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       LỊCH HỌC CỦA TRẺ 1-2 TUỔI/ DAILY SCHEDULE FOR TODDLER 1 

 
Tod 1 - Week 1/ Tuần 1 
Thời gian/Time Thứ 2/Mon Thứ 3/Tue Thứ 4/Wed Thứ 5/Thu Thứ 6/Fri 
7:00- 7:30 Đón trẻ và khởi động ngày mới 

Greeting time + Morning exercises 
Đón trẻ và khởi động ngày mới 
Greeting time + Morning exercises 

Đón trẻ và khởi động ngày mới 
Greeting time + Morning exercises 

Đón trẻ và khởi động ngày mới 
Greeting time + Morning exercises 

Đón trẻ và khởi động ngày mới 
Greeting time + Morning exercises 

7:30 – 8:00 Ăn sáng + Uống sữa công thức 
Breakfast + Formula 

Ăn sáng + Uống sữa công thức 
Breakfast + Formula 

Ăn sáng + Uống sữa công thức 
Breakfast + Formula 

Ăn sáng + Uống sữa công thức 
Breakfast + Formula 

Ăn sáng + Uống sữa công thức 
Breakfast + Formula 

8:00 – 8:30 Hoạt động ngoài trời  
Outside time 

Hoạt động ngoài trời  
Outside time 

Hoạt động ngoài trời  
Outside time 

Hoạt động ngoài trời  
Outside time 

Hoạt động ngoài trời  
Outside time 

8:30 – 8:45 Vệ sinh thân thể - Body care Vệ sinh thân thể - Body care Vệ sinh thân thể - Body care Vệ sinh thân thể - Body care Vệ sinh thân thể - Body care 
8:45 – 9:00 Kiến thức đầu tiên: Số 8 – Hình trái tim – Màu hồng - Chữ cái K, L 
9:00 – 9:30 
 

Sinh hoạt vòng tròn 
- Bài hát: Múa đàn + Ồ sao bé không lắc + Ai cũng yêu chú mèo + Đoàn tàu nhỏ xíu 
- Thơ: Cây + Thả cá mè + Dậy sớm + Cây thược dược 
+ TRUYỆN:THỎ BỐ HỒ ĐỒ 
- Trò chơi: Mèo đuổi chuột + Oẳn tù tì + Nu na nu nống + Dung dăng dung dẻ 
- Âm nhạc & vận động: Follow me + Rockabye your bear + Wag your tail 

9:30 – 9: 40 Nước trái cây - Fruit juice Nước trái cây - Fruit juice Nước trái cây - Fruit juice Nước trái cây - Fruit juice Nước trái cây - Fruit juice 
9:40 – 10:00 
 

Hoạt động khám  phá –  
Chú khỉ đi đâu mất rồi? 

Nhảy hiện đại 
 

Hoạt động Sensory  
 

Khám phá thư viện 
 

Hoạt động phát triển tư duy: 
Tìm hình phù hợp 

10:00 – 10:20 
 

Chơi phân vai Hội hoạ & MT 
 

 Bức tường hình ảnh:   
 Các hình tròn màu sắc 

Hội hoạ & MT 
  

 Kỹ năng vận động:  
 Chơi bowling 

10: 20 – 11: 15 Ăn trưa / Lunch time Ăn trưa / Lunch time Ăn trưa / Lunch time Ăn trưa / Lunch time Ăn trưa / Lunch time 
11:15 – 2:30 
 

