
Lớp F3 – Chương trình học tổng quát  

 Xuyên suốt năm học ở Lớp F3, các bé sẽ tham gia vào những hoạt động có ích cho sự phát triển như sau: 

Phát triển  

Cảm xúc, Xã hội 

và Cá nhân 

Tạo mối Quan hệ Tự tin và Tự nhận thức Quản lý cảm xúc và hành vi 

 Chơi một cách hợp tác, biết chờ đến lượt mình. 

 Xem xét ý tưởng của bạn khác về cách sắp xếp hoạt 

động của mình. 

 Nhạy bén với nhu cầu và cảm xúc của các bạn khác, 

thiết lập mối quan hệ tích cực với người lớn và 

những bạn khác. 

 Tự tin tham gia những hoạt động mới, và nêu lý do 

vì sao bé thích những hoạt động này hơn các bạn 

khác. 

 Tự tin nói chuyện trong một nhóm quen thuộc, chia 

sẻ ý tưởng, chọn nguyên vật liệu cần thiết cho hoạt 

động đã chọn. Cho biết khi nào bé muốn hoặc 

không cần sự giúp đỡ. 

 Chia sẻ về cách bé và những người khác bày tỏ cảm 

xúc, nói về hành vi của mình và người khác, hậu 

quả, và biết rằng một số hành vi không thể được 

chấp nhận. 

 Làm việc theo nhóm hoặc theo lớp, hiểu biết và 

tuân thủ quy tắc. 

 Điều chỉnh hành vi thích hợp với những hoàn cảnh 

khác nhau, tạo sự thay đổi trong nề nếp sinh hoạt. 

Giao tiếp và  

Ngôn ngữ 

Lắng nghe và Tập trung Hiểu biết Nói 

 Chăm chú lắng nghe trong nhiều tình thế khác 

nhau. 

 Nghe kể chuyện, đoán trước chính xác những sự 

kiện chính và đáp ứng với những gì đã nghe bằng 

cách đưa ra lời nhận xét, câu hỏi hoặc hành động 

thích hợp. 

 Chú ý điều người khác nói và trả lời thích hợp, 

trong khi tham gia hoạt động khác. 

 Tuân thủ chỉ dẫn, bao gồm một số ý tưởng hoặc 

hành động. 

 Trả lời câu hỏi "tại sao" và "làm thế nào" về những 

trải nghiệm của bé và trước những câu chuyện hoặc 

sự kiện khác. 

 Diễn đạt bản thân một cách hiệu quả, thể hiện sự 

nhận biết nhu cầu của người nghe. 

 Dùng các hình thức động từ quá khứ, hiện tại và 

tương lai chính xác khi nói về những sự kiện đã xảy 

ra hoặc sẽ xảy ra trong tương lai. 

 Phát triển câu chuyện của riêng bé và giải thích 

bằng cách liên kết ý tưởng hay sự kiện. 

Phát triển  

Thể chất 

Vận động và Kiểm soát Chăm sóc Sức khỏe và bản thân 

 Thể hiện tốt sự kiểm soát và phối hợp ở những hoạt động nhỏ và lớn. 

 Tự tin di chuyển theo nhiều cách khác nhau, sắp xếp không gian an toàn. 

 Sử dụng thiết bị và dụng cụ hiệu quả, bao gồm viết chì để viết. 

 Nhận biết tầm quan trọng đối với sức khỏe tốt khi tập thể dục, có chế độ ăn 

uống lành mạnh, và chia sẻ về cách giữ cơ thể khỏe mạnh và an toàn. 

 Tự sắp xếp vệ sinh cơ bản và nhu cầu cá nhân một cách thành công, bao gồm tự 

mặc đồ và đi vệ sinh. 

Khả năng  

đọc viết 

Đọc Viết 

 Đọc và hiểu câu đơn. 

 Sử dụng kiến thức âm vần để giải mã từ ngữ quen thuộc và đọc lớn tiếng chính 

xác. 

 Đọc một số từ ngữ bất quy tắc thông thường. 

 Thể hiện sự hiểu biết khi nói chuyện với người khác về những gì đã đọc. 

 Vận dụng kiến thức âm vần để viết từ ngữ phù hợp với âm nói. 

 Viết một số từ ngữ bất quy tắc thông thường. 

 Viết câu đơn mà bé và người khác có thể đọc được. 

 Biết đánh vần chính xác một số từ và nói những từ đúng về mặt ngữ âm. 



Toán học 

Số Hình dạng, Không gian và Đo lường 

 Đếm số chính xác từ 1 đến 20, sắp xếp số theo thứ tự và nhận biết số nào lớn 

hơn hoặc nhỏ hơn số đã cho. 

 Sử dụng khối lượng và vật thể, cộng trừ hai số đơn và đếm tiếp hoặc tìm câu trả 

lời. 

 Giải toán, bao gồm nhân đôi, sở hữu và chia sẻ. 

 Sử dụng ngôn ngữ hàng ngày để nói về kích cỡ, trọng lượng, sức chứa, vị trí, 

khoảng cách, thời gian và tiền để so sánh khối lượng và vật thể, giải quyết vấn 

đề. 

 Nhận biết, sáng tạo và mô tả các kiểu mẫu. 

 Khám phá đặc điểm của vật dụng và hình dáng hàng ngày, dùng ngôn ngữ toán 

học để mô tả. 

Tìm hiểu thế giới 

Con người và Cộng đồng Thế giới Công nghệ 

 Nói về những sự kiện trong quá khứ và hiện tại 

trong cuộc đời của bé và trong cuộc đời của những 

thành viên gia đình. 

 Biết rằng những bạn khác không phải lúc nào cũng 

thích những điều tương tự, và nhạy bén với việc 

này. 

 Nhận biết sự tương đồng và khác biệt giữa bản 

thân mình và người khác, và giữa gia đình, cộng 

đồng, truyền thống. 

 Nhận biết sự tương đồng và khác biệt ở nơi chốn, 

vật thể, vật liệu và vật sống. 

 Nói về đặc điểm môi trường gần gũi bé và cách môi 

trường có thể thay đổi. 

 Quan sát động vật và cây cối, giải thích lý do một 

số sự việc nảy sinh, và thảo luận về sự thay đổi. 

 Nhận biết những công nghệ khác nhau được sử 

dụng ở những nơi như trường học và gia đình. 

 Chọn lựa và sử dụng công nghệ phù hợp với mục 

đích đặc biệt. 

Nghệ thuật và 

Sáng tạo 

Khám phá và sử dụng phương tiện truyền thông  Tưởng tượng

 Hát/nhảy múa theo nhạc, và trải nghiệm những cách thay đổi giữa hát và nhảy 

múa. 

 Sử dụng và khám phá nhiều vật liệu, dụng cụ và kỹ thuật khác nhau một cách 

an toàn, trải nghiệm màu sắc, thiết kế, cấu tạo và chức năng. 

 Sử dụng kiến thức đã học về phương tiện truyền thông và nguyên vật liệu theo 

những cách ban đầu, suy nghĩ về cách sử dụng và mục đích. 

 Mô tả ý tưởng, suy nghĩ và cảm nhận của riêng mình qua thiết kế và công nghệ, 

nghệ thuật, âm nhạc, nhảy múa, đóng vai và kể chuyện. 

 


