
 

 

 

 

▪ Might crawl through the tunnel confidently. 

▪ Có thể tin thực hiện kỹ thuật bò qua hầm. 

 

▪ Practice climbing, crawling skills actively. 

▪ Năng nổ luyện tập kỹ năng leo thang và bò tiến. 

 

▪ Can toss and catch balloon with two hands. 

▪ Có thể ném và bắt bóng bay bằng hai tay. 
 

▪  Be able to balance forward on penguin line independently. 

▪ Có thể tự thực hiện kỹ thuật thăng bằng tiến. 
 

▪  Tummy slide down on multi block and forward roll 

confidently. 

▪ Tự tin trượt bụng và lộn trước trên khối đa hợp. 

 

 

 

 

 

 

 

Understand and follow some words in opening song: 

Clap, cheer, new year. 

Hiểu và nói theo các tự vựng trong bài hát phần khởi 

động: Clap, cheer, new year. 

Lingual objectives 

Mục tiêu ngôn ngữ 

Can name popular things in the New Year. 

Có thể gọi tên một số đồ vật về chủ đề năm mới. 

 

Be cheerful when dancing the Opening song.  

Hào hứng nhảy theo bài hát khởi động. 

 

May imitate basic instructions of teacher. 

Có thể bắt chước những chỉ dẫn cơ bản của giáo viên. 

 

Social awareness objectives 

Mục tiêu nhận thức - TCXH 

 

JANUARY LEARNING OBJECTIVES 
MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 1 

TINY TOTS – NHÀ TRẺ 

Physical objectives 

Mục tiêu thể chất 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

▪ Be able to balance sideways on the plank. 

▪ Trẻ có thể thăng bằng tiến trên cầu đà điểu. 

 

▪ Can forward roll on wedge with teacher’s supports. 

▪ Trẻ có thể lăn bóng qua hầm không gian. 

 

▪ Get familiar with the springboard.  

▪ Có thể thực hiện kỹ thật ném cao tay và thấp tay. 

 

▪ Balance forward on penguin line without teacher’s support.  

▪ Ghi nhớ kỹ thuật ném cao tay. 
 

▪ Be able to do jump down from multi block and do forward 

roll on mat. 

▪ Lộn trước với sự hỗ trợ của giáo viên. 
 

 

 

Memorize some basic words about New Year’s 

Day. 

Gọi tên các con vật phổ biến. 
 

Remember steps of climbing on the trestle 

Nhớ các bước trèo lên khung trèo thấp. 

 

Help teacher clean up coordination equipment.  

Nhớ các quy tắc an toàn khi chơi với bóng cao su. 

 

Social awareness objectives 

Mục tiêu nhận thức - TCXH 

Understand and follow some words in opening song: 

Clap, cheer, new year, wave, tap . 

Hiểu và nói theo các từ vựng trong bài hát khởi động: 

Con kiến, diễu hành, dừng lại, cửa. 

Lingual objectives 

Mục tiêu ngôn ngữ 

 

 JANUARY LEARNING OBJECTIVES 
MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 1 

GYM TOTS – MẪU GIÁO BÉ 

Physical objectives 

Mục tiêu thể chất 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Balance forward on handrails without support. 

Có thể chống đẩy 3 lần. 

 
Confidently to stamp on springboard and catch balloon. 

Thăng bằng trước trên ván chân rồng và thang dài đúng kỹ 

thuật. 

 

Do forward roll on wedge confidently. 

Có thể sử dụng gậy khúc côn cầu để đánh bóng màu. 

 

Be able to do handstand I with support.  

Tự tin nhảy trên ván bật nhảy lò xo và lộn trước trên đệm giảm 

chấn. 
 

Be active in balancing forward on birdbeam when crossing 

over the pole. 

Tự tin trèo lên khung  trèo cao. 

 

 

Be able to name unforgettable memories in the 

holidays. 

Gọi tên được một số loài động vật quen thuộc. 

 

Encourage friends when practicing in stations. 

Nhận biết được các quy tắc và khu vực an toàn/ 

không an toàn. 

Social awareness objectives 

Mục tiêu nhận thức - TCXH 

Speak and follow some verbs in opening exercise: 

Bend your knees, Bend your elbows, move forward, 

hands down.  

Nói và làm theo các kỹ thuật trong bài tập khởi động: 

co gối, co khuỷu tay, di chuyển về trước, chống tay 

xuống. 

Lingual objectives 

Mục tiêu ngôn ngữ 

 

 JANUARY LEARNING OBJECTIVES 
MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 1 

GYMKID JUNIOR – MẪU GIÁO NHỠ 

Physical objectives 

Mục tiêu thể chất 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
▪ Balance forward on handrails without support. 

▪ Tự tin thăng bằng tiến trên cầu đà điểu. 

 

▪ Confidently to stamp on springboard and catch balloon. 

▪ Có thể chống đẩy 3 lần. 

 

▪ Do backward roll on wedge confidently.  

▪ Có thể thực kiện kỹ năng rê bóng. 

 

▪ Be able to do handstand I with support. 

▪ Có thể tự tin thực kiện kỹ thuật lọn trước. 

 

▪ Be active in balancing forward on birdbeam when crossing 

over the pole . 

▪ Có thể thực kiện kỹ thuật nhồi bóng 4 lần tới đích với khoảng 

cách 2m. 

 

 

Be able to name unforgettable memories in the 

holidays. 

Thân thiện khi luyện tập với bạn. 

 

Support teacher in clean up coordination 

equipments 

Hỗ trợ giáo viên thu dọn thiết bị phối hợp. 

. 

 

Social awareness objectives 

Mục tiêu nhận thức - TCXH 

Speak and follow some verbs in opening exercise: 

Bend your knees, Bend your elbows, feet apart, hands 

down.  

Nói và thực hiện cùng giáo viên các kỹ thuật trong 

bài tập khởi động:Co gối, co khuỷu tay, di chuyển về 

phía trước, đặt tay xuống, mấy giờ rồi ?. 

Lingual objectives 

Mục tiêu ngôn ngữ 

 

 JANUARY LEARNING OBJECTIVES 
MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 1 

GYMKID SENIOR – MẪU GIÁO LỚN 

Physical objectives 

Mục tiêu thể chất 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


