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MỤC TIÊU GIÁO DỤC CUỐI ĐỘ TUỔI
LĨNH VỰC

A. Phát triển thể
chất

B. Phát triển nhận
thức

MỤC TIÊU

LƯU Ý

- Khỏe mạnh, cân nặng, chiều cao phát triển bình thường theo lứa
tuổi:
Trẻ trai: Cân nặng đạt 12,9 - 20,8kg -> 16,7 + 3,8 kg
Chiều cao: 94,4 - 111,5 cm -> 02,9 +_ 8,5 cm
Trẻ gái: Cân nặng 12,6 - 20,7 -> 16,0 + _ 3,4 kg
Chiều cao: 93,5 - 109,6 cm-> 101 +- 7,1 cm
- Giữ được thăng bằng khi đi trong đường hẹp.
- Ném xa bằng hai tay.
- Biết tên một số món ăn và chấp nhận các thức ăn khác nhau.
- Nhận biết được một số nơi nguy hiểm.
- Có thể phối hợp tay- mắt trong tung bóng, đập bóng.
- Có khả năng tự phục vụ nhu cầu cá nhân ( vệ sinh, rửa tay..)
- Nhận biết được một số đặc điểm của sự vật hiện tượng xung quanh:
nắng mưa......
- Nhận biết tay phải ,tay trái, phía trên, phía dưới.
- Đếm được trong phạm vi 5.
- Nhận biết hình tròn, hình tam giác, hình vuông.
- Thích tìm hiểu khám phá thế giới xung quanh.
- Có khả năng quan sát ghi nhớ và diễn dạt hiểu biết bằng ngôn ngữ:
kể lại, đọc lại, miêu tả lại.
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C. Phát triển ngôn
ngữ

D. Phát triển tình
cảm kỹ năng xã hội

E. Phát triển tình
cảm thẩm mỹ

- Nghe hiểu được lời nói trong giao tiếp hàng ngày: hiểu được các
bạn, cô, người khác nói gì.
- Biết diễn đạt mong muốn của bản thân: Con muốn uống nước,
muốn chơi góc xếp hình.
- Biết nghe và trả lời các câu hỏi.
- Có khả năng cảm nhận được âm vần của thơ ca, âm nhạc hội họa.
- Thích chơi với bạn bè, không tranh giành đồ chơi với bạn.
- Biết quan tâm tới người khác: biết tên các bạn, biết giúp bạn lấy
đồ.
- Biết cất đồ chơi đồ dùng đúng nơi quy định.
- Biết lễ phép chào hỏi, biết cảm ơn khi được giúp đỡ, xin lỗi khi
làm sai.
- Tự giác thực hiện các công việc được giao: sau khi ăn lấy khăn lau
miệng, cất ghế của mình...
- Biết bộc lộ cảm xúc trước các sự, vật hiện tượng.
- Thích hát, nghe hát, nghe nhạc.
- Biết phối hợp các đường nét hài hòa.
- Biết kết hợp với các vận động đơn giản: Nhún nhẩy, dậm chân, vỗ
tay..
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Phiªn chÕ ch-¬ng tr×nh n¨m häc 2011 - 2012
Thời gian thực hiện (05/09/2011 - 31/05/2012)
Tên chủ đề
Tết trung thu
1 tuần
12/09 - 17/09
Trường Lâm Nhi của bé
3 tuần
19/09 - 08/10
Bản thân
4 tuần
10/10 – 05/11
Gia đình
3 tuần
07/11 - 26/11/11
Nghề nghiệp
4 tuần
28/11 - 24/12/11
Tết và thế giới thực vật
6 tuần
26/12 - 11/02/12

Chủ đề nhánh
Ổn định lớp
Trung thu vui quá
Tuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tuần 5

