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KẾ HOẠCH CHƢƠNG TRÌNH THÁNG 01 

Lớp mẫu giáo lớn  
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

 

Đón trẻ và thể dục sáng 

7:00 a.m - 8:00 a.m 

Giáo viên cho trẻ ăn sángvà tổ chức các hoạt động chơi theo góc như: Xếp hình, xếp khối, vẽ, tô màu.  Mục đích của chúng tôi là 

cho trẻ thời gian ổn định tâm lý để chuẩn bị cho một ngày hoạt động. 

  

Ăn sáng 

8h00 a.m - 8:30 a.m 

Tiếng anh 

8:30 a.m - 

9:05 a.m 

Week 1  1. Warm up. 

2. New words: hat, T-shirt, dress, pants, socks, shoes, scarf 

3. Structure: What is this? This is my…. 

                     What are these? These are my 

4. Experiment: mini vortex ( lốc xoáy mini) 

Week 2  1. Warm up. 

2. New words: car, motorbike, bus, plane, train, van, boat 

3. Structure: How do you go to school? I go by … 

Week 3 1. Warm up. 

2. New words: Lucky money, Chung cake, peach blossom, kumquat, Tet holiday  

3. Structure: What do you like? 

                 I like … 

4. Paint a kumquat or blossom tree. ( Vẽ cây quất hoặc cây đào) 

Week 4  1. Review and test. 

 

Chƣơng 

trình 

Montessori 

9h05 a.m – 

Tuần Thực hành cuộc 

sống 

Giác quan Toán  Ngôn ngữ Văn hóa Hoạt động 

trải nghiệm 

1 Cài kim băng Kết hợp khối trụ 

có mún 3 và 4 

Số và hạt đói chiếu 

thẻ 3 phần 

Làm chữ nhám đ Ghép hình con 

ngựa 

Thời trang “ 

winter clothes” 



9h45 a.m trang phục 

mùa đông 

2 Chuyển nước bằng 

ống bóp to 

Hộp nhị thức Bài tập giấy phép 

cộng chuỗi hạt màu 

Giới thiệu hộp âm – 

hộp âm e 

Đối chiếu giờ 30 

phút 

Kĩ năng an 

toàn khi tham 

gia giao thông 

3 Buộc giây giày Khối hình học cơ 

bản với thẻ 

Bảng 100 (10-20) Làm chữ cái nhám e Bán cầu đông, bán 

cầu tây 
Nghỉ học 

4 Đo định lượng 

nước 

Bài tập giấy các 

khối hình học cơ 

bản 

Bảng 100 ( 20-40) Nghỉ tết Nghỉ tết Nghỉ tết 

 5 Nghỉ tết Nghỉ tết Nghỉ tết Giới thiệu hộp âm hộp 

âm ê 

Ghép hình con 

chim 

Thưởng trà ăn 

bánh theo 

phong cách 

Nhật Bản 

Chƣơng 

trình tiền 

tiểu học 

9h45 a.m – 

10h:45 a.m 

Tuần HĐH Làm quen 

với chữ cái 

Toán HĐH Làm quen với 

chữ cái 

Toán HĐH Làm quen 

với chữ cái 

Trải nghiệm 

1 Bài đọc số 17 (Tiết 

1 ) 

 Ôn phép cộng 

,phép trừ trong 

bảng cộng , trừ 1 

( Tiết 1 ) 

Bài đọc số 17 (Tiết 2 

) 

Ôn phép cộng ,phép 

trừ trong bảng cộng , 

trừ 1 ( Tiết 2 ) 

Ôn tập toàn bài đọc 

số 17  

Thời trang “ 

winter clothes” 

trang phục 

mùa đông 

2 Bài đọc số 18 (Tiết 

1 ) 

Ôn phép cộng 

,phép trừ trong 

bảng cộng , trừ 1 

( Tiết 3 ) 

Bài đọc số 18 (Tiết 2 

) 

Ôn phép cộng ,phép 

trừ trong bảng cộng , 

trừ 2 ( Tiết 1 ) 

Ôn tập toàn bài đọc 

số 18 

Kĩ năng an 

toàn khi tham 

gia giao thông 

3 Bài đọc số 19 ( Tiết 

1 ) 

Ôn phép cộng 

,phép trừ trong 

bảng cộng , trừ 2 

( Tiết 2 ) 

Bài đọc số 19 (Tiết 2 

) 

Ôn phép cộng ,phép 

trừ trong bảng cộng , 

trừ 2 ( Tiết 3 ) 

Ôn tập bài đọc số 

19 
Nghỉ học 

4 Bài đọc số 20 ( Tiết 

1 ) 

Ôn phép cộng 

,phép trừ trong 

bảng cộng , trừ 3( 

Tiết 1 ) 

Bài đọc số 20 (Tiết 2 

) 
Nghỉ tết Nghỉ tết Nghỉ tết 

  Nghỉ tết Nghỉ tết Nghỉ tết Ôn phép cộng , phép 

trừ trong bảng cộng , 

trừ 3 ( Tiết 2 ) 

Ôn tập bài đọc số 

20 

Thưởng trà ăn 

bánh theo 

phong cách 

Nhật Bản 

Vệ sinh và ăn trƣa  



10:40 a.m - 11:30 a.m 

Nghe nhạc 

11:30 a.m - 11:40 a.m 
TRẺ NGHECÁC BÀI HÁTRU CON NAM BỘ, BÁC BỘ 

Nghỉ trƣa 

11:40 a.m - 14:00 p.m 
BÉ NGHỈ TRƢA 

Ăn nhẹ chiều và vệ sinh cá nhân 

14:00 a.m - 14:40 p.m 

 

Chƣơng 

trình ngoại 

khóa 

14:40 p.m - 

15:10 p.m 

Môn 

 

Gabe Zumba/múa Yoga/steam Tiếng anh Kĩ năng sống Vệ sinh lớp 

học 

1 

 

Kết hợp Gabe 4 – 

Gabe 5B: Kiến 

trúc đình chùa 

I luv it Tư thế chiến binh 

Tư thế mèo con 

Warm up. 

