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Chương trình học Lớp F2      
 

 

Trong suốt năm học, học sinh lớp F2 tham gia vào các hoạt động phát triển trong những lĩnh vực sau: 

Phát triển nhân 

cách, cảm xúc và 

xã hội. 

TTạạoo  mmốốii  qquuaann  hhệệ  XXââyy  ddựựnngg  ssựự  ttựự  ttiinn  vvàà  nnhhậậnn  tthhứứcc  PPhháátt  ttrriiểểnn  ccảảmm  xxúúcc  vvàà  kkiiểểmm  ssooáátt  hhàànnhh  vvii  

• Chơi trong một nhóm, xây dựng và 

phát triển ý tưởng về các trò chơi. Vd: 

nghĩ ra một trò chơi đóng vai cùng với 

bạn khác. 

• Sáng tạo ra các trò chơi và khuyến 

khích các bạn cùng tham gia.  

• Phát triển trò chơi bằng cách trả lời 

những gì các bạn khác đang nói hay 

đang làm.  

• Thể hiện thái độ thân thiện, bắt 

chuyện và tạo nên các mối quan hệ tốt 

với các bạn và người thân.   

••  LLựựaa  cchhọọnn  ccáácc  hhooạạtt  đđộộnngg  vvàà  ccáácchh  cchhơơii  

vvớớii  ssựự  ggiiúúpp  đđỡỡ  ccủủaa  ggiiááoo  vviiêênn..  

••  ĐĐóónn  nnhhậậnn  vvàà  nnhhậậnn  bbiiếếtt  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa  

nnhhữữnngg  llờờii  kkhheenn  ddàànnhh  cchhoo  nnhhữữnngg  tthhàànnhh  

qquuảả  ccủủaa  bbéé..    

••  TThhểể  hhiiệệnn  ttrráácchh  nnhhiiệệmm  kkhhii  tthhựựcc  hhiiệệnn  

nnhhiiệệmm  vvụụ  đđưượợcc  ggiiaaoo..    

••  BBéé  tthhấấyy  tthhooảảii  mmááii  hhơơnn  kkhhii  ggặặpp  nnggưườờii  

cchhưưaa  qquueenn  vvàà  ttựự  ttiinn  vvớớii  ccáácc  ttììnnhh  hhuuốốnngg  

ggiiaaoo  ttiiếếpp  mmớớii..    

••  TTựự  ttiinn  nnóóii  cchhuuyyệệnn  vvớớii  ccáácc  bbạạnn  ttrroonngg  

kkhhii  cchhơơii  vvàà  ggiiaaoo  ttiiếếpp  tthhooảảii  mmááii  vvềề  ccáácc  

cchhủủ  đđềề  vvềề  nnhhàà  ccủủaa  mmììnnhh  vvàà  ccộộnngg  đđồồnngg..  

••  TTựự  ttiinn  yyêêuu  ccầầuu  nnggưườờii  llớớnn  ggiiúúpp  đđỡỡ..    

••  HHiiểểuu  đđưượợcc  ccảảmm  xxúúcc  ccủủaa  mmììnnhh  vvàà  

nnhhậậnn  bbiiếếtt  mmộộtt  ssốố  hhàànnhh  đđộộnngg  vvàà  ccââuu  

nnóóii  ccóó  tthhểể  kkhhiiếếnn  nnggưườờii  kkhháácc  bbuuồồnn..    

••  BBiiếếtt  cchhấấpp  nnhhậậnn  yyêêuu  ccầầuu  ccủủaa  nnggưườờii  

kkhháácc,,  bbiiếếtt  cchhiiaa  ssẻẻ,,  đđợợii  ttớớii  llưượợtt  mmììnnhh  

đđưượợcc  cchhơơii,,  đđôôii  kkhhii  ccầầnn  ccóó  ssựự  ggiiúúpp  đđỡỡ  

ccủủaa  ggiiááoo  vviiêênn..    

••  BBiiếếtt  cchhấấpp  nnhhậậnn  ssựự  cchhậậmm  ttrrễễ  kkhhii  nnhhuu  

ccầầuu  kkhhôônngg  đđưượợcc  đđáápp  ứứnngg  nnggaayy,,  vvàà  

hhiiểểuu  rrằằnngg  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  mmoonngg  mmuuốốnn  

ccóó  tthhểể  kkhhôônngg  pphhảảii  llúúcc  nnààoo  ccũũnngg  

đđưượợcc  đđáápp  ứứnngg..  

••  TThhíícchh  ứứnngg  vvớớii  ccáácc  ssựự  kkiiệệnn  kkhháácc  

nnhhaauu,,  nnhhữữnngg  ttììnnhh  hhuuốốnngg  xxãã  hhộộii  vvàà  

nnhhữữnngg  tthhaayy  đđổổii  ttrroonngg  ssiinnhh  hhooạạtt..  