Thời gian thực hiện
05/09 – 10/09
12/09 - 17/09

Lớp Gấu Trúc của bé
19/09 - 24/ 09/2011
Trường mầm non Lâm Nhi cúa bé
26/09 - 01/10/2011
Đồ chơi trong lớp của bé
03/10 - 08/10/2011
Tên bé là gì
10/10 - 15/10/2011
Bé mấy tuổi?
17/10 - 22/10/2011
Bạn trai bạn gái
24/10 - 29/10/2011
Bé thích gì
31/10 - 05/11/2011
Ngôi nhà của bé
07/11 - 12/11/2011
Bé chào mừng ngày 20/11
14/11 - 19/11/2011
Cả nhà thương nhau
21/11 -26/11/2011
Bác sĩ nha khoa
28/11 - 03 /12/2011
Chú công nhân
05/12- 10/12/2011
Cảnh sát giao thông
12/12 -17/12/2011
Chú bộ đội
19/12 - 24/12/2011
Những bông hoa đẹp
26/12 - 31/12/2011
Bé biết loại quả gì?
02/01 - 07/01/2012
Vườn rau của bé
09/01- 14/01/2012
Tết đến rồi
16/01 - 21/01/2012
Nghỉ Tết Nguyên Đán 21/01 - 28/01/2012
Mùa xuân của bé
30/01 - 04/02/2012
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Tuần 6
Tuần 1
Thế giới động vật
4 tuần
Tuần 2
13/02 - 10/03/12
Tuần 3
Tuần 4
Tuần 1
Giao thông
3 tuần
Tuần 2
12/03 - 31/03/12
Tuần 3
Tuần 1
Nước và các hiện tượng
tự nhiên, Bác Hồ
Tuần 2
8 tuần
Tuần 3
02/04 - 19/05/12
Tuần 4
Tuần 5
Tuần 6
Tuần 7
Ôn tập cuối năm ( 21/05 - 26/05/12)

Bé đi chơi xuân
Những con vật bé thích
Một số con vật sống trong rừng
Những con vật sống dưới nước
Mừng ngày 8/3
Bé đến trường bằng phương tiện gì?
Bé biết những loại phương tiện giao thông nào
Bé đi du lịch bằng phương tiện gì?
Bé nhìn thấy nước ở đâu?
Nước dùng để làm gì?
Làm thế nào để tiết kiệm nước
A! Mùa hè đến rồi
Mưa rào
Bác Hồ của em
Mừng sinh nhật Bác
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06/02 - 11/02/2012
13/02 - 18/02/2012
20/02 - 25/02/2012
27/02 - 03/03/2012
05/03 - 10/03/2012
12/03 - 17/03/2012
19/03 -24/03/2012
26/03- 31/03/2012
02/04 - 07/04/2012
09/04 - 14/04/2012
16/04 - 21/05/2012
23/04 - 28/04/2012
30/04 - 05/05/2012
07/05 - 12/05/2012
14/05 - 19/05/2012
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HÔM NAY BÉ HỌC GÌ?
Thứ
Hai
Ba
Tư
Năm Sáu
Bảy
Hoạt HĐKP
HĐLQVT HĐLQVVH HĐTH HĐTD HĐÂN
động LQMTXQ
Ghi chú: HĐKP: Hoạt động khám phá
LQMTXQ: Làm quen môi trường xung quanh
HĐLQVT: Hoạt động làm quen với Toán
HĐLQVVH: Hoạt động làm quen với văn học
HHĐTH: Hoạt động tạo hình
HĐTD: Hoạt động thể dục
HĐÂN: Hoạt động âm nhạc

DANH SÁCH CÁC BÉ ĐƯỢC CHĂM SÓC
stt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Họ và tên
Vũ Linh Anh
Lại Đức Anh
Hoàng Mai Chi
Nguyễn Khánh Duy
Chu Trường Đức
Tạ Thanh Hải
Khuất Gia Khang

Stt
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
6

Họ và tên
Nguyễn Phương Linh
Nguyễn Khánh Thùy Linh
Đặng Hoàng Minh
Đặng Việt Nam
Nguyễn Hoàng Yến
Bùi Quang Vinh
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Mục tiêu, yêu cầu của chủ điểm trường mầm non
(12/09 - 01/10/2011)
LĨNH VỰC

