CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 9
KHỐI NHÀ TRẺ
CHỦ ĐỀ:

Môn học

Tuần 1
2/9 – 6/9

Nghe hát:
Chiếc đèn ông sao
Trò chơi âm nhạc:
Bóng tròn to

Hoạt động
Âm nhạc

Thể dục

HĐ Nhận biết
Tạo hình
HĐNB
( với đồ vật)
Làm quen
Văn học

Tuần 2
9/9 – 13/9

Tuần lễ
Khai Giảng

Vận động theo nhạc
Ổ sao bé không lắc

HĐNB
- Đèn ông sao
- Bánh Trung Thu

Tuần 3
16/9 – 20/9

Tuần 4
23/9 – 27/9

Nghe hát
Vui đến trường
Trò chơi âm nhạc
Ai nhanh hơn

Nghe hát
Trường cháu đây là
trường mầm non
Trò chơi âm nhạc
Tai ai tinh

Bài tập phát triển
chung:
Ồ sao bé không lắc
Vận động cơ bản:
Đi theo hiệu lệnh
Trò chơi vận động
Bọ rùa

Bài tập phát triển
chung:
Ồ sao bé không lắc
Vận động cơ bản:
Đi có mang vật trên tay
Trò chơi vận động
Trời nắng trời mưa

- Các bạn trong tổ
- Các cô ở lớp

- Bạn trai, bạn gái.
- Bé thích bạn nào…

Dán bóng bay
(B3)

Xâu vòng màu đỏ

Xếp đường đi

Thơ:
Bạn mới

Thơ:
Của chung

Truyện:
Đôi Bạn nhỏ

Kỹ năng sống
Tạo hình
thủ công
Hoạt động trải
nghiệm

-

Đi lại nhẹ nhàng trong phòng học (Đi thành vòng tròn)
Rèn kĩ năng bê ghế, ngồi đúng tư thế
Cách trò chuyện trong lớp học
Cách ngồi bô, rèn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định

- Chơi với giấy
Sự đổi màu của nước
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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./.
Thơ : Của chung
Cái bàn nho nhỏ
Cái ghế xinh xinh
Của lớp chúng mình
Để ngồi học đấy
Ta không vẽ bậy
Không viết lung tung
Vì là của chung
Giữ gìn cẩn thận.

Truyện: Đôi bạn nhỏ
Hai bạn Gà con và Vịt con rủ nhau đi kiếm ăn. Vịt xuống ao mò ốc, còn Gà con ở lại trên bãi
cỏ tìm giun.
Bỗng đâu một con Cáo xông đến, nó đuổi bắt Gà con. Sợ quá, Gà con kêu:
– Chiếp chiếp, cứu tôi với, cứu tôi với!
Nghe tiếng Gà con kêu, Vịt bơi thật nhanh vào bờ. Vịt gọi bạn:
– Vít, vít, Vịt đây, Vịt đây!
Gà con chạy đến, trèo lên lưng Vịt, Vịt cõng bạn trên lưng và bơi ra xa. Cáo không bắt được
Gà, nó đành bỏ đi.
Vịt, Gà vui sướng hát:
– Là lá la….la, ta đã bơi xa…xa. Ê con Cáo già, con Cáo ác.