Giao tiếp và 

ngôn ngữ 

LLắắnngg  nngghhee  vvàà  cchhúú  ýý  HHiiểểuu  bbiiếếtt  NNóóii  cchhuuyyệệnn 

••  LLắắnngg  nngghhee  ttừừnngg  bbạạnn  ttrroonngg  nnhhóómm  nnhhỏỏ  

kkhhii  ccuuộộcc  ttrròò  ttrruuyyệệnn  ggââyy  hhứứnngg  tthhúú  vvớớii  

bbéé..  

••  LLắắnngg  nngghhee  ccââuu  cchhuuyyệệnn  vvớớii  ssựự  ttậậpp  

ttrruunngg  ccaaoo,,  gghhii  nnhhớớ  ccââuu  cchhuuyyệệnn  vvàà  kkểể  

llạạii..  

••  CCóó  tthhểể  nnhhắắcc  llạạii  nnhhữữnngg  ýý  cchhíínnhh  hhaayy  

nnhhữữnngg  ccụụmm  ttừừ  vvàà  vvầầnn  đđiiệệuu  llặặpp  llạạii  

ttrroonngg  ccââuu  cchhuuyyệệnn..  

••  TTậậpp  ttrruunngg  cchhúú  ýý  ––  vvẫẫnn  llắắnngg  nngghhee  hhooặặcc  

llààmm  tthheeoo,,  nnhhưưnngg  ccóó  tthhểể  tthhaayy  đđổổii  ssựự  cchhúú  

ýý..  

••  BBéé  ccóó  tthhểể  llààmm  tthheeoo  ssựự  hhưướớnngg  ddẫẫnn  ((nnếếuu  

bbéé  kkhhôônngg  cchhúú  ýý  ttậậpp  ttrruunngg  vvààoo  hhooạạtt  

đđộộnngg  mmàà  bbéé  cchhọọnn))    

••  TTììmm  hhiiểểuu  ccáácchh  ssửử  ddụụnngg  đđồồ  vvậậtt  ((vvíí  ddụụ::  

CChhúúnngg  ttaa  ssửử  ddụụnngg  vvậậtt  ggìì  đđểể  ccắắtt??))    

••  HHọọcc  vvềề  ccáácc  ggiiớớii  ttừừ  nnhhưư  ‘‘pphhííaa  ddưướớii’’,,  bbêênn  

ttrrêênn’’,,  ‘‘pphhííaa  ssaauu’’  bbằằnngg  ccáácchh  tthhựựcc  hhiiệệnn  

mmộộtt  hhàànnhh  đđộộnngg  hhooặặcc  llựựaa  cchhọọnn  hhììnnhh  

ảảnnhh  đđúúnngg..  

••  LLààmm  tthheeoo  nnhhữữnngg  hhưướớnngg  ddẫẫnn  đđơơnn  ggiiảảnn,,  

vvdd::  llấấyy  mmộộtt  đđồồ  vvậậtt  hhaayy  ccấấtt  mmộộtt  đđồồ  vvậậtt..    

••  HHiiểểuu  ccââuu  hhỏỏii  ccóó  ttừừ  nngghhii  vvấấnn  nnhhưư  ““ttạạii  

ssaaoo””  vvàà  ““tthhếế  nnààoo””..    

••  BBắắtt  đđầầuu  ssửử  ddụụnngg  nnhhiiềềuu  ccââuu  pphhứứcc  

hhơơnn  đđểể  lliiêênn  kkếếtt  ýý  ttưưởởnngg  ((vvdd::  ssửử  

ddụụnngg  ttừừ  ‘‘vvàà’’,,  ‘‘bbởởii  vvìì’’))..    

••  KKểể  llạạii  mmộộtt  ssựự  vviiệệcc  đđãã  xxảảyy  rraa  tthheeoo  

ttrrậậtt  ttựự  ((vvíí  ddụụ::  bbéé  cchhơơii  ccầầuu  ttrrưượợtt,,  bbịị  

đđaauu  ttaayy))    

••  NNóóii  cchhuuyyệệnn  đđểể  kkếếtt  nnốốii  ccáácc  ýý  nngghhĩĩ,,  

ggiiảảii  tthhíícchh  nnhhữữnngg  ggìì  đđaanngg  xxảảyy  rraa  vvàà  

ssuuyy  đđooáánn  ssựự  vviiệệcc  ccóó  tthhểể  xxảảyy  rraa  ttiiếếpp  

tthheeoo,,  nnhhớớ  llạạii  vvàà  kkểể  llạạii  nnhhữữnngg  ttrrảảii  

nngghhiiệệmm  ttrrưướớcc  đđââyy..    