Vệ sinh thân thể +Uống sữa công 
thức + Ngủ trưa 
Body care + Formula + Nap time 

Vệ sinh thân thể +Uống sữa công 
thức + Ngủ trưa 
Body care + Formula + Nap time 

Vệ sinh thân thể +Uống sữa công 
thức + Ngủ trưa 
Body care + Formula + Nap time 

Vệ sinh thân thể +Uống sữa công 
thức + Ngủ trưa 
Body care + Formula + Nap time 

Vệ sinh thân thể +Uống sữa công 
thức + Ngủ trưa 
Body care + Formula + Nap time 

14:30 – 14:45 
 

Ăn nhẹ + Vệ sinh thân thể 
Snacks - Body care 

Ăn nhẹ + Vệ sinh thân thể 
Snacks - Body care 

Ăn nhẹ + Vệ sinh thân thể 
Snacks - Body care 

Ăn nhẹ + Vệ sinh thân thể 
Snacks - Body care 

Ăn nhẹ + Vệ sinh thân thể 
Snacks - Body care 

14:45 – 15:15 
 

Học tiếng Anh 
English time 

Học tiếng Anh 
English time 

Học tiếng Anh 
English time 

Học tiếng Anh 
English time 

Học tiếng Anh 
English time 

15:15– 15:45 
 

Đọc truyện: Bố tôi là một ông 
gấu + Đọc sách theo nhóm 

Chơi tự chọn 
Choice time 

Đọc truyện: Bố tôi là một ông 
gấu + Đọc sách theo nhóm 

Trò chơi đồng dao – Chơi với 
bóng 

Chơi tự chọn 
Choice time 

15:45 – 16:15 Ăn xế / Light meal Ăn xế / Light meal Ăn xế / Light meal Ăn xế / Light meal Ăn xế / Light meal 
16:15 – 16:30 Vệ sinh thân thể - Body care Vệ sinh thân thể - Body care Vệ sinh thân thể - Body care Vệ sinh thân thể - Body care Vệ sinh thân thể - Body care 
16:30 – 17:00 Hoạt động ngoài trời – Trả trẻ 

Outside time – Departure 
Hoạt động ngoài trời – Trả trẻ 
Outside time – Departure 

Hoạt động ngoài trời – Trả trẻ 
Outside time – Departure 

Hoạt động ngoài trời – Trả trẻ 
Outside time – Departure 

Hoạt động ngoài trời – Trả trẻ 
Outside time – Departure 
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LỊCH HỌC LỚP 2-3 TUỔI/ DAILY SCHEDULE FOR TODDLER 2 CLASS  

 
Tod 2- Week 1 /Tuần 1 
Thời gian/Time Thứ 2/Mon Thứ 3/Tue Thứ 4/Wed Thứ 5/Thu Thứ 6/Fri 

Hoạt động ngoài trời buổi sáng/ Morning outdoor activities 
Vòng tròn buổi sáng 
Morning circle 
 

Trò chơi: Mèo đuổi chuột + Oẳn tù tì + Nu na nu nống + Dung dăng dung dẻ  
Âm nhạc & Vận động: Follow me + Rockabye your bear + Wag your tail 
Thơ: Cây + Thả cá mè + Dậy sớm + Cây thược dược 
Bài hát: Múa đàn + Ồ sao bé không lắc + Ai cũng yêu chú mèo + Đoàn tàu nhỏ xíu 
Kể chuyện: Thỏ bố hồ đồ + Flashcard 

Ngôn ngữ/ Từ vựng/ Ngữ âm 
Language/Vocabulary/ Phonics 
 

Chúng ta cùng tìm kiếm nào! 
+ Chuẩn bị: kính lúp, một số vật dụng phổ biến đem giấu một số nơi trong lớp học. 
- Phát kính lúp cho trẻ và nói với trẻ cùng đi tìm kiếm các đồ vật bị giấu cùng cô. Khi trẻ tìm được một vật nào đó, trẻ sẽ kêu to lên “Con tìm được một __________ 
(con chó, xe hơi, bàn, táo ...). 
- Cả lớp sẽ cùng lặp lại từ “À, đó là một quả táo”. 

Phát triển tư duy 
Cognitive Development 

Bóng nổi 
+ Chuẩn bị: ly giấy, ống hút, pom pom băng keo. 
- Tạo một lỗ nhỏ ở đáy ly giấy bằng kéo. Uốn cong ống hút và tạo một lỗ bên phần ống hút ngắn hơn. Đặt một cuộn len vào ly. 
- Cho trẻ thổi không khí vào ly bằng ống hút. Xem pom pom nổi lên như thê nào khi trẻ dùng ống hút thổi và không khí đẩy pomp om lên. Quan sát thời gian trẻ có thể 
giữ được pomp pomp lơ lửng trong ly trước khi rơi. 

