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LỊCH HỌC CỦA TRẺ 3-4 TUỔI/ DAILY SCHEDULE FOR PRESCHOOL 1 

September 
 
      Tuần 1 / Week 1 

Bài học: Trường em 
Ngày: 5/9 – 9/9 
Unit: My school 
Date: Sep 5-9 

Thứ Hai 
Mon 

Thứ Ba 
Tue 

Thứ Tư 
Wed 

Thứ Năm 
Thu 

Thứ Sáu 
Fri 

Hoạt động ngoài trời buổi sáng - Morning outdoor activities 

Trò chơi vòng tròn 
Circle time game 

+ Bịt mắt bắt dê, Mèo đuổi chuột, Đập tường, Rồng rắn lên mây, Lộn cầu vồng, Chair game (ghế âm nhạc) 
+ Pinocchio, Move your legs, Mambo Italiano, Chicken Dance, Hokey Pokey, Roll your hands 

Bài hát vòng tròn 
Circle time song 

Cô giáo em, Cả tuần đều ngoan, Lớp chúng ta đoàn kết, Chỉ có một trên đời 
 

Bài thơ vòng tròn Circle time 
poem 

Xoè tay, Cô dạy, Mèo con đi học, Mẹ và cô 
 

Ngôn ngữ/ Viết 
Language/Writing 
 

+ Thảo luận các quy định lớp học + Giới thiệu các bé với tất cả giáo viên, nhân viên và các lớp khác 
+ Vẽ một bức tranh trường học + Nói chuyện về trường Kidzone của chúng em 
+ Discuss classroom rules + Introduce children to all teachers and staff and other classes 
+ Draw a picture of my school + Talk about our Kidzone 

Toán 
Maths 
 

+ Đếm số bạn học trong lớp. Có bao nhiêu bé trai? Bao nhiêu bé gái? (Dùng khái niệm hơn, kém, bằng nhau) 
+ Ghép cặp số tương ứng một-một  
+ Count the number of friends at class. How many boys? How many girls? (Using more or less, the same) 
+ Matching one-to-one coresspondence 

Sức khoẻ/Dinh dưỡng 
Health/Nutrition 

Khuyến khích các bé uống nước khi đi vào trong lớp sau khi chơi xong ở ngoài sân. Giáo viên sẽ nói về tầm quan trọng của việc uống đủ nước. 
Encourage the children to drink water after we come in from the playground. Teachers will talk about the importance of hydration.  

Giờ đọc truyện 
Books to read 

+!Bà!ôi!ôi!là!mứt + Tutu muốn bay lên trời + Máy bay bong bóng + Chiki đi tìm thời tiết + Bên bố bên mẹ 

Flashcard + Ngữ âm 
Flashcard + Phonics 

Các đồ vật trong lớp học 
Classroom objects 

Plan-Do-Review 
 

2:30 – 3:15  2:30 – 3:15   

Các hoạt động khác Other 
activities 

3:15 – 3:45 
Trò chơi dân gian Việt 
Nam và các bài đồng dao 
Traditional Vietnamese 
games & poems 

10:30  - 11:00  
Hội hoạ & MT 
Arts & Crafts 

3:15 – 3:45 
Trò chơi dân gian Việt 
Nam và các bài đồng dao 
Traditional Vietnamese 
games & poems 

+ 10:30  - 11:00  
Hội hoạ & MT 
Arts & Crafts 
+ 3:15 – 3:45 
Nhảy hiện đại 
Modern Dance 
 

3:15 – 3:45 
Vệ sinh lớp học 
Clean up time 

Học tiếng Anh English time Fingerprints 
9:45 – 10:30 

Hoạt động ngoài trời buổi chiều - Afternoon outdoor activities 

 
 



!
      Tuần 2 / Week 2 

Bài học: Mọi điều về tôi 
Ngày: 12/9 – 16/9 
Unit: All about me 
Date: Sep 12-16 

Thứ Hai 
Mon 

Thứ Ba 
Tue 

Thứ Tư 
Wed 

Thứ Năm 
Thu 

Thứ Sáu 
Fri 

Hoạt động ngoài trời buổi sáng - Morning outdoor activities 

Trò chơi vòng tròn 
Circle time game 

+ Bịt mắt bắt dê, Mèo đuổi chuột, Đập tường, Rồng rắn lên mây, Lộn cầu vồng, Chair game (ghế âm nhạc) 
+ Pinocchio, Move your legs, Mambo Italiano, Chicken Dance, Hokey Pokey, Roll your hands 