••  ĐĐặặtt  ccââuu  hhỏỏii  vvềề  llýý  ddoo  xxảảyy  rraa  ssựự  vviiệệcc  

vvàà  ggiiảảii  tthhíícchh..  HHỏỏii  bbằằnngg  ccáácc  ttừừ  ((vvdd::  

aaii,,  ccááii  ggìì,,  kkhhii  nnààoo  vvàà  llààmm  tthhếế  nnààoo..))  

••  HHọọcc  ccáácchh  ssửử  ddụụnngg  ccáácc  tthhìì  ((vvíí  ddụụ::  

cchhơơii,,  đđaanngg  cchhơơii,,  ssẽẽ  cchhơơii,,  đđãã  cchhơơii..))  

••  BBiiếếtt  ddùùnngg  nnggữữ  đđiiệệuu,,  nnhhịịpp  đđiiệệuu  vvàà  

đđooạạnn  ccââuu  đđểể  tthhểể  hhiiệệnn  rrõõ  ýý  ccủủaa  mmììnnhh  
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vvớớii  nnggưườờii  nngghhee..    

••  SSửử  ddụụnngg  ttừừ  vvựựnngg  ttậậpp  ttrruunngg  vvààoo  

nnhhữữnngg  đđốốii  ttưượợnngg  vvàà  nnggưườờii  ccóó  ttầầmm  

qquuaann  ttrrọọnngg  đđốốii  vvớớii  bbéé..      

••  PPhháátt  ttrriiểểnn  ttừừ  vvựựnngg  pphhảảnn  áánnhh  nnhhữữnngg  

ttrrảảii  nngghhiiệệmm  kkhháácc  nnhhaauu  ccủủaa  bbéé..    

••  TTưưởởnngg  ttưượợnngg  ccáácc  đđồồ  vvậậtt  đđạạii  ddiiệệnn  

cchhoo  mmộộtt  vvậậtt  ởở  ggóócc  ssắắmm  vvaaii  ((vvdd::  cchhiiếếcc  

hhộộpp  nnààyy  llàà  ttòòaa  llââuu  đđààii  ccủủaa  eemm..))    

Phát triển thể 

chất 

VVậậnn  đđộộnngg  vvàà  ggiiữữ  tthhăănngg  bbằằnngg  SSứứcc  kkhhỏỏee  vvàà  ttựự  cchhăămm  ssóócc  bbảảnn  tthhâânn  

••  VVậậnn  đđộộnngg  mmộộtt  ccáácchh  tthhooảảii  mmááii  vvàà  ttựự  ttiinn  ttrroonngg  ccáácc  hhooạạtt  đđộộnngg  

nnhhưư::  TTrrưườờnn,,  llêê  cchhâânn,,  llăănn,,  bbòò,,  đđii  bbộộ,,  cchhạạyy,,  nnhhảảyy,,  nnhhảảyy  llòò  ccòò,,  

ttrrưượợtt..  

••  LLeeoo  ccầầuu  tthhaanngg,,  ttrrèèoo  llêênn  vvàà  xxuuốốnngg  ttrrêênn  ccáácc  tthhiiếếtt  bbịị  lleeoo  ttrrèèoo  bbằằnngg  

ccáácchh  đđổổii  cchhâânn..  

••  ĐĐii  bbộộ  xxuuốốnngg  ccầầuu  tthhaanngg,,  mmỗỗii  bbậậcc  tthhaanngg  đđii  bbằằnngg  hhaaii  cchhâânn  ttrroonngg  

kkhhii  mmaanngg  tthheeoo  mmộộtt  vvậậtt  nnhhỏỏ..    

••  CChhạạyy  đđúúnngg  ccáácchh  ttớớii  đđúúnngg  đđíícchh  ccầầnn  đđếếnn,,  ggiiữữ  kkhhooảảnngg  ccáácchh,,  đđiiềềuu  

cchhỉỉnnhh  ttốốcc  đđộộ  vvàà  hhưướớnngg  cchhạạyy,,  bbiiếếtt  ttrráánnhh  cchhưướớnngg  nnggạạii  vvậậtt..    

••  CCóó  tthhểể  đđứứnngg  bbằằnngg  mmộộtt  cchhâânn  ttrroonngg  ggiiââyy  lláátt..    

••  NNéémm  vvàà  bbắắtt  qquuảả  bbóónngg  llớớnn..  

••  VVẽẽ  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  vvàà  vvòònngg  ttrròònn  bbằằnngg  nnhhữữnngg  đđộộnngg  ttáácc  vvậậnn  đđộộnngg  

tthhôô..    

