CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10/2019
Khối lớp Water (4-5 tuổi)

Môn học

Tuần 1
30/9 – 4/10
Các cô bác trong
trường mầm non
Vận động cơ bản:
Ném trúng đích ngang
(xa 2m)

Âm nhạc - Phát
triển vận động

Hoạt động
khám phá

Trò chơi vận động:
Thả đỉa ba ba
Cô giáo của bé

Hoạt động Tạo
hình

Dạy trẻ phân biệt hình
vuông với hình chữ
nhật.
(Đặc điểm đường bao)
Dán và vẽ bạn tập thể
dục

Văn học

Thơ
Cô giáo mầm non

Làm quen với
Toán

Kĩ năng sống

Tuần 2
7/10 – 11/10
Tôi là ai
Âm nhạc
Dạy hát:
Cái mũi
Nghe hát:
Anh Tý Sún
Trò chơi vận động:
Ai đoán giỏi

Tuần 3
14/10 – 18/10
Một số bộ phận cơ thể
Ngày PNVN - 20/10
Vận động cơ bản:
Bật liên tiếp vào các vòng

Tuần 4
21/10 – 25/10
Ngày lễ Hallowen

Trò chơi vận động:
Bịt mắt bắt dê

Âm nhạc
Dạy hát:
Thật đáng yêu
Nghe hát:
Nắm tay thân thiết
Trò chơi vận động:
Ai đoán giỏi

Tôi lớn lên như thế nào?

Các bộ phận cơ thể

Tìm hiểu về ngày lễ
Hallowen

Dạy trẻ so sánh chiều dài
của 2 đối tượng

Dạy trẻ phân biệt hình
tròn với hình tam giác.
(Đặc điểm đường bao)

Dạy trẻ so sánh, sắp xếp
chiều dài của 3 đối
tượng.

- Làm giỏ hoa từ cốc giấy

Làm bưu thiếp, vòng tặng
bà, tặng mẹ 20/10

Truyện
Người bạn tốt

Thơ
Quà của mẹ

Tô nét và tô màu quả bí
ngô
(Bài 2)
Truyện
Đôi tai xấu xí

+ Cách chuẩn bị giờ ăn, giờ ngủ (lấy và cất gối, gấp chăn)
+ Cách sử dụng kéo
+ Xúc hạt

+ Lau lá cây
Hoạt động
trải nghiệm
Art and Craft

Thổi bóng bằng dấm và bột soda
Tham gia lễ hội Hallowen
Làm tranh (đồ chơi) Hallowen
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Bài thơ: Cô giáo mầm non
Cô em không đẹp hơn người
Nhưng thường hay có nụ cười trên
môi
Trong giờ học, ngoài giờ chơi
Cô đều dịu tiếng êm lời thân yêu
Ở nhà có mẹ nuông chiều
Đến trường học tập mọi điều có cô.
Cô em yêu quý tuổi thơ
Thay bàn tay mẹ chăm lo dịu hiền.
Trà Kim Long

Thơ: Quà của mẹ
Mẹ mua đôi kính
Dùng để đi xa
Mỗi khi trời nắng
Kính là của ba
Mẹ mua đôi dép
Dùng đi trong nhà
Mỗi khi mẹ vắng
Dép là của con

Mẹ mua chiếc bánh
Dùng để làm quà
Mỗi khi em khóc
Bánh là của em
Cả nhà chung vui
Truyền hơi ấm mẹ
Lâu rồi vẫn thế
Mẹ là thần tiên.
Sưu tầm

Truyện: Đôi tai xấu xí
Nhà Thỏ Nâu ở giữa làng, cách khá xa cánh đồng bắp cải, nơi các bạn Thỏ hay tới để chơi đùa.
Thỏ Nâu rất ít tới đó. Lý do không phải vì nhà ở xa, cũng không phải chân Thỏ Nâu bị đau. Thỏ Nâu không đến chỉ vì
ngượng với các bạn về đôi tai vừa to vừa dài của mình. Các bạn thường trêu đôi tai Thỏ Nâu trông giống như hai cái lá bắp
cải vậy.
Cứ mỗi khi soi gương thấy đôi tai của mình là Thỏ Nâu chỉ muốn khóc. Thấy vậy, Thỏ bố nói:
- Không sao đâu, con trai ạ! Rồi con sẽ thấy đôi tai của mình rất đẹp và tiện lợi.
Nhưng Thỏ Nâu không tin rằng một đôi tai vừa to vừa dài lại đẹp và tiện lợi. Thỏ Nâu lúc nào cũng buồn bã và đi đâu cũng
cố gắng cụp đôi tai xuống.
Chơi mãi một mình cũng chán, một buổi chiều, Thỏ Nâu ra cánh đồng bắp cải chơi. Thỏ Nâu cùng với các bạn Thỏ Xám,
Thỏ Bông chơi trốn tìm trên cánh đồng bắp cải vui ơi là vui.

Mải vui chơi nên trời tối lúc nào các bạn Thỏ cũng không hay biết. Trên cánh đồng bắp cải, trời như càng tối nhanh hơn.
Vì thế, các chú Thỏ không tìm được đường về nhà nữa. Cả ba chú thỏ sợ hãi òa lên khóc.
Chợt Thỏ Nâu ngừng khóc và nói:
- Các cậu có nghe thấy tiếng gì không?
- Không! Thế cậu nghe thấy gì?
- Tiếng bố tớ gọi…
- Nhưng chúng tớ chẳng nghe thấy gì cả…
Chỉ mỗi Thỏ Nâu nghe thấy tiếng bố mình gọi thật. Đôi tai của Thỏ Nâu vểnh lên, hướng về phía tiếng gọi của bố.
Thế là ba bạn đi về hướng có tiếng gọi của bố Thỏ Nâu và tìm được đường về. Thỏ Xám và Thỏ Bông nói với Thỏ Nâu:
- Chúng tớ sẽ không bao giờ trêu đôi tai to của bạn nữa… Đôi tai của bạn thật thính và đẹp.
Cũng từ đó, Thỏ Nâu mới thấy lời bố nói là đúng. Đôi tai của Thỏ Nâu thật đẹp và có ích
Truyện:Người bạn tốt
Linh và Trang rất thân với nhau. Nhà Linh cách nhà Trang một con kênh nhỏ. Ngày nào cũng vậy, từ sáu giờ sáng, bố mẹ
chuẩn bị cho Linh ăn sáng. Sau đó bố dắt Linh sang nhà Trang rủ bạn đi học cùng.
Một hôm trên đường đi học về, Linh giẫm phải một mảnh chai bên đường. Mảnh chai đã khiến chân Linh đau buốt. Em cố
bước đi nhưng càng bước thì lại càng đau. Nhìn bạn rồi lại nhàn xung quanh, Trang chưa biết làm gì để giúp bạn. Trang cứ
loay hoay bên bàn chân đầy máu của bạn.
Bất chợt Trang nghĩ ra hôm nay là sinh nhật mình cô giáo đã tặng Trang một chiếc khăn thiêu rất đẹp. Không đắn đo Trang
vội lấy chiếc khăn và băng vào vết thương cho Linh. Chờ cho Linh bớt đau, Trang mới dìu bạn về nhà.
Sớm hôm sau vừa ngủ dậy, Trang đã thấy Linh đứng lấp ló ở cổng, tay cầm một khăn thêu mới. Linh thỏ thẻ nói:
- Mình cảm ơn bạn và tặng bạn khăn này.
Bố mẹ Linh và Trang bước tới, ôm hai bạn vào lòng và khen các con thật sự là đôi bạn tốt của nhau.

