CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 8
LỚP WATER (4 – 5 Tuổi)
Tuần 2
5/8 – 9/8
Qua hầm
(Ôn: KN bò chui qua
cổng)
Khám phá 5 giác quan
(T1)

Tuần 3
12/8 – 16/8
Qua suối hái quả
(Đi thăng bằng trên ghế
thể dục)
Thực hành với nam
châm

Tuần 4
19/8 – 23/8
Cặp đôi ăn ý
(Ôn: chuyển bóng bằng
bụng)
Khám phá 5 giác quan
(T2)

Tuần 5
26/8 – 30/8
Chơi đánh Gofl
(Đánh bóng trúng lỗ
golf)
Một ngày ở trường của
bé

Toán

Ôn đếm
Dạy trẻ tạo nhóm theo
1 dấu hiệu

Ôn
So sánh độ dài 2 đối
tượng

Ôn
Sắp xếp quy tắc

Đếm theo khả năng

Hoạt động Tạo
hình

Con vật nhỏ xinh
(Từ quả bóng bay)

Học cách sử dụng màu
nước

Quả mùa hè
(Từ bìa màu, len, nhũ…)

Thực hành với màu
nước

Dance
HandClap

Truyện
Gấu con bị đau răng

Dance
Handlap

Môn học
Trò chơi vận động
Khám phá khoa
học

Văn học - Âm nhạc
Giờ học trải
nghiệm
Kĩ năng sống

Thơ
Gà mẹ đếm con
- Học cách làm cơm cuộn
- Chăm sóc vườn rau
- Học cách bê ghế,bê bàn
- Học cách gấp chăn gối
- Học cách vệ sinh răng miệng

BÀI THƠ – CÂU TRUYỆN THÁNG 8
Gấu con bị sâu răng
Trong rừng có một chú Gấu con rất thích của ngọt. Mật ong, bánh gatô, các loại kẹo, chú
ăn bao nhiêu cũng chẳng chán. Gấu con nhai kẹo suốt ngày. Có hôm đi ngủ rồi mồm vẫn
còn ngậm kẹo.
Một hôm, răng Gấu con đau nhức. Nó ôm mặt khóc hu hu. Bao nhiêu bánh kẹo thơm
ngon nhưng vì đau răng nên chẳng nhấm nháp được tí nào. Ở lớp học, cô giáo Sơn
Dương luôn căn dặn học sinh:
- Sau khi ăn phải đánh răng, nhất là sau khi ăn đồ ăn ngọt!
Nhưng Gấu con chẳng chịu nghe lời. Nó bảo:
- Đánh răng trôi mất vị ngọt thì tiếc lắm!
Mẹ đưa Gấu con đến bệnh viện, bác sĩ Voi nói ngay:
- Răng cháu bị sâu hết cả rồi!
Gấu con ngạc nhiên nói:
- Cháu có ăn sâu bọ bao gời đâu mà sâu lại cắn vào răng cháu?
Bác sĩ Voi cười phá lên giải thích:
- Cậu bé ngốc ơi! Đó là do thức ăn, nhất là các loại bánh kẹo bám vào răng, không được
đánh rửa sạch, lâu ngày sẽ biến thành “sâu” đục thủng chân răng, làm răng đau nhức và
có thể bị gãy hoặc lung lay. Chắc chắn ăn nhiều đồ ngọt xong, cháu không chịu đánh răng
chứ gì?
Gấu con cuối đầu khẽ vâng.
-Sưu tầm-

Gà mẹ đếm con
Cục…cục…gà mẹ đếm
Một, hai, ba và nhiều
Đàn gà con vừa nở
Chẳng biết là bao nhiêu
Có hạt nắng bé xíu
Vừa rơi trên nền nhà
Thế là cả đàn gà
Ùa lên tranh nhau nhặt
Gà mẹ sợ con lạc
Cục cục đuổi theo sau
Phải bắt đầu đếm lại
Một, hai, ba và nhiều.
(Nguyễn Duy Quế)

