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LỊCH HỌC CỦA TRẺ 5-6 TUỔI/ DAILY SCHEDULE FOR PRESCHOOL 3 

September 
 

        Tuần 1 / Week 1 
Bài học: Lớp học của  
em, Ngày: 5/9-9/9 

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 
 

+ 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 Đi học, Cả tuần đều ngoan, Ba ngọn nến lung linh 
Bài thơ vòng tròn  Làm anh, Chú bò tìm bạn, Mẹ và cô 

Ngôn ngữ/ Viết 
Language/Writing 
 

+ Các bé sẽ vẽ tranh về gia đình mình để chia sẻ với các bạn. 
+ Các bé sẽ giới thiệu về bản thân, kể về gia đình, nhà mình và nói chuyện với nhau, chú ý những điểm giống và khác nhau của các các gia đình. 
+ Học và nhận biết các chữ cái trong tên mình 
+ The children will draw pictures of their families to share with friends. 
+ The children will introduce themselves and tell about their families and homes and have conversations noting the differences and similarities of their 
families. 
+ Learn and identify letters of their name. 

Toán 
Maths 
 

+ Đếm số chữ cái trong tên của bé. Lập biểu đồ “Tên mình có bao nhiêu chữ cái?” 
+ Các bé sẽ đếm số bạn trong lớp, có bao nhiêu bạn vắng mặt, có bao nhiêu bạn gái / bạn trai. 
+ Count the number of letters in their names. Making “How many letters in my name?” chart.  
+ They will also count the number of friends at their table, how many friends are absent, how many girls/boys are present. 

Sức khoẻ/Dinh dưỡng 
Health/Nutrition 

+ Các bé sẽ nhận biết các món ăn nào có thể ăn bằng tay/dùng nĩa, món nào dùng thìa 
+ Chúng ta sẽ thảo luận về tầm quan trọng của việc uống đủ nước, và khuyến khích trẻ biết đi đến chỗ để nước uống khi các em ở trong lớp học hoặc 
ngoài sân chơi. 
+ The children will identify which foods are finger foods/fork foods, spoon food, 
+ We will discuss how important it is to stay hydrated, and encourage children to take trips to the place where they can drink water when they are 
inside and on the playground.  

Sách cần đọc 
Books to read 

+!Cáo!và!cỏ + Câu chuyện của thỏ + Chú chó tham lam + Con cá ước + Cơn gió và mặt trời  

Flashcard + Ngữ âm 
Flashcard + Phonics 

Các đồ vật trong lớp học 
Classroom objects 

Plan- Do – Review 
 

 9:45 – 10:30  9:45 – 10:30  

Các hoạt động khác 
Other activities 

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

3:15 -3:45 
Tiền tiểu học 
Pre-writing activities 

+ 10:30 – 11:00 
Hội hoạ & MT 
+ 3:15 -3:45 
Tiền tiểu học 
Pre-writing activities 

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

3:15  - 3: 45 
Giờ làm vệ sinh lớp học 
Clean-up time 
 

Học tiếng Anh English 
time 

Fingerprints 
2:30 – 3:15 

Hoạt động ngoài trời buổi chiều - Afternoon outdoor activities 



!
 
        Tuần 2 / Week 2 – September 

Bài học: Mọi điều về tôi 
Ngày: 12/9-16/9 

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 
 

+ 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 Đi học, Cả tuần đều ngoan, Ba ngọn nến lung linh 
Bài thơ vòng tròn  Làm anh, Chú bò tìm bạn, Mẹ và cô 

Ngôn ngữ/ Viết 
Language/Writing 
 

+ Học và phân biệt được chữ cái đầu tiên và những chữ cái khác trong tên mình. 
+ Tập cầm bút và viết tên mình trên bảng Mini. 
+ Learn and identify the first letter (and other letters) of their name. 
+ Writing names with mini boards and markers 

Toán 
Maths 
 

+ Học tiếp với biểu đồ “Tên chúng mình có bao nhiêu chữ cái”. Tên của ai có số chữ cái NHIỀU NHẤT? Tên của ai có số chữ cái ÍT NHẤT? Có bao 
nhiêu bạn có tên có số chữ cái BẰNG với tên bạn khác? Số chữ cái nào thường gặp nhiều nhất? 
+ Chúng ta sẽ bắt đầu làm Thang chiều cao của lớp. 
+ Following “How many letters in our names” chart. Whose name has the MOST letters? Whose has the LEAST? How many different people have 
names that are EQUAL TO their friends? What number of letter occurs most frequently?  
+ We will begin a classroom height chart.  
 

