vậy đồng thanh mời:
- Bạn lại đây, lại đây cùng ăn với chúng tôi !
Rồi một chú Hươu đứng vươn hai chân trước lên một tảng đá, lấy gạc cắt rụng mấy
cái chồi non và nói:
- Bạn ăn đi ! Rồi chúng tôi sẽ lấy thêm cho bạn mấy búp nữa !
Chú Hươu bị đau chân ăn rất ngon lành và cảm động nhìn các bạn.
Đúng lúc ấy, một bác Hươu già từ trong rừng đi tới. Thấy bầy hươu con giúp bạn,
bác Hươu già khen:
- Các cháu ngoan lắm !
Còn bầy hươu con rất vui vì đã làm được việc tốt giúp bạn.
(Vũ Hùng)