Bài hát vòng tròn 
Circle time song 

Cô giáo em, Cả tuần đều ngoan, Lớp chúng ta đoàn kết, Chỉ có một trên đời 
 

Bài thơ vòng tròn Circle time 
poem 

Xoè tay, Cô dạy, Mèo con đi học, Mẹ và cô 
 

Ngôn ngữ/ Viết 
Language/Writing 
 

+ Vẽ một bức chân dung tự họa 
+ Làm một cuốn sách “Mọi điều về tôi” 
+ Draw a self portrait   
+ Make an “All about me” Book 

Toán 
Maths 
 

+ Tôi cao bao nhiêu? Cùng tạo thang đo chiều cao 
+ How tall I am? Start making a heigh chart 

Sức khoẻ/Dinh dưỡng 
Health/Nutrition 

Quy trình rửa tay – Giáo viên sẽ nói về tầm quan trọng của việc rửa tay 
Washing hand process -  Teachers will talk about the importance of washing hands  

Giờ đọc truyện 
Books to read 

+!Đôi!giày!mới!của bé + Ra chưa, A, ra rồi + Bầu trời cao đến chừng nào + Biển sâu đến chừng nào? 
+ Khủng long lớn đến chừng nào? 

Flashcard + Ngữ âm 
Flashcard + Phonics 

Các đồ vật trong lớp học – Các bộ phận cơ thể 
Classroom objects – Bodyparts 

Plan –Do -Review 
 

2:30 – 3:15  2:30 – 3:15   

Các hoạt động khác Other 
activities 

3:15 – 3:45 
Giờ Ảo thuật 
It’s a magic! 

10:30  - 11:00  
Hội hoạ & MT 
Arts & Crafts 

3:15 – 3:45 
Trò chơi dân gian Việt 
Nam và các bài đồng dao 
Traditional Vietnamese 
games & poems 

+ 10:30  - 11:00  
Hội hoạ & MT 
Arts & Crafts 
+ 3:15 – 3:45 
Nhảy hiện đại 
Modern Dance 
 

3:15 – 3:45 
Vệ sinh lớp học 
Clean up time 

Học tiếng Anh English time Fingerprints 
9:45 – 10:30 

Hoạt động ngoài trời buổi chiều - Afternoon outdoor activities 

 
 
 
 
 



!
       Tuần 3 / Week 3 

Bài học: Chúng mình giống 
nhau, Chúng mình khác 
nhau. 
Ngày: 19 – 23.9 
Unit: We’re the same, we’re 
different 
Date: Sep 19-23 

Thứ Hai 
Mon 

Thứ Ba 
Tue 

Thứ Tư 
Wed 

Thứ Năm 
Thu 

Thứ Sáu 
Fri 

Hoạt động ngoài trời buổi sáng - Morning outdoor activities 

Trò chơi vòng tròn 
Circle time game 

+ Bịt mắt bắt dê, Mèo đuổi chuột, Đập tường, Rồng rắn lên mây, Lộn cầu vồng, Chair game (ghế âm nhạc) 
+ Pinocchio, Move your legs, Mambo Italiano, Chicken Dance, Hokey Pokey, Roll your hands 

Bài hát vòng tròn 
Circle time song 

Cô giáo em, Cả tuần đều ngoan, Lớp chúng ta đoàn kết, Chỉ có một trên đời 
 

Bài thơ vòng tròn Circle time 
poem 

Xoè tay, Cô dạy, Mèo con đi học, Mẹ và cô 
 

Ngôn ngữ/ Viết 
Language/Writing 
 

+ Miêu tả các đặc điểm cá nhân của bản thân và người khác 
+ Nhận biết tên: chỉ ra chữ cái đầu tiên trong tên mình 
+ Describe Individual characteristics of self and others  
+ Name recognition: showing the first letter in our names 

Toán 
Maths 
 

+ Tiếp tục tạo thang chiều cao, cho thấy sự khác biệt về chiều cao của các bé 
+ Chia nhóm lớp theo các nhóm khác nhau về giới tính, kiểu tóc, thói quen, … Mỗi lần phân nhóm, đếm số lượng bé trong nhóm.  
+ Create a height chart emphasizing the differences of heights in the children  
+ Grouping each other based on gender, hair, hobbies… Count the number in the group. 

Sức khoẻ/Dinh dưỡng 
Health/Nutrition 

Thảo luận về vitamin. Nếm một món ăn hay thức uống có chứa Vitamin C. 
Have a discussion about vitamins. Taste a food or drink that contains Vitamin C. 

Giờ đọc truyện 
Story 

+!Bubu!chọn!nghề!+!Bubu!đang!lớn!lên!+ Bữa tiệc sinh nhật vui vẻ!+ Chú bọ chét mất áo!+ Chồi dẻ lên nhanh!