Sức khoẻ/Dinh dưỡng 
Health/Nutrition 

+ Các bé sẽ nhận biết các món ăn được món nào ăn cầm tay / dùng nĩa, món nào dùng thìa 
+ Các bé sẽ thực hiện đúng quy trình rửa tay. 
+ The children will identify which foods are finger foods/fork foods, spoon food, etc.  
+ The children will follow correct hand washing procedures  
 

Sách cần đọc 
Books to read 

+!Cá!voi!con!ơi, lớn nhanh nào + Trường mẫu giáo của chú voi Grumpa + Rùa và thỏ + Kiến và châu chấu 
+ Sư tử và chuột nhắt 

Flashcard + Ngữ âm 
Flashcard + Phonics 

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

Plan – Do – Review 
 

 9:45 – 10:30  9:45 – 10:30  

Các hoạt động khác Other 
activities 

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

3:15 -3:45 
Tiền tiểu học 
Pre-writing activities 

+10:30 – 11:00 
Hội hoạ & MT 
+ 3:15 -3:45 
Tiền tiểu học 
Pre-writing activities 

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

+ 10:30 – 11:00 
Giờ Ảo thuật! 
It’s a magic! 
+ 3:15  - 3: 45 
Giờ làm vệ sinh lớp học 
Clean-up time 
 

Học tiếng Anh English 
time 

Fingerprints 
2:30 – 3:15 

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

Bài học: Giống & Khác 
Ngày: 19/9-23/9 

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 
 

+ 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 Đi học, Cả tuần đều ngoan, Ba ngọn nến lung linh 

Bài thơ vòng tròn  Làm anh, Chú bò tìm bạn, Mẹ và cô 

Ngôn ngữ/ Viết 
Language/Writing 
 

+ Sử dụng bàn tay để làm một tranh cắt dán hình bàn tay – so sánh các đường trong các bàn tay và các dấu vân tay. Nói chuyện về việc mỗi bàn tay / vân 
tay của bé là duy nhất không giống ai. 
+ Nhận biết tên: chỉ ra các chữ cái trong tên mình 
+ Làm sách: “Mọi điều về chúng mình” 
+ Use our hands to make a hand collage- compare the lines in our hands and finger prints. Talk about how each is unique to each child. 
+ Name recognition: showing the letters in our names 
+ Making “All about us” book 

Toán 
Maths 
 

+ Tạo nhóm dựa theo giới tính, kiểu tóc, sở thích, … 
+ Biểu đồ kiểu tóc: chúng ta sẽ tạo một biểu đồ cột thể hiện các kiểu tóc khác nhau trong lớp. 
+ Tập đếm từ 1 -20 (đếm lần lượt và đếm lấy đúng số lượng). 
+ Grouping each other based on gender, hair, hobbies… 
+ Hair style graph - we will make a bar graph indicating the different hair style we have in our classroom + Practice counting 1-20 (by rote& rationally)  

Sức khoẻ/Dinh dưỡng 
Health/Nutrition 

+ Các bé sẽ nhận biết các món ăn được ăn cầm tay / dùng nĩa, dùng thìa 
+ Các bé sẽ thực hiện đúng quy trình rửa tay. 
+ Chúng ta cũng sẽ thảo luận về tầm quan trọng của việc giữ cho cơ thể đủ nước trong thời tiết rất, rất nóng! Làm sao để biết được là cơ thể đang không 
có đủ nước? 
+ The children will identify which foods are finger foods/fork foods, spoon food, etc. 
+ The children will follow correct hand washing procedures  
+ We will also discuss the importance of staying hydrated in this hot, hot sun!! How can you tell when your body hasn’t had enough water?  