MỤC TIÊU

- Phát triển các cơ nhỏ của đôi bàn tay thông qua các hoạt
động:
+ Tô màu
+ Xé dán tranh
+Vẽ minh họa
+ Trẻ có khả năng thự hiện được các vận động theo nhu cầu
của bản thân : chạy, nhảy, bò...
1. Phát triển thể chất
+ Có khả năng vận động để sử dụng một số đồ dùng sinh hoạt
hàng ngày
- Thực hiện động tác phát triển các nhóm cơ:
+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên
+ Quay sang trái, sang phải
+ Cúi người về phía trước.
Nghiêng ngưới sang trái, phải.
Trẻ biết tên trường, tên cô, tên lớp, tên các bạn:
+ Trường mầm non Lâm Nhi
+ Lớp Gấu Trúc
+ Lớp có hai cô: cô Thoan, cô Năm
+ Tên các bạn trong lớp
+ Gọi tên được đồ vật trong lớp: Bình nước,rổ hoa, giá xếp
2. Phát triển nhận thức
hình...
+ Biết ý nghĩa tết trung thu.
+ Phân biệt được ít nhiều.
+ Phân biệt dài ngắn: Bài 2: Vở trò chơi học tập
+ Làm quen với hình dạng: hình tròn, hình vuông...
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3. Phát triển ngôn
ngữ

4. Phát triển thẩm mỹ
5. Phát triển tình cảm
xã hội

+Trẻ biết nói tên trường lớp cô, tên bạn.
+ Biết xưng hô lễ phép với người lớn tuổi: Cháu chào bà ạ,
Con thưa cô...
+ Thuộc được nhưng bài thơ,hát, truyện ngắn: Trường Lâm
Nhi, Chúng ta đều là bạn, Cháu đi mẫu giáo
+ Trẻ thích chơi với các bạn: Chơi cùng bạn, không tranh đồ
chơi với bạn...
+ Thể hiện được tình cảm của mình: yêu quý, thích hay
không thích
+ Cảm thụ được âm nhạc hội họa: lắc lư theo điệu hát
+ Nhận biết được mối quan hệ giữa trẻ và cá bạn trong lớp:
bạn bè
+ Biết giữ gìn đồ vật trong lớp: không đập đồ chơi, không
ném, bẻ đồ chơi

Mục tiêu yêu cầu của chủ điểm bản thân
Lĩnh vực

1. Phát triển thể chất

(03/10 - 29/10/2011)
Mục tiêu
+ Trẻ thực hiện được các động bài thể dục
+ Tập luyện được các vận động cơ bản:
- Đi và chạy
- Đi trong đường
- Đi kiễng gót
- Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiêu
+ Có khả năng thực hiện các động tác vận động theo nhu
cầu bản thân; bò, trườn, chui...
+ Biết lợi ích của sức khỏe, biết giữ gìn vệ sinh thân thể:
Rửa tay sạch sẽ trước khi ăn cơm, sau khi đi vệ sinh...
+ Biết mặc quần áo trang phục gọn gàng.
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2. Phát triển nhận
thức

3. Phát triển ngôn
ngữ
4. Phát triển thẩm
mỹ
5. Phát triển tình
cảm, xã hội

+ Biết nói tên mình khi được hỏi: Họ tên, Trường, lớp, giới tính
+ Có hiểu biết về một số bộ phận trên cơ thể:
- Đôi tay để cầm nắm các đồ vật
- Mũi để ngửi
- Đôi chân để đi
- Tai để nghe
+ Nhận biết được năm giác quan, sử dụng các giác quan để
phân biệt nhận biết các hiện tượng,sự vật.
+ Có hiểu biết về một số loại thực phảm có lợi cho sức khỏe:
Ăn rau rất tốt, ăn cá thịt giúp mình mau lớn..
+ Phân biệt được giới tính màu sắc
+ Phân biệt được tay trai,tay phải của bản thân.
+ Phân biệt được cao thấp:
+ Biết giới thiệu về bản thân: Tên là gì, mấy tuổi, là trai hay gái
+ Biết lắng nghe và trả lời câu hỏi.
+ Nghe truyện: Cậu bé mũi dài, Ba cô tiên, Mỗi người một việc.
+ Đọc thơ: Miệng xinh, Đôi mắt của bé.
+ Hát: Bé tập nói, Cháu đi mẫu giáo.
+ Trẻ thích nghe hát, hát và vận động theo nhạc.
+ Yêu thích thơ ca, truyên đọc.
+ Biết thể hiện các trạng thái tình cảm của mình: Buồn, vui, cáu
giận.
+ Biết giúp đỡ mọi người xung quanh: giúp mẹ chơi cùng em,
lấy tăm cho bà, nhường nhịn bạn.
+ Biết ứng xử phù hợp: không đánh bạn, biết văng lời người lớn
tuổi.
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Lĩnh vực