••  SSửử  ddụụnngg  ccáácc  ddụụnngg  ccụụ  vvàà  tthhiiếếtt  bbịị  ccầầnn  mmộộtt  ttaayy  nnhhưư  ccắắtt  ggiiấấyy  bbằằnngg  

kkééoo  ddàànnhh  cchhoo  ttrrẻẻ  eemm..    

••  CCầầmm  vviiếếtt  cchhìì  bbằằnngg  nnggóónn  ccááii,,  nnggóónn  ttrrỏỏ  vvàà  nnggóónn  ggiiữữaa,,  kkhhôônngg  ssửử  

ddụụnngg  nngguuyyêênn  bbàànn  ttaayy  đđểể  nnắắmm..    

••  GGiiữữ  bbúútt  cchhìì  ggầầnn  đđiiểểmm  ggiiữữaa  hhaaii  nnggóónn  ttaayy  đđầầuu  ttiiêênn  vvàà  nnggóónn  ttaayy  

ccááii  vvàà  bbiiếếtt  kkiiểểmm  ssooáátt  ttốốtt..  

••  CCóó  tthhểể  ssaaoo  cchhéépp  mmộộtt  ssốố  cchhữữ  ccááii,,  vvdd::  nnhhữữnngg  cchhữữ  ccááii  ttrroonngg  ttêênn  

ccủủaa  bbéé..  

  

••  BBiiếếtt  nnóóii  vvớớii  nnggưườờii  llớớnn  kkhhii  bbéé  đđóóii  bbụụnngg  hhaayy  ccảảmm  tthhấấyy  mmệệtt  hhooặặcc  

kkhhii  bbéé  mmuuốốnn  nngghhỉỉ  nnggơơii  hhooặặcc  ttiiếếpp  ttụụcc  cchhơơii..  

••  QQuuaann  ssáátt  ccáácc  ttáácc  đđộộnngg  ccủủaa  hhooạạtt  đđộộnngg  ttrrêênn  ccơơ  tthhểể..    

••  HHiiểểuu  đđưượợcc  rrằằnngg  ccáácc  tthhiiếếtt  bbịị  vvàà  ddụụnngg  ccụụ  pphhảảii  đđưượợcc  ssửử  ddụụnngg  

đđúúnngg  ccáácchh  vvàà  aann  ttooàànn..    

••  BBiiếếtt  kkiiểểmm  ssooáátt  bbụụnngg  ttốốtt  hhơơnn  vvàà  ccóó  tthhểể  ttựự  đđii  vvệệ  ssiinnhh..  

••  BBiiếếtt  rrửửaa  vvàà  llaauu  kkhhôô  ttaayy..    

••  BBiiếếtt  ttựự  mmặặcc  qquuầầnn  ááoo  vvớớii  ssựự  ggiiúúpp  đđỡỡ  ccủủaa  nnggưườờii  llớớnn,,  vvdd::  đđưưaa  ttaayy  

vvààoo  ááoo  kkhhooáácc  cchhưưaa  ccààii  kkhhóóaa,,  kkééoo  qquuầầnn  ddààii  llêênn  vvàà  kkééoo  ddââyy  kkhhóóaa  

ccủủaa  ááoo  kkhhooáácc  ttừừ  ddưướớii  llêênn..        

  

Đọc viết 

ĐĐọọcc  TTậậpp  vvẽẽ,,  vviiếếtt  

••  TThhíícchh  hhọọcc  ggiieeoo  vvầầnn  vvàà  nnhhịịpp  đđiiệệuu..  

••  NNhhậậnn  bbiiếếtt  vvầầnn  đđiiệệuu  vvàà  llặặpp  llạạii  ââmm  đđầầuu..  

••  NNhhậậnn  bbiiếếtt  nnhhữữnngg  vvầầnn  đđiiệệuu  ttrroonngg  llờờii  nnóóii  

••  LLắắnngg  nngghhee  vvàà  tthhaamm  ggiiaa  vvààoo  ccáácc  ccââuu  cchhuuyyệệnn,,  bbààii  tthhơơ,,  ttừừnngg  bbéé  

hhaayy  mmộộtt  nnhhóómm  nnhhỏỏ  ccùùnngg  ttrrììnnhh  bbààyy..  

••  SSửử  ddụụnngg  ccáácc  đđiiệệpp  kkhhúúcc  llặặpp  đđii  llặặpp  llạạii  vvàà  kkểể  llạạii  ccáácc  ssựự  kkiiệệnn  vvàà  

ccụụmm  ttừừ  cchhíínnhh  ccủủaa  vvầầnn  đđiiệệuu  vvàà  ccââuu  cchhuuyyệệnn..  