Sách cần đọc 
Books to read 

+!Bò!và!ếch!ương + Tên trộm và chú chó + Đổi áo cho nhau + Tê tê nhanh trí + Chuột và cóc 

Flashcard + Ngữ âm 
Flashcard + Phonics 

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

Plan – Do – Review 
 

 9:45 – 10:30  9:45 – 10:30  

Các hoạt động khác Other 
activities 

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

3:15 -3:45 
Tiền tiểu học 
Pre-writing activities 

+ 10:30 – 11:00 
Hội hoạ & MT 
+ 3:15 -3:45 
Tiền tiểu học 

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

3:15  - 3: 45 
Giờ làm vệ sinh lớp học 
Clean-up time 
 

Học tiếng Anh English 
time 

Fingerprints 
2:30 – 3:15 

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

Bài học: Sức khỏe và An 
toàn, Ngày: 26/9-30/9 

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 
 

+ 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 Đi học, Cả tuần đều ngoan, Ba ngọn nến lung linh 
Bài thơ vòng tròn  Làm anh, Chú bò tìm bạn, Mẹ và cô 

Ngôn ngữ/ Viết 
Language/Writing 
 

+ Làm biển hiệu: các dấu hiệu giúp chúng ta được an toàn!! Chúng ta sẽ vẽ các biển hiệu mà chúng ta nhớ được từ khắp nơi trong thành phố và thảo luận 
về việc tuân theo các chỉ dẫn trên các biển hiệu này giúp chúng ta tránh được tai nạn hoặc bị thương như thế nào!! 
+ Giới thiệu tên của bố và mẹ. Nếu chúng ta có khi nào bị lạc, điều cực kỳ quan trọng là nhớ được tên của mình VÀ tên của những người lớn (rất nhiều 
bạn thường hay gọi “Mẹ” và “Bố” nên việc nhớ được tên đúng của họ rất là quan trọng!) 
+ Making signs: signs keep us safe!! We will draw signs that we remember from around town and discuss how following the directions on these signs 
keeps us from having accidents or getting hurt!!  
+ Introduce our daddy and mommy’s names. If we ever get lost, it is very important that we know our first AND last names and the names of our 
grownups (there are LOTS of “Mommies” and “Daddies” so knowing their real names is very important!) 
 

Thuyết trình Presentation  Chúng ta nên làm gì khi bị lạc. 
What we should do when we get lost. 

Toán 
Maths 
 

+ Chúng ta sẽ học đếm đến 50! Hai mươi giây là thời gian cần để thoa xà phòng để làm được các găng tay bong bóng thật tuyệt! 
+ We will work on counting to 50!! Twenty seconds is how long we need to lather soap to make really good bubble gloves!  
 

Sức khoẻ/Dinh dưỡng 
Health/Nutrition 

+ Các bé sẽ làm đúng các quy trình rửa tay và đánh răng 
+ Chúng ta cũng sẽ thảo luận về tầm quan trọng của việc giữ cho cơ thể đủ nước trong thời tiết rất, rất nóng! Làm sao để biết được là cơ thể đang không 
có đủ nước? 
+ The children will follow correct hand washing and tooth brushing procedures  
+ We will also discuss the importance of staying hydrated in this hot, hot sun!! How can you tell when your body hasn’t had enough water?  
 

Giờ đọc truyện 
Story 

+!Vì!sao!thỏ!tai dài đuôi ngắn + Chú nhím dũng cảm + Cô bé quàng khăn đỏ + Con sói khôn lỏi + Con cua tập bò 

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 
 

 9:45 – 10:30  9:45 – 10:30  

Các hoạt động khác 
Other activities 

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

3:15 -3:45 
Tiền tiểu học 
Pre-writing activities 

3:15 -3:45 
Tiền tiểu học 
Pre-writing activities 

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

+ 2:45 – 3:15 
Nấu ăn - Cooking 
+ 3:15  - 3: 45 
Giờ làm vệ sinh lớp học 
Clean-up time 
 

Học tiếng Anh English 
time 

Fingerprints 
2:30 – 3:15 

Hoạt động ngoài trời buổi chiều - Afternoon outdoor activities 
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