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LỊCH HỌC LỚP 2-3 TUỔI/ DAILY SCHEDULE FOR TODDLER 2 CLASS  

September 
 
          Week 1 – Tuần 1 

Unit: Trường em 
Ngày: 5-9.9 

Thứ 2/Mon Thứ 3/Tue Thứ 4/Wed Thứ 5/Thu Thứ 6/Fri 

Hoạt động ngoài trời buổi sáng/ Morning outdoor activities  

Trò chơi vòng tròn 
Circle time game 

+ Rồng rắn lên mây, Nu na nu nống, Gió thổi, Bóng bay, Mưa rơi, Gieo hạt 
+ Hokey Pokey, The Pinocchio, Hats on Top, I can do it, Chicken Dance 

Bài hát vòng tròn 
Circle time song 

Cả tuần đều ngoan, Cô và mẹ, Lời chào buổi sáng, Biết vâng lời mẹ 
 

Bài thơ vòng tròn 
Circle time poem 

Bạn mới, Mẹ và cô, Bé và chim chích, Tay ngoan 
 

Ngôn ngữ/ Từ vựng 
Language/Vocabulary 

+ Flashcard Đồ dùng trong lớp học / Classroom flashcards 
+ Làm poster theo chủ đề: Trường em/Collage (Themed Poster): My school 

Toán/Khoa học 
Maths/Science 

+ Đếm 1-5 đồ vật/ Count 1-5 objects 
+ Cái gì biến mất/ What’s missing? 

Đọc truyện (Với rối tay) 
Books to read (with puppet) 

+!Cửa!sổ thần kỳ + Ai ở sau lưng bạn thế? + Tít mù vòng quanh + Đố bạn + Xe ô tô con và xe phun nước 

Vận động tinh & Vận động 
thô/Gross & Fine Motor Skill 

Dạy bé cách mở sách/ How to turn pages of a book 

Kỹ năng tự phục vụ 
Self-help skill 

Dạy bé các bước rửa tay/ Hand washing  

Chơi tự chọn + Phân vai 
Choice time + Pretend time 

2:45 – 3:15 
Chơi tự chọn 

 9:40-10:00 
Chơi phân vai 

 2:45 – 3:15 
Chơi tự chọn 

Các hoạt động khác 
Other activities 
 

9:40-10:00 
Sensory 
 

10:00 – 10:30 
Hội hoạ & MT 
(Arts & Crafst) 

2:45 – 3:15 
Nhảy hiện đại 
(Modern Dance) 

10:00 – 10:30 
Hội hoạ & MT 
(Arts & Crafst) 

 

Học tiếng Anh 
English time 

3:15-3:45 

Hoạt động ngoài trời buổi chiều - Afternoon outdoor activities  
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           Week 2 – Tuần 2 

Bài học: Về tôi 
Ngày:12-16.9 

Thứ 2/Mon Thứ 3/Tue Thứ 4/Wed Thứ 5/Thu Thứ 6/Fri 

Hoạt động ngoài trời buổi sáng/ Morning outdoor activities  

Trò chơi vòng tròn 
Circle time game 

+ Rồng rắn lên mây, Nu na nu nống, Gió thổi, Bóng bay, Mưa rơi, Gieo hạt 
+ Hokey Pokey, The Pinocchio, Hats on Top, I can do it, Chicken Dance 

Bài hát vòng tròn 
Circle time song 

Cả tuần đều ngoan, Cô và mẹ, Lời chào buổi sáng, Biết vâng lời mẹ 
 

Bài thơ vòng tròn 
Circle time poem 

Bạn mới, Mẹ và cô, Bé và chim chích, Tay ngoan 
 

Ngôn ngữ/ Từ vựng 
Language/Vocabulary 

+ Flashcard Các bộ phận cơ thể/Body part flashcards 
+ Show & Tell 

Toán/Khoa học 
Maths/Science 

+ Trò chơi tìm cặp/Matching game 
+ Trò chơi “Trong” và “Ngoài”/ “In” and “Out” 

Đọc truyện (Với rối tay) 
Books to read (with puppet) 

+!Tay!xinh!đâu!nhỉ + Chào mặt trăng + Con đường trong mơ + Giày nhỏ đi thôi + Cùng lau cho sạch nào 

Vận động tinh & Vận động 
thô/Gross & Fine Motor Skill 

Chơi Xếp khối/ Playing with  Block Fun 
 

Kỹ năng tự phục vụ 
Self-help skill 

Dạy bé cách dùng khăn chùi mũi/ Nose wiping 

Chơi tự chọn + Phân vai 
Choice time + Pretend time 

2:45 – 3:15 
Chơi tự chọn 

 9:40-10:00 
Chơi phân vai 

 2:45 – 3:15 
Chơi tự chọn 

Các hoạt động khác 
Other activities 
 

9:40-10:00 
Sensory 
 

10:00 – 10:30 
Hội hoạ & MT 
(Arts & Crafst) 

2:45 – 3:15 
Nhảy hiện đại 
(Modern Dance) 

10:00 – 10:30 
Hội hoạ & MT 
(Arts & Crafst) 

 

Học tiếng Anh 
English time 

3:15-3:45 

Hoạt động ngoài trời buổi chiều - Afternoon outdoor activities  
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            Week 3 – Tuần 3 