••  NNhhậậnn  bbiiếếtt  đđưượợcc  ccáácchh  xxââyy  ddựựnngg  mmộộtt  ccââuu  cchhuuyyệệnn  

••  TTậậpp  vvẽẽ  vvàà  ttrrììnnhh  bbààyy  ýý  nngghhĩĩaa  ccủủaa  ccáácc  nnéétt  vvẽẽ  hhaayy  hhììnnhh  vvẽẽ..    

••  GGhhii  nnhhớớ  ýý  nngghhĩĩaa  ccủủaa  ccáácc  bbiiểểuu  ttưượợnngg  bbéé  nnhhììnn  tthhấấyy  ởở  nnhhữữnngg  nnơơii  

tthhưườờnngg  đđii  qquuaa..    
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••  DDựự  đđooáánn  đđooạạnn  kkếếtt  ccủủaa  ccââuu  cchhuuyyệệnn..  

••  TTậậpp  ttrruunngg  nngghhee  kkểể  cchhuuyyệệnn  vvàà  ccóó  tthhểể  kkểể  llạạii  ccââuu  cchhuuyyệệnn..  

••  MMôô  ttảả  bbốốii  ccảảnnhh,,  ýý  cchhíínnhh,,  ssựự  kkiiệệnn  vvàà  nnhhâânn  vvậậtt  cchhíínnhh  ccủủaa  ccââuu  

cchhuuyyệệnn..    

••  TTỏỏ  rraa  tthhíícchh  tthhúú  kkhhii  xxeemm  ttrraannhh  mmiinnhh  hhọọaa  vvàà  hhììnnhh  ảảnnhh  ttrroonngg  

ssáácchh..  

••  NNhhậậnn  bbiiếếtt  nnhhữữnngg  ttừừ  nnggữữ  vvàà  kkýý  hhiiệệuu  qquueenn  tthhuuộộcc  nnhhưư  ttêênn  ggọọii  vvàà  

llooggoo  qquuảảnngg  ccááoo..    

••  TTựự  xxeemm  ssáácchh  

••  CCầầmm  ssáácchh  ccẩẩnn  tthhậậnn..    

••  BBéé  hhiiểểuu  đđưượợcc  rrằằnngg  tthhôônngg  ttiinn  ccóó  tthhểể  đđưượợcc  tthhểể  hhiiệệnn  bbằằnngg  hhììnnhh  

tthhứứcc  iinn  ấấnn..  

••  CCầầmm  ssáácchh  đđúúnngg  ccáácchh  vvàà  llậậtt  ttrraanngg..    

••  BBéé  hhiiểểuu  rrằằnngg  cchhữữ  iinn  ttrroonngg  ssáácchh  đđềềuu  ccóó  nngghhĩĩaa  vvàà  kkhhii  đđọọcc  ssáácchh  

ttiiếếnngg  AAnnhh  tthhìì  đđọọcc  ttừừ  ttrrááii  qquuaa  pphhảảii,,  ttừừ  ttrrêênn  xxuuốốnngg  ddưướớii..    

  

  

Toán học 

SSốố  đđếếmm  HHììnnhh  ddạạnngg,,  kkhhôônngg  ggiiaann  vvàà  đđoo  llưườờnngg  

••  ĐĐọọcc  mmộộtt  vvààii  ccoonn  ssốố  vvàà  ddùùnngg  nnggôônn  nnggữữ  TTooáánn  hhọọcc..  

••  ĐĐọọcc  ttêênn  ccáácc  ccoonn  ssốố  ttrroonngg  kkhhii  cchhơơii  mmộộtt  ccáácchh  cchhíínnhh  xxáácc..  

••  ĐĐọọcc  ccáácc  ssốố  tthheeoo  tthhứứ  ttựự  ttừừ  11  đđếếnn  1100..  

••  NNhhậậnn  bbiiếếtt  ccoonn  ssốố  cchhỉỉ  vvềề  llưượợnngg  đđồồ  vvậậtt  ccóó  ttrroonngg  mmộộtt  nnhhóómm    

••  ĐĐếếmm  ssốố  bbằằnngg  ccáácchh  ssửử  ddụụnngg  ccáácc  nnggóónn  ttaayy,,  nnéétt  vviiếếtt  ttrrêênn  ggiiấấyy  hhaayy  

hhììnnhh  ảảnnhh..    

••  NNốốii  đđúúnngg  ccáácc  ccoonn  ssốố  vvớớii  ssốố  llưượợnngg  đđồồ  vvậậtt..    

••  TTììmm  hhiiểểuu  ccáácc  ccoonn  ssốố  qquuaa  ccáácc  ccââuu  hhỏỏii  hhooặặcc  nnhhậậnn  xxéétt..    