Cảm xùc & Kỹ năng xã hội 
Social & Emotional development 

- Tạo khuôn mặt 
+ Chuẩn bị: giấy bìa,, bút lông, đất nặn 
- Nói với trẻ về các bộ phận trên khuôn mặt của chúng ta: mắt, tai, mũi, miệng, lông mày, tóc…  
- Vẽ một hình bầu dục lớn lên giấy bìa, sau đó vò đất nặn để làm các bộ phận  và đặt chúng lên khuôn mặt. 
- Đưa cho mỗi trẻ một tờ giấy đã vẽ hình khuôn mặt. Yêu cầu trẻ sử dụng đất sét để tạo các bộ phận trên khuôn mặt bìa. 

Phát triển thể chất 
Physical development 
 

- Tìm đồng xu vàng 
+ Chuẩn bị: 10 đồng xu vàng, bút lông. 
- Viết các số từ 1-10 vào các đồng xu vàng, giấu chúng xung quanh phòng. 
- Cho trẻ xem đồng xu vàng trông như thế nào. Yêu cầu tìm 10 đồng xu vàng. 
- Khi trẻ tìm thấy những đồng xu, đếm chúng để chắc chắn rằng trẻ đã tìm được 10 đồng xu . Hỏi trẻ có thể xếp đồng xu theo thứ tự từ 1-3 hoặc 1-5, 1-10 hay không. 

Chơi tự chọn + Phân vai 
Choice time + Pretend time 

3:15 – 3:45 Chơi tự chọn  9:40-10:00 Khám phá thư viện 
Book Discovery 

 3:15 – 3:45 Chơi tự chọn 

Các hoạt động khác 
Other activities 

9:40-10:00 Sensory 
 

9:40 – 10:00 Hội hoạ & MT 
Arts & Crafst 

 9:40– 10:00 Hội hoạ & MT 
Arts & Crafst 

9:45 – 10:15 Nhảy hiện đại 
Modern Dance 

Học tiếng Anh English time 10:00 – 10:30 
Hoạt động ngoài trời buổi chiều - Afternoon outdoor activities 
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LỊCH HỌC CỦA TRẺ 3-4 TUỔI/ DAILY SCHEDULE FOR PRESCHOOL 1 
 

PRE 1 - Tuần 1 / Week 1  
Unit: Chất kết dính Thứ Hai/Mon Thứ Ba/Tue Thứ Tư/Wed Thứ Năm/Thu Thứ Sáu/Fri 

Hoạt động ngoài trời buổi sáng - Morning outdoor activities 
Sinh hoạt vòng tròn 
Circle time 
 

Trò chơi: Jack nhanh nhẹn + Cùng xây tháp + Giọng nói bí ẩn 
Âm nhạc & Vận động:  Skip to my Lou + Balance on one foot + The Pinocchio + Wag your tail 
Thơ: Nước + Mưa + Rong và cá + Vì sao 
Bài hát: Hoa trường em + Múa vui + Em yêu ai + Nụ cười hồng 
Kể chuyện: Cô tam giác Tillie 
Truyện đọc: Ở trường vui thật + Chớ giận lúc mẹ bận + Cô giáo thật dũng cảm + Cún cưng của bé 

Vòng tròn sáng thứ 2 
Mon day morning circle time 

Đặt một vài vật lên bàn, như sợi lông, len và giấy. Cho trẻ xem chai keo dán và hỏi trẻ hồ dùng để làm gì. Yêu cầu trẻ suy nghĩ các từ để mô tả về keo dán và chúng ta sử 
dụng keo dán để làm gì. Viết ý tưởng của trẻ lên biểu đồ giấy. Đổ một ít keo dán lên tay và lấy vật từ trên bàn bỏ vào tay, quan sát và xem độ dính của keo. 

Nghệ thuật 
Arts 
 

Cắt dán len 
Cắt len thành các dải dài và đổ keo dán vào tô. Khuyến khích trẻ nhúng len vào keo, trẻ sẽ dùng các ngón tay để cầm sợi dây dán vào mảnh giấy để tạo thành bức tranh 
của len và keo. Khi trẻ em tham gia hoạt động này, khuyến khích trẻ thảo luận về độ dính của sợi len. 

