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Môn học

Tuần 1
2/9 – 6/9

Tuần 2
9/9 – 13/9

Tạo hình

Làm đồ chơi Trung Thu

Hoạt động
Khám phá

Đồ chơi trung thu

Toán
Khai giảng
Năm học mới
Âm nhạc
Vận động

Văn học
Giờ học trải
nghiệm
Kĩ năng sống

LQVT
Dạy trẻ xác định phía
trên-dưới, trước-sau của
người khác
ÂM NHẠC
- Vận động:
Rước đèn dưới ánh trăng
- Nghe hát:
Chiếc đèn ông sao
- Trò chơi
Ai nhanh nhất
Thơ
Trăng

Tuần 3
16/9 – 20/9

Tuần 4
23/9 – 27/9

LQVT
Nhận biết so sánh sự
bằng nhau của 2 nhóm
đối tượng

Tô tranh trường mầm
non
Một ngày ở trường của
bé
LQVT
So sánh, nhân biết sự
khác nhau về 2 nhóm
đối tượng

PTVĐ
Vận động cơ bản:
Bật xa 35cm
Trò chơi vận động:
Tung cao hơn nữa

PTVĐ
Vận động cơ bản:
Đi ngang, bước dồn
Trò chơi vận động:
Kéo co

Truyện
Bạn mới

Thơ
Cảm ơn

Tranh chú hề
( B3: tô nét và tô màu)
Các bạn trong lớp bé

Làm bánh dẻo chay ngày Trung Thu
Học cách chào hỏi lễ phép
Học cách vệ sinh răng miệng
Học cách bê ghế về bàn, về tổ
Không ra khỏi lớp, khỏi trường khi chưa xin phép cô giáo. Không tiếp xúc, nhận quà từ người lạ.

BÀI THƠ – CÂU TRUYỆN THÁNG 9
Truyện: Bạn mới
Lớp mẫu giáo của Hà có thêm bạn mới. Tên bạn ấy là Hoa. Cả lớp cứ xì xào, chỉ chỏ vào bàn tay trái của bạn ấy.
“ Kỳ lạ lắm, thật đấy!” – Tí sún thì thầm với Hà như thế. Hà vờ đi uống nước rồi liếc nhìn. Ừ, mà lạ thật. Mấy ngón tay
của bạn ấy quắp lại, bé tẹo.
Đến lúc nghỉ trưa, cả lớp cứ đùn đẩy nhau không ai chịu nằm cạnh Hoa. Cuối cùng Tí sún bảo:
- Oẳn tù tì, ai thua thì phải nằm cạnh bạn mới nhé!
Hà thua, Hoa nằm ngoài cùng rồi đến Hà. Các bạn đã ngủ khì từ khi nào, nhưng Hà không sao ngủ được. Hà hé mắt nhìn
sang Hoa đang nằm im bên cạnh. Hàng mi bạn ấy khe khẽ động đậy. Bạn ấy cũng chưa ngủ. Bàn tay bị tật giấu chặt vào
trong lòng. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống chiếc gối bông.
Buổi chiều, cô giáo dạy cả lớp tập múa:
- Các giơ tay ra phía trước nào!
Hoa lúng túng rồi mếu máo:
- Thưa cô con không múa được !
Cả lớp nhìn về phía bạn mới. Hoa chợt ngồi thụp xuống sàn, giấu bàn tay trái vào lòng và òa khóc nức nở. Cô giáo bước lại
ôm Hoa vào lòng:
- Nín đi con, cô thương!
Rồi cô nghẹn ngào nói:
- Cô đã tận mắt nhìn bàn tay tật nguyền của bạn Hoa biết trông em và nấu cơm đỡ mẹ. Cô nghĩ, bàn tay ngoan ấy phải
được cả lớp yêu thương chứ! Chỉ những bàn tay lười, bàn tay bẩn không rửa mới là bàn tay xấu và đáng chê cười thôi, có
phải không các con?
Nghe cô nói, Hà thấy thương Hoa quá. Hà nhớ lại những giọt nước mắt của Hoa buổi trưa. Thế là Hà chạy lại nắm tay
Hoa:
- Tớ là Hà !
Cô giáo mỉm cười:
- Hà ngoan lắm!
Các bạn khác cũng lần lượt xúm lại:
- Tớ là Dung.
- Tớ là Phương.
Tí sún thấy vậy vội chen vào:

- Còn tớ là Tí sún. Hoa ơi, tí nữa chúng mình chơi trò chơi em bé ăn bột nhé!
Cô giáo gật đầu:
- Có thế chứ! Bạn bè trong lớp như con một nhà, các con phải biết yêu thương đoàn kết thì cô mới vui.
Thu Hằng
Thơ : Cảm

Thơ : Trăng

Sáng, Thỏ con đi học
Không may rơi bút chì
Học chữ cái, tập tô
Thỏ con buồn muốn khóc.
Ngồi bên cạnh là Sóc
Thấy bạnh buồn, rất thương
Sóc đưa hộp chì sang
"Thỏ ơi! Dùng chung nhé!".
Lại đến giờ học vẽ
Thỏ vẽ đẹp, cô khen
Thỏ cảm động đứng lên:
"Mình cảm ơn bạn Sóc".

Trăng như quả thị chín vàng
Để cho cô Tấm nhẹ nhàng bước ra.
Trăng như là chiếc bánh đa
Để cho cu Tí dâng quà biếu ông.
Trăng như trái bưởi, trái bòng
Để cây mang nặng uốn cong vòm trời.
Trăng là quà tặng mọi người
Đêm rằm tỏa sáng, muôn lời múa ca.
Trăng như gương mặt tươi hoa
Yêu thương mẹ gọi luôn là Bé Trăng!
Sưu tầm

Nguyễn Thị Chung