••  SSoo  ssáánnhh  hhaaii  nnhhóómm  đđồồ  vvậậtt  vvàà  bbiiếếtt  cchhúúnngg  ccóó  bbằằnngg  nnhhaauu  hhaayy  

kkhhôônngg..    

••  TThhểể  hhiiệệnn  ssựự  qquuaann  ttââmm  đđếếnn  vviiệệcc  nnhhậậnn  bbiiếếtt  ccoonn  ssốố..  

••  CChhiiaa  ccáácc  đđồồ  vvậậtt  tthhàànnhh  mmộộtt  nnhhóómm  ggồồmm  33  hhaayy  44  ccááii  tthheeoo  nnhhiiềềuu  

ccáácchh  kkhháácc  nnhhaauu,,  nnhhậậnn  bbiiếếtt  rrằằnngg  ttổổnngg  ssốố  ccủủaa  cchhúúnngg  vvẫẫnn  bbằằnngg  

nnhhaauu..  

••  ĐĐếếmm  ccáácc  đđồồ  vvậậtt  ởở  ttrroonngg  mmôôii  ttrrưườờnngg  xxuunngg  qquuaannhh..    

••  TTììmm  hhiiểểuu  ccáácchh  ttrrììnnhh  bbààyy  ccáácc  ccoonn  ssốố..  

••  BBéé  bbiiếếtt  rrằằnngg  kkhhôônngg  cchhỉỉ  đđồồ  vvậậtt  mmàà  bbấấtt  ccứứ  tthhứứ  ggìì  ccũũnngg  ccóó  tthhểể  

đđếếmm  đđưượợcc  kkểể  ccảả  bbưướớcc  cchhâânn,,  ttiiếếnngg  vvỗỗ  ttaayy  vvàà  bbưướớcc  nnhhảảyy..    

••  HHọọcc  vvềề  hhììnnhh  ddạạnngg  vvàà  kkhhôônngg  ggiiaann  qquuaa  ccáácc  ttrròò  cchhơơii  vvớớii  ccáácc  llooạạii  

hhììnnhh  hhooặặcc  ssắắpp  xxếếpp  đđồồ  vvậậtt..  

••  NNhhậậnn  bbiiếếtt  ccáácc  đđồồ  vvậậtt  ccóó  hhììnnhh  ddạạnngg  ggiiốốnngg  nnhhaauu  xxuunngg  qquuaannhh  

ttrrưườờnngg  hhọọcc..    

••  SSửử  ddụụnngg  nnggôônn  nnggữữ  cchhỉỉ  vvềề  vvịị  ttrríí..    

••  HHọọcc  vvềề  ccáácc  hhììnnhh  ddạạnngg  qquuaa  hhooạạtt  đđộộnngg  xxââyy  ddựựnngg,,  ssắắpp  xxếếpp  hhaayy  nnóóii  

cchhuuyyệệnn  vvềề  ccáácc  llooạạii  hhììnnhh  ddạạnngg..      

••  NNhhậậnn  bbiiếếtt  nnhhữữnngg  hhììnnhh  ddạạnngg  ưưaa  tthhíícchh  ttrroonngg  mmôôii  ttrrưườờnngg  xxuunngg  

qquuaannhh..  

••  TTììmm  đđúúnngg  ccáácc  hhììnnhh  ddạạnngg  tthheeoo  yyêêuu  ccầầuu..    

••  MMôô  ttảả  vvềề  hhììnnhh  ddạạnngg  ccủủaa  ccáácc  đđồồ  vvậậtt  tthhôônngg  ddụụnngg  ((VVíí  ddụụ::  ‘‘ttrròònn’’  vvàà  

‘‘ccaaoo’’..))  

Tìm hiểu thế 

giới xung 

quanh 

CCoonn  nnggưườờii  vvàà  ccộộnngg  đđồồnngg  TThhếế  ggiiớớii  KKỹỹ  tthhuuậậtt    

••  TTììmm  hhiiểểuu  vvềề  ccuuộộcc  ssốốnngg  ccủủaa  nnhhữữnngg  

nnggưườờii  qquueenn  tthhuuộộcc  vvớớii  bbéé..    

••  KKểể  llạạii  nnhhữữnngg  ssựự  vviiệệcc  đđáánngg  nnhhớớ  mmàà  bbéé  

ttừừnngg  ttrrảảii  qquuaa..    

••  NNhhậậnn  xxéétt  vvàà  đđặặtt  ccââuu  hhỏỏii  vvềề  nnhhữữnngg  

kkhhííaa  ccạạnnhh  ttrroonngg  tthhếế  ggiiớớii  qquueenn  tthhuuộộcc  

ccủủaa  bbéé  cchhẳẳnngg  hhạạnn  nnhhưư  nnơơii  ssiinnhh  ssốốnngg  

hhaayy  tthhếế  ggiiớớii  ttựự  nnhhiiêênn..      

