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Khối lớp Water (4-5 tuổi)

Hoạt động

Tuần 1
(28/10 - 2/11)
Sự lớn lên của bé

Tuần 2
(04/11- 8/11)
Gia đình của bé

Tuần 3
(11/11-15/11)
Đồ dùng trong gia
đình bé
Vận động cơ bản
Tung bóng lên cao
và bắt bóng bằng 2
tay
Trò chơi
Chèo thuyền

Tuần 4
(18/11-22/11)
Ngày hội của cô
giáo
Dạy vận động
Cháu yêu cô chú
công nhân
Nghe hát
Ƣớc mơ xanh
Trò chơi
Bƣớc nhảy xinh

Vận động cơ bản
Bò trong đƣờng
zich zac ( 3-4 điểm
zich zac cách nhau
2m)
Trò chơi
Tung cao hơn nữa

Âm nhạc
Dạy vận động
Hãy nhanh tay
Nghe hát
Anh Tý sún
Trò chơi
Tai ai tinh

Hoạt động
khám phá

Bé trai, bé gái

Trò chuyện về gia
đình của bé.

Tìm hiểu về đồ
dùng trong phòng
tắm

Công việc của cô
giáo

Làm quen với
Toán

Ôn
Nhận biết, phân biệt
4 hình: tròn, vuông,
tam giác, chữ nhật

Ôn:
Phía phải, phía trái
của bản thân

Dạy trẻ so sánh, sắp
xếp chiều cao của 3
đối tƣợng

Dạy trẻ nhận biết
số lƣợng 2, đếm
đến 2. Nhận biết
số1, 2

Hoạt động
Tạo hình

Gấp và dán áo

Làm khung ảnh gia
đình bé

Vẽ chiếc cốc
(B8)

Âm nhạc
Phát triển vận
động

Văn học
Kĩ năng sống

Xé dán hoa

Tuần 5
(25/11 - 29/11)
Nhu cầu gia đình
Vận động cơ bản
Ném đích thẳng
đứng
Vận động phối
hợp
Bật xa 35cm

Nhu cầu dinh
dƣỡng của bé
Nhận biết, đếm
các nhóm có 3 đối
tƣợng. Nhận biết
số 3
Cắt và dán cửa
cho ngôi nhà.

Truyện
Thơ
Truyện
Truyện
Thơ
Ngƣời bạn tốt
Lấy tăm cho bà
Gấu con chia quà
Một bó hoa tƣơi
Cái bát xinh xinh
( Tiết 2 )
thắm
+ Biết gọi mọi ngƣời giúp đỡ khi gặp 1 số trƣờng hợp khẩn cấp (bị đau, bị lạc, chảy máu, bị ngã…)
+ Đóng mở, kéo khoá
+ Chải tóc

Hoạt động
trải nghiệm
Art and Craft

+ Gấp chăn (Sắp xếp chăn gối gọn gàng)
+ Rót nƣớc
+ Sử dụng chổi và xẻng
Tham gia sự kiện KHOE XANH – bảo vệ môi trƣờng, tái chế vật liệu từ nhựa
Pha màu
Tạo hình ngôi nhà
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Bài thơ: Lấy tăm cho bà
Cô giáo dạy cháu về nhà
Ăn xong nhớ lấy cho bà cái tăm
Nhƣng bà đã rụng hết răng
Cháu không còn đƣợc lấy tăm cho bà
Em đi rót nƣớc bƣng ra
Chè thơm hƣơng tỏa khắp nhà vui vui
Định Hải

Thơ: Cái bát xinh xinh
Mẹ cha công tác
Nhà máy Bát Tràng
Mang về cho bé
Cái bát xinh xinh
Có cành hoa cúc
Nở xoè rung rinh.

Từ bùn đất sét
Qua bàn tay cha
Qua bàn tay mẹ
Thành cái bát hoa.
Nâng niu bé giữ
Mỗi bữa hàng ngày
Công cha, công mẹ
Bé cầm trên tay.

