CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 9
KHỐI MẪU GIÁO BÉ

Môn học

Tuần 1
2/9 – 6/9

Vận động
Âm nhạc

Hoạt động
khám phá

Toán

Hoạt động
Tạo hình
Văn học
Hoạt động
trải nghiệm
Kĩ năng sống

Khai giảng
năm học mới
2019 - 2020

Tuần 2
9/9 – 13/9
Hoạt động âm nhạc
Dạy hát:
“Rước đèn dưới trăng”
Nghe hát:
“Chiếc đèn ông sao”
Trò chơi âm nhạc
Tai ai tinh
Bánh nướng, bánh dẻo

Tuần 3
16/9 – 20/9
Vận động cơ bản:
“Bò trong đường hẹp”
Trò chơi vận động:
“Quả bóng nảy”

Lớp học của bé

Nhận biết:
Phân biệt hình tròn, hình
Trò chơi với các màu
vuông
sắc
(Ôn các màu đã học)
Trò chơi:
Nhìn bóng đoán hình,
Xếp hột hạt
Tô màu chiếc đèn ông
Tô màu
sao (B1)
Đồ chơi của bé (B2)
Thơ
Truyện
Bé không khóc nữa
Chuyện về đôi bạn Chó,
Mèo
Làm bánh dẻo chay cho ngày Trung Thu

- Kỹ năng đi vệ sinh đúng nơi quy định

Tuần 4
23/9 – 27/9
Hoạt động âm nhạc
Dạy hát:
“Vui đến trường”
Nghe hát:
“Cô giáo”
Trò chơi âm nhạc
“Thi xem ai nhanh”
Trường mầm non của bé
Nhận biết:
Phân biệt tam giác, hình
chữ nhật
Trò chơi:
Nhìn bóng đoán hình,
Xếp hột hạt
Tô màu trang phục
(B3)
Thơ
Mèo con đi học

- Hướng dẫn kỹ năng làm 1 số việc nhà đơn giản:
+ Cất đồ chơi sau khi chơi xong
+ Cất sách báo đúng nơi qui định

BÀI THƠ – CÂU TRUYỆN THÁNG 9
Truyện kể: Chuyện về đôi bạn Chó, Mèo
Ngày xưa, Chó và Mèo là đôi bạn rất thân đi đến đâu chúng cũng đi
với nhau.
Một hôm, Chó và Mèo xuống bếp chơi, trong bếp có một nồi cá kho
rất là to.
Ngửi thấy mùi cá kho thơm phức, Mèo thèm ăn lắm. Nó loay hoay
đòi mở vung nồi cá.
Thấy vậy, Chó liền bảo:
- Bạn không được làm thế, ăn vụng là xấu lắm!
Mèo không nghe lời Chó, cứ cố đẩy vung nồi, rồi chiếc vung rơi
đánh xoảng một tiếng và Mèo tha vội miếng cá rất to chạy nhanh ra
vườn.
Nghe tiếng vung nồi rơi, cô chủ nhỏ chạy vội xuống bếp.
Thấy Chó đứng cạnh nồi cá, cô chủ tưởng Chó ăn vụng liên đánh cho
Chó mấy roi.
Bị đánh oan, Chó giận Mèo lắm. Từ đó, Chó và Mèo không còn chơi
thân với nhau như trước nữa.

Thơ: Mèo con đi học
Mèo ta buồn bực
Mai phải đến trường
Liền kiếm cớ luôn
"Cái đuôi tôi ốm"
Cừu mới be toáng
"Tôi sẽ chữa lành
Nhưng muốn cho nhanh
Cắt đuôi khỏi hết..."
"Cắt đuôi..., ấy chết
Tôi xin đi học thôi!
Cắt đuôi..., ấy chết
Tôi xin đi học ngay thôi
Sưu tầm

Thơ: Bé không khóc nữa
Bé vào đến cửa
Thấy thật ngỡ ngàng
Chẳng có ai quen
Tòan là bạn lạ.
Quay đầu nhìn mẹ
Bé òa khóc luôn
Tiếng mẹ dịu êm:
Con ngoan học nhé!
Lời cô nhè nhẹ
Tay cô dịu dàng
Ôm bé vào lòng
Giống như tay mẹ.
Xung quanh các bạn
Múa hát vui cười./.