Bài học: Giống & Khác 
Ngày: 19-23.9 

Thứ 2/Mon Thứ 3/Tue Thứ 4/Wed Thứ 5/Thu Thứ 6/Fri 

Hoạt động ngoài trời buổi sáng/ Morning outdoor activities  

Trò chơi vòng tròn 
Circle time game 

+ Rồng rắn lên mây, Nu na nu nống, Gió thổi, Bóng bay, Mưa rơi, Gieo hạt 
+ Hokey Pokey, The Pinocchio, Hats on Top, I can do it, Chicken Dance 

Bài hát vòng tròn 
Circle time song 

Cả tuần đều ngoan, Cô và mẹ, Lời chào buổi sáng, Biết vâng lời mẹ 
 

Bài thơ vòng tròn 
Circle time poem 

Bạn mới, Mẹ và cô, Bé và chim chích, Tay ngoan 
 

Ngôn ngữ/ Từ vựng 
Language/Vocabulary 

+ Flashcard các bộ phận cơ thể / Body part flashcards 
+ Tập kỹ năng viết với các dụng cụ viết/vẽ khác nhau/ Scribble writing with various writing and drawing tools 

Toán/Khoa học 
Maths/Science 

+ Trò chơi phân loại/Sorting game 
+ Trò chơi tìm màu/Color search 

Đọc truyện (Với rối tay) 
Books to read (with puppet) 

+!Cá!vàng!trốn!đâu rồi nhỉ!+!Ai!giúp!tớ!với!+ Ai ở sau lưng bạn thế? Những người bạn dưới biển!
+ Sáng bạch mất rồi + Thế giới giấc ngủ 
 

Vận động tinh & Vận động 
thô/Gross & Fine Motor Skill 

Cùng chơi Đất nặn/ Playing PlayDoh Fun 
 

Kỹ năng tự phục vụ 
Self-help skill 

Dạy bé cách rửa mặt/ Face washing 

Chơi tự chọn + Phân vai 
Choice time + Pretend time 

2:45 – 3:15 
Chơi tự chọn 

 9:40-10:00 
Chơi phân vai 

 2:45 – 3:15 
Chơi tự chọn 

Các hoạt động khác 
Other activities 
 

9:40-10:00 
Sensory 
 

10:00 – 10:30 
Hội hoạ & MT 
(Arts & Crafst) 

2:45 – 3:15 
Nhảy hiện đại 
(Modern Dance) 

10:00 – 10:30 
Hội hoạ & MT 
(Arts & Crafst) 

 

Học tiếng Anh 
English time 

3:15-3:45 

Hoạt động ngoài trời buổi chiều - Afternoon outdoor activities  
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          Week  4 – Tuần 4 

Bài học: Gia đình em 
Ngày: 26-30.9 

Thứ 2/Mon Thứ 3/Tue Thứ 4/Wed Thứ 5/Thu Thứ 6/Fri 

Hoạt động ngoài trời buổi sáng/ Morning outdoor activities  

Trò chơi vòng tròn 
Circle time game 

+ Rồng rắn lên mây, Nu na nu nống, Gió thổi, Bóng bay, Mưa rơi, Gieo hạt 
+ Hokey Pokey, The Pinocchio, Hats on Top, I can do it, Chicken Dance 

Bài hát vòng tròn 
Circle time song 

Cả tuần đều ngoan, Cô và mẹ, Lời chào buổi sáng, Biết vâng lời mẹ 
 

Bài thơ vòng tròn 
Circle time poem 

Bạn mới, Mẹ và cô, Bé và chim chích, Tay ngoan 
 

Ngôn ngữ/ Từ vựng 
Language/Vocabulary 

+ Flashcard gia đình/ Family flashcard 
+ Làm poster theo chủ đề (in bàn tay): Gia đình em/Collage (Themed Poster with handprint): My family 

Toán/Khoa học 
Maths/Science 

+ Đếm và Tìm đúng số lượng 1-3/Counting and Matching 1-3 
+ Khái niệm “Ở trên” & “Ở dưới”/“On” & “under” 

Đọc truyện (Với rối tay) 
Books to read (with puppet) 

+!Hôm!nay!buồn!quá!+!Ai!ở!sau lưng bạn thế? Những người bạn ở hòn đảo!+ Bé yêu tinh mắt: màu sắc!+ Bé yêu tinh mắt: rau ngon quả ngọt!+ Thỏ 
Lala thích khám phá!

Vận động tinh & Vận động 
thô/Gross & Fine Motor Skill 

Nhảy ô số/Lily Pad Hop 
 

Kỹ năng tự phục vụ 
Self-help skill 

Ôn lại các kỹ năng đã học trong tháng/ Review 

Chơi tự chọn + Phân vai 
Choice time + Pretend time 

2:45 – 3:15 
Cooking 

 9:40-10:00 
Chơi phân vai 

 2:45 – 3:15 
Chơi tự chọn 

Các hoạt động khác 
Other activities 
 

 2:45 – 3:15  
Arts & Crafts 

2:45 – 3:15 
Modern Dance 
 

2:45 – 3:15  
Arts & Crafts 

 

Học tiếng Anh 
English time 

3:15-3:45 

Hoạt động ngoài trời buổi chiều - Afternoon outdoor activities  

 
 
 

 


