CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10/2019
Khối lớp Air (5 -6 tuổi)

Môn học

Tạo hình

Hoạt động
Khám phá
Làm quen với
Toán

Âm nhạc
Văn học

Phát triển Vận
động
Làm quen chữ

Tuần 1
30/9 – 4/10

Tuần 2
7/10 – 11/10

Tuần 3
14/10 – 18/10

Tuần 4
21/10 – 25/10

Trường MN của bé

Các giác quan

Ngày PNVN
20-10

Lễ hội Hallowen

Vẽ và tô màu đồ chơi
bé thích trong lớp học.
(Bài 7)

Tạo hình khuôn mặt
(Dán các khuôn mặt có
cảm xúc khác nhau)

Vẽ và trang trí váy tặng
mẹ
(Bài 6)

Vẽ chân dung bạn thân
(Bài 2)

Một ngày ở trường của
bé

Trò chơi khám phá các
giác quan

Trò chuyện về ngày 20-10
( vẽ chân dung bà, mẹ)

Tìm hiểu về ngày lễ
Hallowen

Dạy trẻ nhận biết chữ
số 6, số lượng trong
phạm vi 6
(Bài 2)

Tách 6 đối tượng ra làm
2 phần bằng các cách
khác nhau
(Bài 3)

Dạy trẻ NB số 7, số lượng
và số thứ tự trong phạm vi 7

Tách 7 đối tượng ra 2
phần bằng các cách
khác nhau.
(Bài 4)

Âm nhạc
Vận động
Vui đến trường
Nghe hát
Ngày đầu tiên đi học
Trò chơi âm nhạc
Tiếng hát ở đâu
LQCV
Trò chơi với nhóm chữ
cái a,ă,â

Văn học
Truyện:
“Giấc mơ kỳ lạ”

PTVĐ
Vận động cơ bản
Đi trên ván kê dốc

Âm nhạc
Dạy hát
Bé quét nhà
Nghe hát
Chỉ có 1 trên đời
Trò chơi âm nhạc
Nhảy theo tiếng nhạc
LQCV:

Văn học
Thơ “Ăn quả”

PTVĐ
Vận động cơ bản

viết

Kĩ năng sống
Hoạt động trải
nghiệm
Art and Craft

(Bài 3)

(MT2)
Trò chơi vận động
Chuyền bóng

o, ô, ơ

Ném xa bằng1 tay
Trò chơi vận động :
Kéo co

Học cách vệ sinh cá nhân
(Đánh răng, rửa mặt)
Học cách chải tóc cho mình và bạn
Học cách chuẩn bị giờ ăn
- Thí nghiệm “Làm tàu ngầm dưới nước”
- Tham gia lễ hội Hallowen
Làm quà tặng mẹ (bưu thiếp, bó hoa, lọ hoa…)
Làm tranh, đồ chơi Hallowen
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Truyện: Giấc mơ kỳ lạ
Trong ngôi nhà kia có cô bé tên là Mi Mi.
Mi Mi rất lười ăn nên lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi và không muốn làm gì cả, suốt ngày chỉ muốn nằm ngủ
thôi.
Một hôm, mệt quá, cô bé ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy các bộ phận của cơ thể lại
có thể trò chuyện được với nhau. Cô thấy anh Tay nói chuyện với anh Chân:
- Này anh Chân, không biết tại sao dạo này tay của tôi lại mỏi thế,không muốn làm gì cả.
- Tôi cũng thế, hay chúng ta cùng đến hỏi bác Tai đi! – Anh Chân cũng lên tiếng.
Anh Tay và anh Chân cùng đi đến nhà bác Tai. Họ gọi:
- Bác Tai ơi, bác Tai!
Họ gọi một câu, rồi ba câu cũng không thấy bác Tai trả lời. Một lúc sau, bác Tai mới lên tiếng:
- Ai đấy? Ai gọi tôi đấy?
- Chúng cháu đấy, Tay , Chân đây!
- Có chuyện gì thế?
- Bác nghe được nhiều điều, bác có thể cho chúng cháu biết, tại sao dạo này chúng cháu lại mệt mỏi thế?

- Tôi không thể nói cho các anh rõ được vì dạo này tôi cũng ù lắm, không nghe được gì cả. Chúng ta cùng đến
nhà cô Mắt hỏi nhé!
Thế là bác Tai, anh Chân cùng đi đến nhà cô Mắt. Đến nơi, họ cũng nhìn thếy bạn miệng. Trông bạn ấy ể oải không
kém, mặt mũi thì tái nhợt. Tất cả cùng cất giọng gọi:
- Cô Mắt ơi, cô mắt!
Cô mắt nghe tiếng gọi liền bước ra và hỏi:
- Có chuyện gì mà ồn ào thế?
Bác miện cất giọng hỏi:
- Sao tất cả chúng tôi lại mệt mỏi thế này?
Cô nhìn thấy được mọi điều, cô có thể giải thích cho chúng tôi rõ được không?
Cô mắt nói:
- Mặc dù mắt tôi nhìn không rõ lắm, nhưng tôi hiểu tất cả là do bạn miệng không được ăn, không được uống nên cơ
thể của chúng ta mệt mỏi theo. Bây giờ, chúng ta cùng đi tìm cô chủ và bảo cô chủ phải chịu khó ăn uống, năng tập
thể dục thì mới có một cơ thể khỏe mạnh và chúng ta mới khỏa khoắn được.
Nghe thấy tếh. tất cả mọi người hiểu ra và đồng thanh:
- Đúng đấy, chúng ta cùng đi tìm cô chủ!
Đúng lúc đó, cô bé choàng tỉnh và giật mình nghĩ: “Mình phải ăn thật nhiều và chăm tập thể dục mới được!”
Chẳng bao lâu sau, cô bé đã trở thành một cô bé khỏe mạnh và giúp được nhiều việc cho mọi người.
Nguyễn Bích Ngọc
Thơ: Ăn quả
Bé ăn nhiều quả
Người khỏe mạnh ra
Bé ăn quả na
Càng thêm rắn chắc
Bé ăn quả mận
Da dẻ hồng hào
Bé ăn quả đào
Sạch răng sạch lưỡi

Bé ăn quả bưởi
Nhiều sinh tố C
Bé ăn quả lê
Càng thêm mang mát
Bé ăn nhiều quả
Bé ăn nhiều vào
Khỏe mạnh, hồng hào
Chăm ngoan học giỏi.
Hồng Thu (sưu tầm)