Truyện : Gấu con chia quà
Cây táo nhà Gấu rất sai quả và ăn thì ngọt lừ.Sáng nào Gấu Con cũng đòi ăn táo, nhƣng mẹ hái bao nhiêu Gấu Con cũng
chê ít. Một hôm gấu mẹ hỏi:
Thế con muốn mẹ hái cho con bao nhiêu quả táo nào?
- Dạ… Con muốn mẹ hái cho con thật nhiều ạ!
- Thật nhiều là bao nhiêu chứ? Gấu Mẹ hỏi lại
- Nhiều…là…là…
Mẹ Gấu cƣời nói:
- Con của mẹ không biết đếm.Từ nay con phải học đếm đến bao nhiêu mẹ sẽ hái cho con chừng ấy quả táo nhé.
Gấu Con vâng lời và tìm đến nhà thầy Hƣơu để học đếm
Hôm đầu Gấu biết đếm đến “Một”, mẹ Gấu cho Gấu mỗi một quả táo.Thấy ít quá Gấu Con định đòi them nhƣng nhớ lời
mẹ dặn nên lại thôi và lẳng lặng ôm sách đi học.Hôm sau Gấu biết đếm đến “Hai” nên đƣợc mẹ cho hai quả táo.Nhƣng,
những ngày tiếp theo,cậu ta biết đếm đến “ Năm’, đến “Mƣời” nên đƣợc mẹ cho rất nhiều táo.Gấu Con rất khoái chí và
càng chăm học hơn.
Năm mới đã đến. Mẹ Gấu muốn làm một bữa liên hoan, Gấu Con lanh chanh đòi đi chợ mua quà. Mẹ Gấu đƣa tiền cho con
rồi dặn:
- Con ra chợ mua hoa quả. Nhớ đếm cho đủ ngƣời trong nhà kẻo mua thiếu đấy.
Gấu Con “Vâng ạ” rồi đếm đi đếm lại từng ngƣời trong gia đình, xong mới xách giỏ đi chợ. Một lát sau, cậu ta khệ nệ bê
giỏ về
Gấu Bố bảo.
- Bây giờ, con hãy chia quà cho từng ngƣời đi.
Gấu Con chỉ chờ có thế, vội bƣng đĩa hoa quả bằng hai tay mời bố, mẹ, mời cả hai em nhỏ. Ơ kìa, thế phần của Gấu Con
đâu? Nhìn Gấu Con lúng túng, Gấu Mẹ cũng phì cƣời, rồi hỏi:
- Con đếm nhƣ thế nào mà lại thiếu? Con đã đếm đi đếm lại từng ngƣời rồi mà - Gấu Mẹ bảo.
Gấu Con đếm lại: Mẹ là một, bố là hai, em trai là ba, em gái là bốn, đấy, đủ cả mà
Nghe Gấu Con nói cả nhà cƣời rộ lên. Gấu Bố bảo:
- Con của bố đếm giỏi thật, đến nỗi quên cả mình cơ mà.
- À…ra thế, Gấu Con gãi đầu xấu hổ.
Gấu Bố vui vẻ nói: Chia quà đủ cho mọi ngƣời mà chỉ quên phần mình thì con sẽ chẳng mất phần đâu.
Nói rồi, bố mẹ Gấu dồn hết kẹo, hoa quả vào chung một đĩa, mời cả nhà cùng ăn.

Truyện: Ngƣời 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 đƣờng đi học về, Linh giẫm phải một mãnh chai bên đƣờng .Mảnh chai đã khiến chân Linh đau buốt .Em cố
bƣớc đi nhƣng càng bƣớc thì lại càng đau .Nhìn bạn rồi lại nhàn xung quanh , Trang chƣa 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 thƣơng 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 bƣớc tới , ôm hai bạn vào lòng và khen các con thật sự là đôi bạn tốt của nhau.
Truyện : Một bó hoa tƣơi thắm
Bà ngoại của Voi Con bị bệnh phải vào bệnh viện nằm. Voi Con vào viện thăm bà. Trên đƣờng, Voi Con thấy một bác Dê
vác trên vai một bao gạo lạch bạch đi từng buớc một. Voi Con tới gần, nói với bác: “ Bác Dê ơi! để cháu giúp bác”. Voi
Con để bác Dê buộc túi gạo vào cái Mũi Dài của mình và rảo buớc đi, đƣa bao gạo đến tận nhà bác Dê.
Khi Voi Con đi qua một vƣờn hoa, nhìn thấy Chó Vàng con định tƣới hoa, chó chạy đến bên giếng để múc nƣớc, do sơ
suất nên gầu rơi xuống giếng. Chó Con ngẩn ngơ nhìn xuống giếng và chƣa nghĩ ra cách gì để lấy gầu lên. Voi Con đi vào
vƣờn hoa và nói với Chó Vàng con rằng: “ Không việc gì, để tớ giúp cậu vớt gầu lên, lại còn múc đầy một gầu nƣớc”.
Chó Vàng con bảo Voi Con “Xin từ từ rồi hãy đi” và chạy đi hái một bó hoa tặng Voi Con và nói rằng : “ Xin cám ơn chị
Voi Con, em xin tặng chị bó hoa tƣơi thắm này”.
Voi Con mang bó hoa tƣơi đến viện, trông thấy bà ngoại vội kêu lên: “Bà ơi! Bà xem này, cháu mang đến cho bà cái gì
đây!”. Voi Con dâng bó hoa lên trƣớc mặt bà nói: “ Cháu tặng bà!”. Mắt bà ngoại sáng lên “ Ồ! Hoa đẹp quá! Hoa đẹp
quá!”.Bà tự nhiên thấy hết cả bệnh”.