Toán và Khoa học 
Maths and Science 
 

Cắt dán vòng tròn 
+ Chuẩn bị: dĩa giấy, hình tròn từ giấy màu với nhiều kích thước và màu sắc khác nhau, keo dán. 
- Cung cấp cho trẻ các giấy, nhiều loại hình tròn và keo dán. Mời trẻ tạo ảnh ghép hình tròn bằng việc sử dụng các hình tròn khác nhau. 
- Thảo luận về các kích thước khác nhau của các hình tròn mà trẻ vừa làm xong. 
Cùng làm Gak 
+ Chuẩn bị: keo dán, màu thực phẩm, bột borax 
- Cho 2 ly keo dán và 1 chén rưỡi nước ấm vào tô. Thêm màu thực phẩm hoặc một lượng nhỏ màu nước để có màu mong muốn. Trong một cái tô khác, trộn 1 chén 
nước ấm với 2 muỗng bột borax. Kết hợp các hỗn hợp vừa tạo với nhau, ngay lập tức sẽ có phản ứng hóa học. 
- Tiếp tục trộn các nguyên liệu cho đến khi tất cả nước được hấp thụ vào keo. Đặt Gak lên khay và mời trẻ căng ra, kéo, sờ và vắt Gak trong tay. Khuyến khích trẻ chú ý 
đến sự mềm dẻo và độ dính của Gak. 

Trò chơi vận động  
Gross motor skill  

Chuẩn bị các trò chơi thể thao cho ngày hội thể thao (Sports Day) 

Plan-Do-Review 2:30 - 3:15  2:30 - 3:15   
Các hoạt động khác  
Other activities 

3:15 - 3:45 Chơi xếp hình 
Puzzle time 

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

10:30 - 11:00 
Khám phá thư viện 
Book Discovery 

+ 10:30  - 11:00 Hội họa & 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 9:45 - 10:30 Fingerprints 
Hoạt động ngoài trời buổi chiều - Afternoon outdoor activities 
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LỊCH HỌC CỦA TRẺ 4-5 TUỔI/ DAILY SCHEDULE FOR PRESCHOOL 2 

 
Tuần 1 / Week 1 
Unit: Sức khoẻ/ Chăm sóc răng 
miệng 

Thứ Hai 
Mon 

Thứ Ba 
Tue 

Thứ Tư 
Wed 

Thứ Năm 
Thu 

Thứ Sáu 
Fri 

Hoạt động ngoài trời buổi sáng - Morning outdoor activities 
Vòng tròn buổi sáng 
Morning circle time 
 

Trò chơi: Vòng tròn âm nhạc + Xây nhà lưng đối lưng + Đoán xem nào + Muỗi truyền tin 
Âm nhạc và vận động: Roll your hands + Freeze game + Pinochio + feliz Navida 
Thơ: Ông đồ + Quy tắc xếp hàng + Kẹo ngọt + Giữ gìn vệ sinh sức khoẻ 
Bài hát: Mùa xuân ơi + Thật đáng chê + Những khúc nhạc hồng 
Truyện kể có minh hoạ: Sự tích ngày Tết + Ký hiệu tay: Mùa thu + Nông trại + Nhanh + Mập (bự) 

Ngôn ngữ và Nghệ thuật 
Language and Arts 
 

Chúng ta làm cách nào để chăm sóc răng 
+ Chuẩn bị: Dây len, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, chỉ tơ nha khoa 
- Yêu cầu trẻ kể về các thói quen buổi sáng thường ngày. Con thường làm gì vào 
buổi sáng sau khi thức dậy? Một số câu trả lời như: thay quần áo, rửa mặt, xếp 
chăn mền, và đi đánh răng. 
- Đưa cho trẻ xem bài chải đánh răng, kem đánh răng và chỉ nha khoa. Cho từng 
bạn xem và hỏi trẻ có những món đồ này chưa. Lắng nghe trẻ mô tả về màu sắc, 
kích cỡ của bàn chải, kem đánh răng và hộp kem đánh răng của mình. 
- Dạy trẻ làm các động tác đánh răng đúng cách. 

