
TRƯỜNG MẦM NON CLC 

ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

KHỐI MMẪU GIÁO BÉ 

NĂM HỌC 2021-2022
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(Từ ngày 14/03 đến ngày 18/03/2022)

Mời các bạn cùng học câu truyện

“Qua đường” – Truyện ngắn của T.H

1 Bé nghe câu truyện

Bé hãy đọc theo video này nhé!

2 Bé khám phá

.

Trước khi qua đường chúng ta

phải quan sát điều gì? Khi nào

thì chúng ta được đi qua đường?

Chào các bạn,  
cùng học bài với 

tớ nào !
Bé làm quen 

văn học

Các bạn nhỏ qua đường như vậy đã 

đúng chưa? Có nguy hiểm không? 

https://www.youtube.com/watch?v=UZD0zK06EXI
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Mời các bạn cùng học câu truyện

“Qua đường” – Truyện ngắn của T.H

Bé khám phá2

Bé khám phá

.

Qua đường chúng mình phải

quan sát thật kĩ nhé!

Chào các bạn,  
cùng học bài với 

tớ nào !
Bé làm quen 

văn học

Các bạn nhỏ qua đường phải tuân 

thủ đúng biển hiệu giao thông nhé

Các bé ơi, chúng mình hãy là những bé ngoan nhé!

Không nên đi ra ngoài đường khi không có ông bà

bố mẹ đi cùng. Khôngchạy qua đường, đi đúng làn

đường dành cho người đi bộ. Quan sát đèn tín hiệu

giao thông khi qua đường nhé!
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Bé hãy chuẩn bị đò dùng nhé! 

Bé làm họa sĩ

Nhấn vào đây để làm xem video bé nhé!

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TUẦN 3 THÁNG 03

(Từ ngày 14/03 đến ngày 18/03/2022)

1 Cùng dán mũ với tớ nhé

2 Nguyên liệu

Bé hãy xé những mảnh giấy màu nhỏ xinh 

để tạo trang trí cho chiếc mũ xinh xắn nhé

Tạo hình 

https://www.youtube.com/watch?v=NA42NS_BAg4
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Bé tiết kiệm nước 

Các bé ơi, chúng mình đã biết sử dụng nguồn 

nước như thế nào chưa?

1 Cùng xem Các con hãy  nhấn vào đây để xem nhé!

2 Thảo luận Theo con, tiết kiệm nước như thế nào?
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(Từ ngày 14/03 đến ngày 18/03/2022)

Kỹ năng sống

https://www.youtube.com/watch?v=9fezU6N_eUM
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Mưa có từ đâu

Câu 1: Các con hãy sắp xếp vòng tuần hoàn của 
nước nhế?

Hãy nhấn vào đây để học nhé!
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Khám phá

Nước ao, 
biển....

Bốc hơi 

Ngưng tụ

Mưa

https://www.youtube.com/watch?v=SCcsIxvyYjA


Câu 2:Con hãy chọn những việc cần sử dụng đến 
nước 
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Mưa có từ đâu

Câu 1: Các con hãy sắp xếp vong tuần hoàn của 
nước nhế?

Hãy nhấn vào đây để học nhé!
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Khám phá

Nhấn vào đây để làm bài nhé 

https://www.youtube.com/watch?v=SCcsIxvyYjA
https://www.liveworksheets.com/4-uy1068496di
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Tách nhóm có 5 đối tượng 

thành hai nhóm nhỏ hơn

Hãy nhấn vào đây để học nhé!
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Khám phá
Toán 

Nhấn vào đây để làm bài nhé 

https://www.youtube.com/watch?v=ibhlMY2brpE
https://www.liveworksheets.com/4-ab1068490mv