1. Phát triển thể chất

2. Phát triển ngôn ngữ

3. Phát triển tình cảm
xã hội

Mục tiêu yêu cầu của chủ điểm gia đình
( 31/10 - 19/11/2011)
Mục tiêu
+ Trẻ thực hiện được các động tác trong bài thể dục.
+ Thực hiện và phát triển các cơ lớn qua các bài vận động:
- Tung, ném
- Ném xa bằng một tay
- Lăn, đập, tung bắt bóng với
+ Trẻ biết được các công việc của những người thân trong
gia đình: Bố làm kỹ sư, mẹ làm công an..
+ Trẻ hiểu nhu cầu của gia đình: Ăn, mặc, ngủ
+ Trẻ biết một vài quy tắc trong gia đình: Đi phải xin phép,
về phải chào hỏi
+ Biết bày tỏ nhu cầu mong muốn của bản thân mình: Con
muốn chơi góc xếp hình, con muốn hát...
+ Biết đọc thơ, kể chuyện ngắn: Bà và cháu, Thăm nhà bà,
Bé ngoan, cháu ngoan..
+ Giao tiếp lễ phép: Gọi dạ, bảo vâng, đi thưa về gửi.
+ Tôn trọng các thành viên trong gia đình: ông, bà, bố, mẹ,
anh, chị.
+ Biểu lộ tình cảm của mình với mọi người trong gia đình;
yêu quý, kính trọng, lễ phép
+ Hình thành một số kỹ năng ứng xử: gặp ngườ lơn phải chào
hỏi.
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4.Phát triển thẩm mỹ

Lĩnh vực

1. Phát triển thể chất

2. Phát triển nhận
thức

+ Thể hiện tình cảm với ông bà cha mẹ: yêu quý,biết ơn, lễ
phép.
+ Hát theo nhạc, vận động theo nhạc: Cháu yêu bà, Ba
thương con.
+ Biết yêu thương những người trong gia đình

Mục tiêu yêu cầu của chủ điểm nghề nghiệp
(21/11 - 17/12/2011)
Mục tiêu
+ Trẻ thực hiện đúng các động tác trong bài tập thể dục.
+ Thực hiện được các vận động cơ bản và phát triển các tố
chất trong vận động:
- Bò, trườn theo đường
- Bò chui qua cổng
- Bước lên, xuống bục cao ( 30cm)
+ Có khả năng thực hiện các động tác theo nhu cầu bản thân :
Đi, Chạy, Bò..
+ Hình thành ý thức tự phục vụ cá nhân như :Lau mặt, rửa
tay..
+ Hình thành thói quen ăn hết xuất, không nói chuyện trong
khi
+ Trẻ biết mặc trang phục theo mùa.
+ Trẻ biết một số nghề trong xã hội: giáo viên, bác sĩ,công an..
+ Trẻ nhận biết được hoạt đông chính của các nghề: giáo viên
thì dạy học, nghề bác sĩ để chữa bệnh.
+ Trẻ biết công viêc của những người thân trong gia đình
mình.
+ Nói lên ước mơ của mình làm nghề gì trong tương lai: cô
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3. Phát triển ngôn
ngữ

4. Phát triển tình cảm
xã hội

5. Phát triển thẩm mỹ

giáo, bác sĩ...
+ Đếm số lượng 1, 2, 3.
+So sánh nhiều hơn, ít hơn.
+ Trẻ biết nói lên ước mơ của mình: con muốn làm bác sĩ, kỹ
sư, công an
+ Biết nói tên và ý nghĩa các nghề nghiệp: bác sĩ để chữa
bệnh,giáo viên để dạy học....
+ Biết vâng lời, lễ phếp với cô giáo.
+ Trẻ biết chơi vào vai các nghề nghiệp: bác sĩ, cô giáo, cánh
sát giao thông..
+ Trẻ biết lợi ích của mỗi nghề nghiệp: bác sĩ cứu người, kỹ sư
để xây dựng..
+ Biết công việc của những người thân trong gia đình: bố làm
nghề gì? mẹ làm gì?.
+ Trẻ biết yêu quý và tôn trọng các nghề.
+ Biết thể hiện những nghề mình yêu thích và ước mơ của
mình( qua các trò chơi đóng vai)
+ Thích múa hát và hưởng ứng cảm xúc qua các bài thơ, bài
hát.
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Lĩnh vực