Đánh răng và xỉa răng 
+ Chuẩn bị: bàn chải đánh răng, chỉ nha khoa, mô hình răng giả (cắt đáy của 3 chai 2 
lít để làm mô hình răng giả, dùng màu vẽ sơn màu trắng và để khô). Khi màu đã 
khô, dùng băng keo dán chúng lại trên đế bìa. 
- Đưa cho trẻ xem mô hình răng giả. Khuyến khích trẻ thảo luận về cách chăm sóc 
răng của mình. Giải thích với trẻ chúng ta có răng khoẻ để cắn, nhai, và nói chuyện 
rõ ràng hơn. 
- Hỏi trẻ chúng ta chăm sóc răng như thế nào (đánh răng, xỉa răng). Hỏi trẻ răng sẽ 
như thế nào nếu chúng ta không chăm sóc răng (sâu răng, đau răng miệng). 
- Yêu cầu trẻ dùng bàn chải đánh răng và đánh răng cho mô hình răng giả, hướng 
dẫn trẻ làm cách nào để đánh răng nhẹ nhàng. Sử dụng dây chỉ nha khoa để lấy 
thức ăn giữa các kẽ răng. 

Sức khoẻ và Dinh dưỡng 
Health and Nutrition 

Thực phẩm nào giúp răng khỏe mạnh/ Thực phẩm nào là nguyên nhân gây sâu răng? 
Chuẩn bị: yaout, táo, phô mai, thực phẩm ngọt, và kẹo gum, kẹo dính, kẹo đường caramem. 
- Để các thực phẩm trưng bày lên khay và giới thiệu  cho trẻ các loại thực phẩm. Khuyến khích trẻ tìm những loại thực phẩm tốt cho răng và những loại thực phẩm nào 
không tốt cho răng. Hỏi trẻ xem có biết lý do vì sao như vậy. 
- Nói với trẻ thức ăn có chứa caxi giúp răng mạnh hơn trong khi những thực phẩm ngọt và kẹo là nguyên nhân gây sâu răng và phá hỏng răng. 

Toán 
Maths 

Làm răng bằng cúc áo. + Chuẩn bị: Cúc áo, giấy bìa màu đỏ, keo dán 
- Cắt giấy bìa màu đỏ thành nửa hình tròn. 
- Yêu cầu trẻ dán 10 cúc áo thành một đường thẳng ở dưới và một đường vòng cung bên nửa trên để làm thành hàm răng. 
Bạn có từng bị mất chiếc răng nào chưa? 
- Làm biểu đồ trên giấy và ghi câu hỏi lên đầu trang giấy “Bạn đã từng mất chiếc răng nào chưa?” 
- Chia làm 2 cột. Cho trẻ đưa ra các câu trả lời: “Có” hoặc “Không” ghi lại câu trả lời của trẻ. So sánh các câu trả lời ở mỗi cột và so sánh kết quả trả lời. 

Plan- Do - Review  10:30 - 11:15  10:30 - 11:15  
Các hoạt động khác  
Other  activities 

3:15 -3:45 Nhảy hiện đại  
Modern Dance 

3:15 - 3:45 Hội hoạ & MT 
 Arts & Crafts 

3:15 -3:45 Chơi xếp hình 
Puzzle time 

3:15 - 3:45 Hội hoạ & MT 
 Arts & Crafts 

3:15 - 3: 45 Khám phá thư viện 
Book Discovery 

Học tiếng Anh English time 2:30 - 3:15 Fingerprints 
Hoạt động ngoài trời buổi chiều - Afternoon outdoor activities 
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LỊCH HỌC CỦA TRẺ 5-6 TUỔI/ DAILY SCHEDULE FOR PRESCHOOL 3 
 
PRE 3 - Tuần 1 / Week 1 
Unit: Tìm hiểu về mặt trăng Thứ Hai/Mon Thứ Ba/Tue Thứ Tư/Wed Thứ Năm/Thu Thứ Sáu/Fri 

Hoạt động ngoài trời buổi sáng - Morning outdoor activities 
Vòng tròn buổi sáng 
Morning circle time 
 

