CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10/2019
Khối lớp Fire (3 – 4 tuổi)

Môn học

Phát triển vận
động –
Âm nhạc

Hoạt động
Khám phá
Văn học
Hoạt động Tạo
hình

Làm quen với
Toán

Tuần 1
30/9 – 4/10

Tuần 2
7/10 – 11/10

Tuần 3
14/10 – 18/10

Tuần 4
21/10 – 25/10

Các bạn của bé

Tôi là ai

Ngày 20-10
Phụ Nữ Việt Nam
Âm nhạc
Dạy hát
Mẹ đi vắng
Nghe hát
Chỉ có 1 trên đời
Trò chơi
Tai ai thính

Sở thích của tôi

Vận động cơ bản
Đi ngang bước dồn
Trò chơi vận động
Đập bóng

Các bạn của bé
Thơ:
Bạn của bé

Xếp và dán những hình
tròn trên băng giấy
Nhận biết nhóm giống
nhau theo 1 dấu hiệu
(Màu sắc, hình dạng)

Âm nhạc
Dạy hát:
Hãy xoay nào
Nghe hát
Cái mũi
Trò chơi
Ai nhanh hơn

Vận động cơ bản
Bật xa (25cm)
Trò chơi vận động
Kéo co

Cơ thể của bé
Đôi tay khéo léo

Trò chuyện về ngày
20-10
Lời chúc của bé

Cơ thể của bé
Đôi chân xinh xắn

Truyện
Bé Minh Quân dũng
cảm

Truyện
Chiếc bánh tặng mẹ

Thơ
“Đôi mắt của em”

Món quà tặng mẹ
( Bưu thiếp, vòng tay,
hoa…)

Vẽ theo nét chấm mờ và
tô màu cái váy.
(Bài 12)
Dạy trẻ nhận biết phía
trên, phía dưới của bản
thân

Tạo hình khuôn mặt
Dạy trẻ phân biệt tay
phải, tay trái của bản
thân

To và nhỏ
(BT số 18)

Kĩ năng sống

Hoạt động trải
nghiệm
Art and Craft

Làm quen với cách sử dụng kéo
Cách đóng,mở cửa
Cách đóng mở nút chai
Cách đóng, mở sách truyện
Cách đóng mở hộp
Quả bóng ma thuật
(thí nghiệm: Bóng bay tích điện hút giấy)
Tham gia lễ hội Hallowen
Làm đồ chơi Hallowen

BÀI THƠ, CÂU TRUYỆN THÁNG 10
Thơ: Bạn của bé
Bạn thìa, bạn bát
Nho nhỏ, tròn tròn
Theo bé đến lớp
Vào trường mầm non
Bé học, bé chơi
Bát, thìa nằm đợi
Bữa ăn đến rồi
Cả hai cùng vội
Cơm canh gọi bát
Tay bé tìm thìa
Ai không tự xúc
Bạn nào cũng chê
Trần Thị Nhật Tân

Truyện: Bé Minh Quân dũng cảm
Nhà bé Minh Quân có một chú mèo vàng rất ngoan. Minh Quân yêu nó lắm. Ngày chủ nhật
bố mẹ vắng nhà. Bé Minh Quân và Mèo vàng được dịp nô đùa thỏa thích, mãi đùa nghịch,
chẳng may tay Minh Quân gạt phải lọ hoa, lọ hoa rơi xuống vỡ tan tành. Chiều bố mẹ về
Minh Quân mách:
- Bố ơi ! Con Mèo nghịch, đánh vỡ bình hoa rồi.
Thế là Mèo vàng bị phạt, nó bị bố xích lại và không được ăn cá. Tối đến nằm trên giường
nghe tiếng mèo vàng kêu meo meo. Minh Quân không sao ngủ được. Minh Quân vùng dậy,
chạy đến bên bố và thú nhận tất cả rồi xin bố tha cho mèo. Bố ôm Minh Quân vào lòng và
khen :
- Con trai bố trung thực và dũng cảm lắm.
Thơ: Đôi mắt của em
Đôi mắt xinh xinh
Đôi mắt tròn tròn
Giúp em nhìn thấy
Mọi vật xung quanh.
Em yêu em quý

Đôi mắt xinh xinh
Giữ cho đôi mắt.
Ngày càng sáng hơn
Truyện: "Chiếc bánh tặng mẹ "
Sáng hôm nay thật khác mọi ngày, Mèo Khoang bật dậy khỏi giường mà không cần ai đánh thức. Chú chạy đến
ôm lung mẹ thỏ thẻ:
- Mẹ ơi! Ngày mai là sinh nhật mẹ rồi! Con sẽ có một món quà rất tuyệt để tặng mẹ.
Hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi làm bánh lớn trong rừng. Năm ngoái, Mèo Khoang đã giành giải nhất và có
quà cho mẹ là những chiếc bánh thật ngon. Mèo khoang tự tin bước đến cuộc thi. Năm nay, chú đã kì công nướng
những chiếc vòng rắc đường và cốm xanh đỏ trông đến là đẹp mắt. Trên đường đi, Mèo khoang gặp Gấu đang khệ nệ
bê một đĩa bán mật ong vàng rộm trông rất ngon lành. Gấu cũng đem bánh đi thi. Đột nhiên, Mèo khoang cảm thấy lo
lắng vô cùng. Bỗng mẩu vụn nhỏ từ chiếc bánh mật ong tơi ra. Mèo khoang len lén nhặt lên nếm thử:
- Ôi chao! Ngon hơn bánh của mình rồi. Làm thế nào bây giờ.
Mèo biết Gấu có một tật xấu: Chỉ cần thoáng ngửi thấy mùi hoa cúc là ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn dưới gốc cây
có một cụm hoa cúc đang nở, chú vội hái ghí vào mũi Gấu. Gấu lập tức lăn ra ngủ. Mèo khoang run run cất những
chiếc vòng vào túi xách rồi bê chiếc bánh mật ong của Gấu đi thi. Khỏi phải nói, ai cũng trầm trồ trước chiếc bánh
mật ong đẹp ơi là đẹp và ngon thật là ngon của Mèo Khoang. Sau khi hội ý Ban Giám Khảo quyết định chấm cho
bánh của Mèo Khoang giải nhất. Được giải rồi Mèo Khoang chẳng dám về nhà. Mẹ mà biết chuyện này thì… Cuối
cùng, Mèo Khoang bèn lấy hết can đảm, mang phần thưởng đến thú nhận với Gấu. Gấu ta chẳng giận tẹo nào, còn
tặng luôn bánh cho Mèo Khoang nữa chứ! Nhưng Mèo Khoang lắc đầu:
- Cảm ơn Gấu. Ngày mai tớ sẽ đến nhờ cậu dạy cách làm bánh mật ong nhé! Bánh của cậu rất ngon, nhưng tớ
muốn tặng mẹ bánh do chính tay tớ làm cơ!