1. Phát triển thể chất

2. Phát triển nhận
thức

3. Phát triển ngôn
ngữ

mục tiêu yêu cầu của chủ điểm giao thông
19/12 - 07/01/2012
Mục tiêu
+ Trẻ thực hiện đúng, đẹp các động tác trong bài tập thể dục.
+ Biết phối hợp chân tay qua các vận động cơ
- Bật nhảy tại chỗ
- Ngồi xổm, đứng lên,bước sang ngang.
- Co và duỗ tay, bắt chéo 2 tay trước ngực
+ Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy.
+ Trẻ biết đi bộ trên vỉa hè, không đi ngược dường.
+ Trẻ biết được một số phương tiện giao thông gần gũi: ô tô, xe
máy, xe
+ Trẻ biế được công dụng, đặc trưng của một số phương tiện giao
thong
+ Biết phân loại một số phương tiện giao thông; giao thông
dường bộ, sắt, thủy
+ Khu vục hoạt động của một số phương tiện giao thông: trên
cạn, dưới nước, trên không
+ Biết hát một số bài hát về các phương tiện giao thông: Em tập
lái ô tô, Đèn xanh, đèn đỏ.
+ Trẻ biết sử dụng tữ ngữ chính xác để trò chuyện về chủ điểm
giao thông.
+ Biết kể lại truyện, thơ đã được học: Bé và mẹ, Đèn giao thông..
+ Trẻ biết nhắc nhở bố mẹ khi tham gia giao thông phải đội mũ
bảo hiểm.
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Lưu ý
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4. Phát triển thẩm
mỹ
5. Phát triển tình
cảm xã hội

+ Biết cảm nhận các hành vi đúng khi tham gia giao thông.
+ Biết tôn trọng luật lệ giao thông: đi bộ trên vỉa hè, không chay
nhảy dưới lòng đường.
+ Thích thú tham gia các trò chơi trong chủ điểm giao thông.
+ Hưởng ứng cảm xúc với các bài thơ truyện,bài hát được nghe.
+ Trẻ biết thể hiện hành vi chấp hành luật lệ khi tham gia giao
thong.
+ Biết tham gia giao thông đúng luật.
+ Biết nhận xét và tỏ rõ thái độ của mình với hành vi đúng, sai
khi tham gia giao thông.

Mục tiêu yêu cầu của chủ điểm Tết và thế giới thực vật
09/01/2012 -18/02/2012
Lĩnh vực
Mục tiêu
Lưu ý

1. Phát triển thể
chất

2. Phát triển nhận
thức

+ Phát triển và thực hiện một số vận động cơ bản: ném trúng
đích, chuyền bóng.
+ Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay qua các hoạt động:
- Tô màu
- Xé dán
- Nặn chùm quả
- Vẽ trang trí
+ Thực hiện tốt các động tác trong bài thể dục.
+ Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân khi thời tiết chuyển mùa.
+ Biết lợi ích của nguồn thực phẩm từ thực vật.
+ Trẻ nhận thức và hiểu biết về thế giới thực vật, tết và mùa
xuân.
+ Trẻ biết tết nguyên đán là tết cổ truyền của dân tộc.
+ Biết được các món ăn và hoạt động nổi bật vào dịp tết: bánh
trưng, đi chúc tết, nhận quà lì xì ngày tết
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3. Phát triển ngôn
ngữ
4. Phát triển thẩm
mỹ
5. Phát triển tình
cảm xã hội

+ Biết tác dụng của một số loại rau quả.
+ Trẻ mạnh dạn tự tin trong giao tiếp.
+ Thuộc các bài thơ truyện, câu đố về các loại rau quả,mùa
xuân: Mùa xuân, Cây đào, Quả..
+ Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động mỹ thuạt, múa hát, đọc
thơ...
+ Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước.
+ Trẻ yêu mến quê hương đất nước, thể hiện tình cảm của mình
với mọi người xung quanh.
+ Trẻ biết yêu thương, giúp đỡ, có ý thức trong công việc được
giao.
+ Biết nhận biết một số trạng thái cảm xúc; buồn, vui, tức giận
qua lời nói cử chỉ.
+ Biết thể hiện tình cảm của mình với thiên nhiên, hoa lá, cỏ cây

