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Tiếng anh
Bé hãy nghe và đọc cấu trúc câu sau , từ vựng sau

Đó nối từ vựng vào hình ảnh đúng.

What do you see?

I see……….

FLOWER

TREE

SEED

GREEN

BROWN

RED

Nhắc bé:

Bé hãy ấn vào đây để làm bài tập nhé

https://www.liveworksheets.com/4-ia997153dr
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Cắt dán cột đèn giao thông. Bé hãy ấn

xem hướng đẫn nhé .

Tạo

hình

Nhắc bé:

Vào đây

https://www.youtube.com/watch?v=t8bImoGYhtQ
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Bé hãy kích xem video sau

và trả lời câu hỏi sau nhé : 

Kỹ năng

sống

Câu 1: Khi đi siêu thị các con cần lưu ý điều gì?

A. Không chạy nhảy nô đùa, nghịch đồ dùng trên kệ tại

cửa hàng siêu thị vì có thể làm đổ vỡ đồ hoặc làm đau

người khác

B. Tự ý ném đồ của siêu thị, vỡ đồ thì dán lại hoặc dấu đi

C. Lấy đồ nhưng không mua thì cất về vị trí cũ

Câu 2: Khi đi siêu thị các con không được làm gì?

A. Không chạm vào thịt, cá đồ tươi sống

B. Được leo trèo đùa nghịch chạy nhảy trong siêu thị.

C.  Không cố gắng với đồ ở trên cao quá tầm với của

mình

D.  Cả 3 đáp án trên đều đúng

Nhắc bé:

Bé hãy ấn vào đây để làm bài tập nhé

Vào đây

Kỹ năng sống : Ứng xử khi đi siêu thị.

https://www.liveworksheets.com/4-me997160ma
https://www.youtube.com/watch?v=u-yZMw47qqA
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Bé hãy chọn hình phù hợp để được chuỗi

sắp xếp theo quy tắc tương ứng 1:1.LQVT

Bé hãy ấn vào đây để làm bài tập nhé

Nhắc bé:

https://www.liveworksheets.com/4-zj997173fu
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Câu 1: Trong bài thơ “ Đèn giao thông” đèn có những màu gì

?

A: Tím-cam- xanh B: Đỏ- vàng- xanh C:Đỏ-vàng-xanh biển

Làm quen

văn học

Bé hãy kich để nghe bài thơ : “ 

Đèn giao thông”

Nhắc bé:
Bé hãy ấn vào đây để làm bài tập nhé

Vào đây

https://www.liveworksheets.com/4-iz997186am
https://www.youtube.com/watch?v=a2jd9ZePNRE
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:

Câu 2: Khi tham gia giao thông, có đèn tín hiệu các con chú ý 

điều gì?

A: Quan sát người tham gia giao thông

B: Đi theo hướng đẫn của chú công an

C: Đèn xanh được đi, đèn vàng đi chậm,

Đèn đỏ thì dừng lại.

D: Cả 3 đáp án trên đều đúng

Làm quen

văn học Bé hãy trả lời câu hỏi sau:

Nhắc bé:

Bé hãy ấn vào đây để làm bài tập nhé

https://www.liveworksheets.com/4-nv997194es