••  BBiiếếtt  vvậậnn  hhàànnhh  vvớớii  nnhhữữnngg  tthhiiếếtt  bbịị  đđơơnn  

ggiiảảnn    

••  SSửử  ddụụnngg  đđồồ  cchhơơii  ccôônngg  nngghhệệ  ccóó  ccáácc  nnúútt  

bbấấmm  hhooặặcc  rròònngg  rrọọcc,,  hhooặặcc  mmááyy  cchhụụpp  
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••  NNhhậậnn  bbiiếếtt  vvàà  mmôô  ttảả  llạạii  nnhhữữnngg  kkhhooảảnngg  

tthhờờii  ggiiaann  đđặặcc  bbiiệệtt  hhaayy  nnhhữữnngg  ssựự  vviiệệcc  

đđáánngg  nnhhớớ  ccủủaa  bbéé  vvớớii  ggiiaa  đđììnnhh//bbạạnn  bbèè..  

••  NNóóii  vvềề  nnhhữữnngg  nngghhàànnhh  nngghhềề  vvàà  ccáácchh  

ssốốnngg  kkhháácc  nnhhaauu..  

••  NNhhậậnn  bbiiếếtt  mmộộtt  ssốố  đđiiềềuu  kkhhiiếếnn  bbéé  ttrrởở  

đđặặcc  bbiiệệtt,,  nnóóii  vvềề  nnhhữữnngg  đđiiểểmm  ttưươơnngg  

đđồồnngg,,  đđiiểểmm  kkhháácc  bbiiệệtt  ccủủaa  ccáácc  bbạạnn  hhaayy  

ccáácc  tthhàànnhh  vviiêênn  ttrroonngg  ggiiaa  đđììnnhh..    

••  NNóóii  vvềề  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  bbéé  đđãã  qquuaann  ssáátt  

nnhhưư  ccââyy  ccốốii,,  đđộộnngg  vvậậtt,,  vvàà  nnhhữữnngg  tthhứứ  

ttììmm  đđưượợcc  ttrroonngg  ttựự  nnhhiiêênn..  

••  ĐĐặặtt  ccáácc  ccââuu  hhỏỏii  vvềề  llýý  ddoo  mmọọii  tthhứứ  xxảảyy  

rraa  vvàà  ccáácchh  hhooạạtt  đđộộnngg..  

••  PPhháátt  ttrriiểểnn  ssựự  hhiiểểuu  bbiiếếtt  vvềề  ssựự  ssuuyy  ttàànn,,  

ttăănngg  ttrrưưởởnngg  vvàà  nnhhữữnngg  tthhaayy  đđổổii  tthheeoo  

tthhờờii  ggiiaann..    

••  QQuuaann  ttââmm  vvàà  cchhăămm  ssóócc  nnhhữữnngg  ssiinnhh  

vvậậtt  ssốốnngg  vvàà  mmôôii  ttrrưườờnngg..    

hhììnnhh,,  đđiiệệnn  tthhooạạii  tthhậậtt..    

••  KKhhởởii  đđộộnngg  vvàà  vvậậnn  hhàànnhh  đđồồ  cchhơơii  bbằằnngg  

ccáácchh  nnhhấấnn  ccáácc  bbộộ  pphhậậnn  hhooặặcc  nnâânngg  mmộộtt  

bbộộ  pphhậậnn  ccủủaa  đđồồ  cchhơơii  đđểể  đđạạtt  đđưượợcc  hhiiệệuu  

ứứnngg  nnhhưư  ââmm  tthhaannhh,,  cchhuuyyểểnn  đđộộnngg  hhooặặcc  

hhììnnhh  ảảnnhh  mmớớii..  

••  HHiiểểuu  rrằằnngg  tthhôônngg  ttiinn  ccóó  tthhểể  đđưượợcc  ttrríícchh  

xxuuấấtt  ttừừ  mmááyy  ttíínnhh..  

Nghệ thuật và 

thiết kế 

KKhháámm  pphháá  vvàà  ssửử  ddụụnngg  ccáácc  pphhưươơnngg  ttiiệệnn  ttrruuyyềềnn  tthhôônngg  vvàà  nngguuyyêênn  

vvậậtt  lliiệệuu  

SSửử  ddụụnngg  ttrríí  ttưưởởnngg  ttưượợnngg  

••  TThhaamm  ggiiaa  nnhhảảyy  mmúúaa  vvàà  ccáácc  ttrròò  cchhơơii  

••  HHáátt  nnhhữữnngg  bbààii  hháátt  qquueenn  tthhuuộộcc..  