Flashcard + Ngữ âm 
Flashcard + Phonics 

Các đồ vật trong lớp học – Các bộ phận cơ thể 
Classroom objects – Bodyparts 

Plan – Do – Review 
 

2:30 – 3:15  2:30 – 3:15   

Các hoạt động khác Other 
activities 

3:15 – 3:45 
Trò chơi dân gian Việt 
Nam và các bài đồng dao 
Traditional Vietnamese 
games & poems 

10:30  - 11:00  
Hội hoạ & MT 
Arts & Crafts 

3:15 – 3:45 
Khám phá khoa học 
Science Discovery 

10:30  - 11:00  
Hội hoạ & MT 
Arts & Crafts 

3:15 – 3:45 
Vệ sinh lớp học 
Clean up time 

Học tiếng Anh English time Fingerprints 
9:45 – 10:30 

Hoạt động ngoài trời buổi chiều - Afternoon outdoor activities 

 
 



!
      Tuần 4/ Week 4 

Bài học: Gia đình em, Nhà 
của em 
Ngày: 26-30.9 
Unit: Our families, our homes 
Date: Sep 26-30 

Thứ Hai 
Mon 

Thứ Ba 
Tue 

Thứ Tư 
Wed 

Thứ Năm 
Thu 

Thứ Sáu 
Fri 

Hoạt động ngoài trời buổi sáng - Morning outdoor activities 

Trò chơi vòng tròn 
Circle time game 

+ Bịt mắt bắt dê, Mèo đuổi chuột, Đập tường, Rồng rắn lên mây, Lộn cầu vồng, Chair game (ghế âm nhạc) 
+ Pinocchio, Move your legs, Mambo Italiano, Chicken Dance, Hokey Pokey, Roll your hands 

Bài hát vòng tròn 
Circle time song 

Cô giáo em, Cả tuần đều ngoan, Lớp chúng ta đoàn kết, Chỉ có một trên đời 
 

Bài thơ vòng tròn Circle time 
poem 

Xoè tay, Cô dạy, Mèo con đi học, Mẹ và cô 
 

Ngôn ngữ/ Viết 
Language/Writing 
 

+ Cây gia đình của em (Các bé sẽ in bàn tay và mỗi ngón tay thể hiện một thành viên gia đình). Mỗi bé sẽ vẽ về gia đình mình và miêu tả cho cả lớp 
nghe trong giờ thuyết trình. 
+ Tập kỹ năng cầm bút với các dụng cụ viết/vẽ khác nhau (marker, bút sáp, đất nặn) 
+ My family trees (The children will paint their handprint and each finger will represent a family member)  
Each child will describe the picture to the class in the presentation activity 
+ Prewriting activities with different writing tools (markers, crayons, playdoh) 

Thuyết trình Presentation  Thuyết trình về gia đình của em 
Present about our families 

Toán 
Maths 
 

+ Đếm xem gia đình em có bao nhiêu thành viên 
+ Biểu đồ gia đình: Các bé sẽ làm một biểu đồ thể hiện có bao nhiêu thành viên trong gia đình mỗi bé và số lượng sẽ được cộng lại ở cuối hoạt động 
+ Count how many family members are in our families.  
+ Family Graphing Chart: The children will make a chart of how many people are in each child’s family and the amount will be totaled at the end.  

Sức khoẻ/Dinh dưỡng 
Health/Nutrition 

Thảo luận về những món chúng ta ăn ở nhà và các bữa ăn gia đình như thế nào. 
Discuss what we eat at home and what our family meals are like.  

Giờ đọc truyện 
Story 

+!Thỏ!Min chia quà!+!Ngôi!nhà!ấm!áp!+ Ếch xanh ham chơi!+ Gấu và cáo!+ Ốc sên và chim chích!

Flashcard + Ngữ âm 
Flashcard + Phonics 

Các đồ vật trong lớp học – Các bộ phận cơ thể - Các thành viên gia đình 
Classroom objects – Bodyparts – Family members 

Plan – Do – Review 
 

10:30 – 11:15  10:30 – 11:15   

Các hoạt động khác Other 
activities 

3:15 – 3:45 
Trò chơi dân gian Việt 
Nam và các bài đồng dao 
Traditional Vietnamese 
games & poems 

10:30  - 11:00  
Hội hoạ & MT 
Arts & Crafts 

3:15 – 3:45 
Trò chơi dân gian Việt 
Nam và các bài đồng dao 
Traditional Vietnamese 
games & poems 

+ 10:30  - 11:00  
Hội hoạ & MT 
Arts & Crafts 
+ 2:45 – 3:15 
Nấu ăn 
Cooking 

3:15 – 3:45 
Vệ sinh lớp học 
Clean up time 

Học tiếng Anh English time Fingerprints 
9:45 – 10:30 

Hoạt động ngoài trời buổi chiều - Afternoon outdoor activities 
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