New words: hat, T-

shirt, dress, pants, 

socks, shoes, scarf 
Structure: What is 

this? This is my…. 

  What are these? 

These are my 

Experiment: mini 

vortex ( lốc xoáy 

mini) 

Kĩ năng thoát hiểm  

2 

 

Khám phá – so 

sánh 

Ngày xuân long 

phụng sum vầy 

Mê cung nam châm Warm up. 

New words: car, 

motorbike, bus, 

plane, train, van, 

boat 
Structure: How do you 

go to school? I go by 

… 

Cách đội mũ bảo 

hiểm 

 

3 

 

Tạo họa tiết 

Megakids Tư thế chó úp 

Tư thế đứa trẻ hạnh 

phúc 

Warm up. 

New words: Lucky 

money, Chung cake, 

peach blossom, 

kumquat, Tet 

holiday  
Structure: What do 

you like? 

 I like  

Đi xe đạp  



Paint a kumquat or 

blossom tree. ( Vẽ cây 

quất hoặc cây đào) 

4 Tạo khuôn mặt 

các lứa tuổi 

Mẹ mang xuân về Ve thi tài  Review and test. 

 

Vắt chanh  

 Môn Thuyết trình 

bằng bản đồ tƣ 

duy Mind map 

Toán IQ Tiếng anh Toán TQ Cảm thụ âm nhạc 
Nhận xét cuối 

tuần 

Chƣơng 

trình ngoại 

khóa 

15:10 p.m - 

16:10 p.m 

1 Thuyết trình con 

làm được gì  

Học bài +2= +5-3 

Ôn tập làm bài ( 

làm bài tập trong 

sách) 

Trò chơi 

Warm up. 

New words: hat, T-

shirt, dress, pants, 

socks, shoes, scarf 
Structure: What is 

this? This is my…. 

  What are these? 

These are my 

Experiment: mini 

vortex ( lốc xoáy 

mini) 

Học đọc 2 chữ số trên 

bàn tính 

Học gẩy 2 chữ số trên 

bàn tính 

Học bài -4 = +1-5 

Ôn tập làm bài trong 

sách 

Thật là hay  

2 

 

Thuyết trình một 

ngày ở lớp 
Nghe tính / 10 

câu ( ôn bài +4, 

+3) 

Làm phiếu ôn tập 

+4, +3, +2 

Luyện tính tư duy 

Trò chơi 

Warm up. 

New words: car, 

motorbike, bus, 

plane, train, van, 

boat 
Structure: How do 

you go to school? I 

go by … 

Nghe tính / 10 câu ( 

ôn bài +4, +3) 

Làm phiếu ôn tập 

+4, +3, +2 

Luyện tính tư duy 

Trò chơi 

Quả  

3 

 

Thuyết trình nghề 

bác sĩ 
Nghe tính / 10 

câu ( ôn bài +4, 

+3) 

Học bài +1= +5-4 

Luyện thao tác 

tay 

Làm bài tập trong 

sách KIQ1 

Trò chơi 

Warm up. 

New words: Lucky 

money, Chung 

cake, peach 

blossom, kumquat, 

Tet holiday  
Structure: What do 

you like? 

 I like  

Paint a kumquat or 

Nghe tính / 10 câu ( 

ôn bài +4, +3) 

Học bài +1= +5-4 

Luyện thao tác tay 

Làm bài tập trong 

sách KIQ1 

Trò chơi 

Hoa lá mùa xuân  



blossom tree. ( Vẽ 

cây quất hoặc cây 

đào) 

4 

 

Thuyết trình bé 

cần gì để lớn 
Nghe tính / 10 

câu ( ôn bài +4, 

+3) 
Ôn tập làm bài +3 

và +4, +2 ( Bài tập 

trong sách) 

Làm phiếu ôn tập 

+3 và +4, +2, +1 

Luyện tính tư duy 

TRò chơi 

 Review and test. 

 
Nghe tính / 10 câu ( 

ôn bài +4, +3) 
Ôn tập làm bài +3 và 

+4, +2 ( Bài tập trong 

sách) 

Làm phiếu ôn tập +3 

và +4, +2, +1 

Luyện tính tư duy 

TRò chơi 

Vào rừng hoa  

Sự kiện 

trong 

tháng 

 

1 

 
 

2 Buffet chủ đề các món ăn ngày tết 

3 Trải nghiệm bán hàng hội trợ xuân 

4 Văn nghệ chào xuân 

                                         Dự kiến nghỉ thứ 7 ngày 18 tháng 01 năm 2020 

 


