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LỚP AIR (5 – 6 Tuổi)

Môn học

Tuần 1
2/9 – 6/9

Vận động Làm quen
chữ cái
Khám phá
Làm quen với
Toán
Hoạt động
Tạo hình
Văn học
Âm nhạc

HĐ trải nghiệm

Kĩ năng sống

Tuần 2
9/9 – 13/9
Vận động cơ bản
Bò bằng bàn tay, bàn chân
chui qua cổng
Trò chơi vận động
Nhảy lò cò

Tuần 3
16/9 – 20/9
Làm quen chữ cái
a, ă, â

Trung Thu của bé

Lớp học của bé

Ôn hình phẳng

Ghép thành các cặp đối
tượng có mối liên quan.

Khai giảng
năm 2019 - 2020

Làm đồ chơi Trung Thu

Vẽ chân dung cô giáo
của bé

Dạy vận động:
Chiếc đèn ông sao
Truyện
Nếu không đi học
Nghe hát
Chú cuội chơi trăng
Trò chơi
Ai đoán giỏi
Làm Bánh dẻo chay ngày Trung Thu
- Học cách chào hỏi lễ phép
- Học cách dùng giấy hỉ mũi
- Học cách sử dụng kéo
- Học cách vắt khăn ướt
- Học cách xới cơm, chan canh.

Tuần 4
23/9 – 27/9
Vận động cơ bản
Đi trên ghế thể dục, đầu
đội túi cát
Trò chơi vận động
Ném bóng vào rổ
Các cô, các bác trong
trường mầm non
Ôn
Số lượng trong phạm vi 5,
nhận biết số 5.
Cắt, dán đồ dùng, đồ chơi
trường Mầm Non.
Thơ
Cô giáo của em
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Thơ: Cô giáo của em

Truyện: Nếu không đi học
Gà con đi học, trên đường đi, Gà liền rủ Dê con cùng đi học với mình.
Cô dạy em xếp hàng
Dê con lắc đầu từ chối: “Tớ hẹn đi đá bóng với Gấu con rồi”.
Cô dạy em xếp hàng
Gần tới lớp, Gà con gặp Bướm Vàng. Gà con rủ: “Bướm Vàng ơi! Đi học với mình đi!”.
Bạn sau nhường bạn trước
Bướm Vàng đỏng đảnh nói: “Tớ chẳng thích đi học đâu, rong chơi sướng hơn chứ!”
Cùng nhau đi đều bước
Buổi trưa, Gà con đi học về thì thấy Dê con và Gấu con chờ ở cửa. Dê con hổn hển nói :”Gà
Ngay ngắn và ngiêm trang
con đọc giúp tớ lời hướng dẫn trên hộp thuốc này với, bọn tớ uống một viên rồi mà chẳng
Chúng em ngồi thẳng hàng
thấy khỏi”
Học chữ qua hình vẽ
Gà con hỏi hai bạn đau ốm thế nào thì Dê con kể lại rằng Gấu con bị đau bụng còn Dê con đá
Chữ O hình tròn nhé
bóng bị chảy máu chân.
Chữ Ô hình cái ô
Gà con nghe vậy buồn cười quá, bảo Dê con rằng: “Hai cái đau ấy không dùng chung một thứ
Rồi cô kể chuyện thỏ
thuốc được. Để tớ lấy thuốc đỏ và bông băng băng lại vết thương cho Dê con. Gấu đau bụng
Chuyện bác Gấu, chuyện Voi thì tạm bôi dầu cao rồi đến bác sĩ Voi khám xem sao”. Dê con ngơ ngác hỏi Gà con vì sao
Chuyện nhổ cây củ cải
không dùng được loại thuốc mà bạn ấy đã lấy trong tủ thuốc ở nhà. Dê con tưởng rằng cứ là
Cho cả lớp cùng chơi.
thuốc thì đau gì uống cũng khỏi.Gà con xem ra thì biết đó là thuốc đau đầu, liền nói :”Ấy
Em yêu cô giáo thế
chết, thuốc là phải dùng theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Các cậu cứ uống lung tung thì nguy hiểm
Như yêu mẹ của em
lắm. Cô giáo Họa Mi vẫn dặn cả lớp thế mà.”
Thầm thì em gọi nhỏ:
Rồi Gà Con, Dê con và Gấu con cùng đến gặp bác sĩ Voi. Và các bạn có biết Gấu con mắc
“Cô giáo hiền của em”.
bệnh gì không?
Chu Huy Gấu con đau bụng giun vì cậu ta không rửa tay sạch trước khi ăn đấy. Bác sĩ Voi đã cho Gấu
uống thuốc tẩy giun rồi.
Vừa lúc ấy thì Bướm Trắng dìu Bướm Vàng vào, thưa với bác sĩ Voi :”Bướm Vàng bị ngộ
độc. Bạn ấy không biết chữ nên bay vào vườn hoa có biển báo “Đang phun thuốc trừ sâu”
Bác sĩ Voi lắc đầu nói :”Đến giờ mà còn có trẻ con không đi học để ra nông nỗi này” rồi bác
vội cấp cứu cho Bướm Vàng.
Đến chiều thì Bướm Vàng tỉnh hẳn. Bướm Vàng nói với các bạn :”Từ mai, chúng mình sẽ
cùng đến lớp học nhé! Không đi học thật là tai hại!”