Trò chơi: Đập tường + Tìm kho báu + Thả đỉa b aba + Lộn cầu vồng Âm nhạc và vận động: Cây gia đình + Five little monkeys + Baby shark + Balance on 
one foot 

Thơ: Gửi anh phi công + Bé đi máy bay + Sáng mùa xuân Bài hát: Đu quay + Trái đất này là của chúng mình + Anh phi công ơi 
Truyện kể có minh hoạ: Sự tích hoa mào gà 
Ký hiệu tay: Mây + Lạnh + Ngày + Dưới (xuống dưới) 

Ngôn ngữ và Nghệ thuật 
Language and Arts 
 

Mặt người trên mặt trăng 
- Cho trẻ xem một số hình ảnh của mặt trăng và bề mặt nhấp nhô của mặt trăng 
tương tự như khuôn mặt người. Hỏi trẻ xem có thấy hình “người trên mặt trăng” 
không và mời một bạn xung phong lên chỉ vào các đặc điểm giống mặt người trên 
mặt trăng. 
- Đưa cho trẻ đĩa giấy và bút lông, yêu cầu trẻ hãy vẽ mặt người trên mặt trăng (Cô 
sẽ vẽ hướng dẫn vẽ mẫu trên bảng cho trẻ xem trước). Cho trẻ cùng chia sẻ xem 
tranh của các bạn. 

Chơi đóng kịch 
- Thảo luận với trẻ quỹ đạo di chuyển của mặt trăng như thế nào (Di chuyển theo 
hình tròn) quay quanh trái Đất. Mời một bạn lên đứng giữa trung tâm vòng tròn 
cầm một quả bóng to để mô phỏng như Trái Đất. Những bạn còn lại đứng xung 
quanh vòng tròn và chuyền quả bóng nhỏ hơn mô phỏng mặt trăng, cho các bạn di 
chuyển từ bên phải sang bên trái theo quỹ đạo của mặt trăng. 

Toán và Khoa học 
Maths and Science 
 

Quang cảnh ở mặt trăng 
Chuẩn bị: Tranh ảnh của mặt trăng, đất nặn, màu nước màu xám, đĩa giấy, tăm xỉa 
răng, hòn đá nhỏ. 
+ Trước tiên cho trẻ quan sát tranh ảnh của mặt trăng và thảo luận về bề mặt của 
mặt trăng (màu sắc, miệng núi lửa, núi và các hố lồi lõm trên mặt trăng,..). Sau khi 
quan sát xong cho trẻ cùng làm quan cảnh ở  mặt trăng. Cho trẻ nhào đất nặn và 
tạo bề của mặt trăng trên đĩa giấy. 
+ Cho trẻ sử dụng tăm xỉa răng để khắc các lỗ nhỏ và hòn đá nhỏ để ấn vào bề mặt 
đât nặn tạo các miệng núi nửa. Sơn màu nâu cho đất nặn và thêm các chi tiết nhỏ 
như cắm lá cờ nhỏ lên mặt trăng. 

 Nhà du hành vũ trụ ăn bánh pudding ngoài không gian như thế nào? 
- Giải thích cho trẻ ngoài không gian không có trọng lực vì thế nhà du hành vũ trụ 
sẽ phải ăn một số thức ăn nhất định và theo một cách rất khác trên mặt đất. 
- Cho trẻ xem đoạn video: Nhà du hành vũ trụ trên NaSa ăn bánh pudding ngoài 
không gian như thế nào. 

Flashcard & Truyện 
Flashcard and Stories 

Flashcard: Hệ mặt trời 
Truyện: Bức tranh bí mật 

Maths for Kinder - Làm quen với bài tập Toán 
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 

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

+ 10:30 - 11:00 Hội hoạ & MT 
+ 3:15-3:45 Khám phá thư viện 
Book Discovery 

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

3:15 - 3:45 Chơi xếp hình  
Puzzle time 

Học tiếng Anh English time 2:30 - 3:15 Fingerprints 
Hoạt động ngoài trời buổi chiều - Afternoon outdoor activities 
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