••  BBắắtt  đđầầuu  ddii  cchhuuyyểểnn  nnhhịịpp  nnhhàànngg  tthheeoo  nnhhạạcc..  

••  BBắắtt  cchhưướớcc  ccáácc  đđộộnngg  ttáácc  vvàà  cchhuuyyểểnn  đđộộnngg  tthheeoo  nnhhạạcc..    

••  LLặặpp  llạạii  ccáácc  nnhhịịpp  đđiiệệuu..  

••  KKhháámm  pphháá  vvàà  ttììmm  hhiiểểuu  ssựự  tthhaayy  đđổổii  ccủủaa  ââmm  tthhaannhh..    

••  KKhháámm  pphháá  vvềề  mmààuu  ssắắcc  vvàà  ssựự  tthhaayy  đđổổii  ccủủaa  mmààuu  ssắắcc..    

••  SSửử  ddụụnngg  ccáácc  đđooạạnn  tthhẳẳnngg  đđểể  ttạạoo  tthhàànnhh  kkhhôônngg  ggiiaann,,  ssaauu  đđóó  ddùùnngg  

nnhhữữnngg  hhììnnhh  ddạạnngg  nnààyy  đđạạii  ddiiệệnn  cchhoo  ccáácc  vvậậtt  ddụụnngg..      

••  MMôô  ttảả  kkếếtt  ccấấuu  ccủủaa  đđồồ  vvậậtt..  

••  SSửử  ddụụnngg  ccáácc  llooạạii  vvậậtt  lliiệệuu  kkhháácc  nnhhaauu  đđểể  xxââyy  ddựựnngg..  

••  XXếếpp  cchhồồnngg  ccáácc  kkhhốốii  tthheeoo  cchhiiềềuu  ddọọcc  vvàà  cchhiiềềuu  nnggaanngg,,  ttạạoo  tthhàànnhh  

kkhhôônngg  ggiiaann  ởở  ggiiữữaa..    

••  GGhhéépp  ccáácc  mmảảnnhh  vvậậtt  lliiệệuu  llạạii  vvớớii  nnhhaauu  đđểể  xxââyy  ddựựnngg  vvàà  ccâânn  bbằằnngg..  

••  BBiiếếtt  ccáácchh  ssửử  ddụụnngg  ccáácc  ddụụnngg  ccụụ  pphhùù  hhợợpp  vvớớii  ttừừnngg  mmụụcc  đđíícchh..    

••  PPhháátt  ttrriiểểnn  ccáácc  ssởở  tthhíícchh  vvàà  ccáácchh  tthhểể  hhiiệệnn  ccủủaa  bbéé..    

••  SSửử  ddụụnngg  ccửử  cchhỉỉ  đđểể  tthhểể  hhiiệệnn  ccảảmm  xxúúcc..    

••  SSáánngg  ttạạoo  đđộộnngg  ttáácc  tthheeoo  ââmm  nnhhạạcc..  

••  TTựự  đđặặtt  llờờii  bbààii  hháátt  vvàà  hháátt  tthheeoo..  

••  SSáánngg  ttáácc  ggiiaaii  đđiiệệuu..  

••  QQuuaann  ssáátt  nnggưườờii  llớớnn  llààmm  vvàà  bbắắtt  cchhưướớcc  llààmm  tthheeoo  kkhhii  kkhhôônngg  ccóó  

nnggưườờii  llớớnn..    

••  TTưưởởnngg  ttưượợnngg  rraa  ttììnnhh  hhuuốốnngg  vvàà  đđóónngg  vvaaii  ddựựaa  tthheeoo  ttrrảảii  nngghhiiệệmm  

bbaann  đđầầuu..    

••  XXââyy  ddựựnngg  ccââuu  cchhuuyyệệnn  xxooaayy  qquuaannhh  ccáácc  đđồồ  cchhơơii  ((vvdd::  vvậậtt  nnuuôôii  ởở  

ttrraanngg  ttrrạạii  đđaanngg  ccầầnn  đđưượợcc  ggiiúúpp  đđỡỡ  tthhooáátt  kkhhỏỏii  gghhếế  bbàànnhh..))    

••  SSửử  ddụụnngg  vvậậtt  lliiệệuu  ssẵẵnn  ccóó  đđểể  ttạạoo  rraa  đđạạoo  ccụụ  hhỗỗ  ttrrợợ  vviiệệcc  đđóónngg  vvaaii..    

••  TThhựựcc  hhàànnhh  vvàà  pphhảảnn  xxạạ  vvớớii  ââmm  nnhhạạcc,,  nnhhảảyy  mmúúaa,,  ssơơnn  vvẽẽ  vvàà  ccáácc  

vvậậtt  ddụụnngg  hhaayy  ttừừ  nnggữữ  kkhháácc..    

 


