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Câu hỏi dành cho bé:

- Các con vừa nghe câu truyện gì?

- Trong câu truyện có những ai?

- Vì sao bạn Mèo khoang lại khóc?

- Bạn Cún đốm và Gấu xù có được nhận quà của cô giáo không?

Truyện

Bố mẹ vào đây để cùng bé nghe

truyện “Món quà của cô giáo” nhé.

https://www.youtube.com/watch?v=szL7PUmonEo
https://www.youtube.com/watch?v=DD-kvroAphs


Truyện

Trong câu truyện “Món quà của cô

giáo” có những ai?

Gấu xù Hổ vằn

Cún đốm Mèo khoang

Cô giáo Hươu sao

Bố mẹ hãy truy cập vào đây cho bé làm bài tập nhé!

https://www.youtube.com/watch?v=szL7PUmonEo
https://www.liveworksheets.com/4-sz1037070la


Truyện

Vì sao bạn Mèo Khoang lại khóc? 

Vì Các bạn cùng nhau

vui chơi và hát ca

Vì Mèo Khoang bị ngã Vì Bạn Cún Đóm bá vai bạn Gấu xù

nên xô vào làm Mèo Khoang ngã

Vì Bạn Mèo Khoang bị đau

Bố mẹ hãy truy cập vào đây cho bé làm bài tập nhé!

https://www.youtube.com/watch?v=szL7PUmonEo
https://www.liveworksheets.com/4-pa1037075ks


NBPB 

Các con hãy chọn những chiếc

bánh có dang hình tròn nhé!

Bố (mẹ) có thể truy cập vào đây để cho bé làm bài tập nhé!

https://www.liveworksheets.com/4-hb1037834dd


NBPB 

Các con hãy chọn những chiếc

bánh có dang hình vuông nhé!

Bố (mẹ) có thể truy cập vào đây để cho bé làm bài tập nhé!

https://www.liveworksheets.com/4-gj1037816hd


Bố (mẹ) cùng hát và vận động theo bài

hát: “Hoa bé ngoan” nhé!

Âm nhạc

Bố (mẹ) truy cấp vào đây để cho bé xem video nhé!

https://www.youtube.com/watch?v=PRDGi5MMbbM
https://www.youtube.com/watch?v=d116eE3PhKI
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Bé hãy tô màu Bông hoa bay 

thật đẹp nhé!

Bố mẹ có thể ấn vào đây để cho bé xem hướng dẫn cách tô màu

nhé!

Tạo hình

https://www.youtube.com/watch?v=2Bp4lE2nAa4

