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Bé hãy kích chuột vào đây để nghe “Vè loài

vật”” của tác giả Đinh Ngọc Nhương nhé!

LQVH

Ve vẻ vè ve

Cái vè loài vật

Trên lưng cõng gạch

Là họ nhà cua

Nghiến răng gọi mưa

Đúng là cụ cóc

Thích ngồi cắn chắt

Chuột nhắt, chuột đàn

Đan lưới dọc ngang

Anh em nhà nhện

Gọi kiểu tóc bện

Vợ chồng nhà sam

Rền rĩ kéo đàn

Đúng là anh dế

Suốt đời chậm trễ

Là họ nhà sên.

Đêm thắp đèn lên

Là cô đom đóm

Gọi người dậy sớm

Chú gà trống choai

Đánh hơi rất tài

Anh em chú chó

Mặt hay nhăn nhó

Là khỉ trên rừng

Đồng thanh hát cùng

Ve sầu mùa hạ

Cho tơ óng ả

Chị em nhà tằm

Tắm nước quanh 

năm

Giống nòi tôm cá…

Loài vật hay quá

Bạn kể tiếp nha.

(Đinh Ngọc Nhương)

VÈ LOÀI VẬT

VÌ loµi vËt

https://youtu.be/qdys6kS9J-c
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Bé hãy chọn những con vật có trong bài “Vè loại vật” 

nhé! Bé hãy kích chuột vào đây để tương tác với bài tập.

LQVH

https://www.liveworksheets.com/4-hy1067174rb
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Bé hãy ấn vào đây để hát và vận động theo bài hát

“Nắng sớm” của tác giả Hàn Ngọc Bích nhé

Bé hãy ấn vào đây để nghe bài hát “Trái đất này là của

chúng mình”

Vận động theo nhạc: Nắng sớm

Nghe hát: Trái đất này là của chúng mình

https://www.youtube.com/watch?v=CfZF9oO4CzY
https://www.youtube.com/watch?v=CfZF9oO4CzY
https://www.youtube.com/watch?v=CfZF9oO4CzY
https://www.youtube.com/watch?v=dAUvdM2sK_8
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Khi lấy tay che miệng để ho, hắt hơi, ngáp xong các con sẽ làm gì?

Khi ho, hắt hơi hay ngáp thì các con cần làm gì?

A. Lau vào quần áo.

KNS

Trong phép lịch sự khi giao tiếp, nếu các

bé ho, ngáp, hắt hơi các bé hãy lấy tay

che lại hoặc dùng khăn giấy để che miệng

và quay đi chỗ khác. Sau đó các bé hãy

nhớ rửa tay sạch bằng xà phòng hoặc

nước sát khuẩn nhé

CHE MIỆNG KHI HO, NGÁP, HẮT HƠI

Bé hãy ấn vào đây để xem video và ấn vào đây

để tương tác với bài tập nhé nhé.

A.  Lấy tay hoặc khăn giấy che mũi miệng lại.

B.  Không làm gì hết, vẫn ho, ngáp, hơi hơi thoải mái

C.  Ho, ngáp, hắt hơi vào mặt người khác

B. Đi rửa tay bằng xà phòng.

C. Không cần làm gì cả.

https://www.youtube.com/watch?v=KcFMZ6MzsYE
https://www.liveworksheets.com/4-vt1067141mj
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KHÁM PHÁ VỀ KHÔNG KHÍ

Bé hãy kích chuột vào đây để xem videonhé!

Để thực hiện thí nghiệm, bé hãy chuẩn bị những đồ dùng sau nhé!

1 túi bóng bay 1 chiếc bơm bóng bay 2 chiếc chậu nhựa

1 chai nhựa 1 chai thuỷ tinh

KPKH

https://youtu.be/fG9UlDH8EIg
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Bé hãy đếm số con rùa và chọn thẻ số tương ứng nhé!

Bé hãy đếm số hoa hồng và chọn thẻ số tương ứng nhé!

GỘP CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG TRONG 

PHẠM VI 10 , ĐẾM VÀ NÓI KẾT QUẢ.

Ôn đếm số lượng trong

phạm vi 5

1 3 5

345

Bé hẫy ấn vào đây để tương tác với bài tập nhé.

https://www.liveworksheets.com/4-sf1067210ds
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Cô có 3 con khỉ và thêm 3 quả chuối. bé hãy đếm tổng

tất cả số khỉ và số chuối là bao nhiêu?

GỘP CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG TRONG 

PHẠM VI 10 , ĐẾM VÀ NÓI KẾT QUẢ.

Bài mới

+
6

Cô có 4 ông mặt trời và thêm 4 đám mây. Bé hãy đếm tổng

tất cả số ông mặt trời và số đám mây là bao nhiêu?

+

5 7

8 6 4