Mục tiêu yêu cầu của chủ điểm thế giới động vật
20/02 - 17/ 03/2012
Lĩnh vực
1. Phát triển thể
chất

2. Phát triển nhận
thức

Mục tiêu
+ Trẻ biết tập đúng, đẹp các động tác trong bài tập thể dục.
+ Biết phối hợp các bộ phận cơ thể khi tham gia vận động cơ
bản: Trườn, bò, ném..
+ Có kỹ năng khéo léo của đôi tay và các cơ nhỏ trong động
tác: tô, nặn, xé…
+ Trẻ biết lợi ích của những nguồn thực phẩm từ động vật.
+ Biết gữi gìn vệ sinh cá nhân: tay chan sạch sẽ, không nghịch
đất cát..
+ Trẻ có hiểu biết về thế giới động vật: động vật nuôi, sống
trong rừng, dưới nước.
+ Biết phân biệt và so sánh nhóm 2- 3 con vật.
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Lưu ý
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+ Biết đặc điểm một số con vật, và nơi ở của chúng.

3. Phát triển ngôn
ngữ

4. Phát triển khả
năng thẩm mỹ
5. Phát triển tình
cảm xã hội

+ Biết kể lại những câu chuyện về các con vật đã được nghe:
Gà trống và vịt bầu, Thỏ ngoan..
+ Có khả năng diễn tả điệu bộ, dáng vẻ của các con vật mà trẻ
biết.
+ Biết bắt chước tiếng kêu của một số con vật: chó, mèo...
+ Trẻ biết ý nghĩa ngày 08/03.
+ Biết bắt chước dáng đi của một số con vật: vịt, voi, gấu..
+ Thể hiện cảm xúc qua các bài hát nói về các con vật.
+ Phát triển khả năng cảm nhận cái đẹp dối với thế giới động
vật trong thiên nhiên
+ Trẻ biết thể hiện tình cảm của mình với các con vật và chăm
sóc chúng.
+ Biết yêu quý và bảo vệ các con vật.

Mục đích yêu cầu của chủ điểm: Nước và một số hiện tượng tự nhiên, Bác Hồ
(19/03 - 12/05/2012)
Lĩnh vực
Mục tiêu
Lưu ý
1. Phát triển thể
chất
2. Phát triển nhận
thức

+ Trẻ tập đúng, đẹp các động tác trong bài tập thể dục.
+ Phát triển và thực hành tốt một số vận động cơ bản: Bật ô,
tung, ném, bắt...
+ Có khả năng phối hợp vận động: Gập, đan ngons tay vào
nhau, quay cố tay.
+ Biết bảo vệ bản thân trước các hiện tượng tự nhiên: Đội
mũ khi ra nắng...
+ Trẻ biết lợi ích và tác hại của nước và các hiện tượng tự
nhiên đối với cục sống của con người.
+ Trẻ nhận thức được các sự vật hiện tượng
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3. Phát triển ngôn
ngữ
4. Phát triển thẩm
mỹ

5. Phát triển tình
cảm xã hội

+ Phối hợp các giác quan và xem tính chất của nước: Nước
khong màu, khong mùi, không vị...
+ Biết kể những câu chuyện về bác Hồ kính yêu
+ Có khả năng diễn đạt các từ chỉ hiện tượng tự nhiên: trời
nắng, trời mưa..
+ Gọi tên được các sự vật hiện tượng trong tự nhiên, mở rộng
kỹ năng giao tiếp.
+ Đặt được các câu hỏi về hiện tượng tự nhiên: Sao lại vừa
nắng vừa mưa? ông trời khóc thi làm mưa
+ Thể hiện tình cảm, cảm xúc với mọi người qua các bài thơ,
bài hát về các mùa, về Bác Hồ.
+ Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên: vẻ đẹp của hoa,
mìu thơm của quả ngọt..
+ Biết biểu hiện tình cảm, thái độ của mình đối với hiện
tượng tự nhiên.
+ Có ý thức giữu gĩn vệ sinh công cộng: Không vứt giác bùa
bãi...
+ Biết thực hiện nội quy trường,lớp: cất đồ dùng, đồ chơi
đúng nơi quy định
+ Tự hào, có tình cảm kính yêu khi nói tới Bác Hồ.

17

