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Chương trình học Lớp F1             

 

 

Trong suốt năm học, học sinh lớp F1 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  

• Quan tâm đến hoạt động của các 

bạn khác đang chơi và bắt dầu 

tham gia. 

• Tìm kiếm sự quan tâm của người 

khác để chia sẻ trải nghiệm. 

• Thể hiện tình cảm và sự quan tâm 

dành cho những người đặc biệt với 

bé. 

• Có thể thiết lập mối quan hệ thân 

thiết với một bạn khác. 

••  TTựự  ttiinn  rrờờii  xxaa  nnggưườờii  tthhâânn//  nnggưườờii  

cchhăămm  ssóócc  cchhíínnhh  vvớớii  ssựự  hhỗỗ  ttrrợợ  vvàà  

kkhhuuyyếếnn  kkhhíícchh  ccủủaa  ggiiááoo  vviiêênn  

••  TThhểể  hhiiệệnn  ssởở  tthhíícchh  vvàà  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  bbéé  

qquuaann  ttââmm  

    

••  TTììmm  kkiiếếmm  ssựự  aann  ttooàànn,,  mmuuốốnn  

đđưượợcc  ccôô  ddỗỗ  ddàànnhh  kkhhii  ccầầnn..  

••  TThhểể  hhiiệệnn  ccảảmm  xxúúcc  nnhhưư  vvuuii,,  

bbuuồồnn,,  ssợợ,,  lloo  llắắnngg..  

••  BBiiếếtt  qquuaann  ttââmm  đđếếnn  ccảảmm  xxúúcc  ccủủaa  

nnggưườờii  kkhháácc  vvàà  tthhựựcc  hhiiệệnn  nnhhữữnngg  

đđiiềềuu  nnggưườờii  kkhháácc  mmoonngg  mmuuốốnn..  

••  NNhhậậnn  bbiiếếtt  nnhhữữnngg  hhàànnhh  đđộộnngg  ccóó  

tthhểể  ggââyy  ttổổnn  tthhưươơnngg  hhooặặcc  llààmm  

đđaauu  nnggưườờii  kkhháácc..  

••  BBiiếếtt  ccốố  ggắắnngg  ggiiúúpp  đđỡỡ  hhooặặcc  aann  ủủii  

bbạạnn  kkhháácc  kkhhii  bbạạnn  bbuuồồnn..  

••  TThhểể  hhiiệệnn  ssựự  hhiiểểuu  bbiiếếtt  vvàà  hhợợpp  ttáácc  

tthheeoo  qquuii  đđịịnnhh  vvàà  nnềề  nnếếpp  ttrroonngg  

llớớpp..  

••  BBiiếếtt  ttựự  kkiiềềmm  cchhếế  nnhhữữnngg  hhàànnhh  

đđộộnngg  kkhhôônngg  nnêênn  llààmm,,  vvíí  ddụụ  nnhhưư  

ttựự  ddừừnngg  llạạii  kkhhii  tthhấấyy  vviiệệcc  ggìì  đđóó  

kkhhôônngg  ttốốtt..  

••  BBiiếếtt  ttựự  vvưượợtt  qquuaa  ttââmm  ttrrạạnngg  bbuuồồnn  

bbằằnngg  ccáácchh  tthhaamm  ggiiaa  vvààoo  mmộộtt  

hhooạạtt  đđộộnngg  vvuuii  cchhơơii  mmớớii..    

Giao tiếp và 

ngôn ngữ 

LLắắnngg  nngghhee  vvàà  cchhúú  ýý  HHiiểểuu  bbiiếếtt  NNóóii  cchhuuyyệệnn 

••  CChhăămm  cchhúú  llắắnngg  nngghhee  nnhhữữnngg  ââmm  

tthhaannhh  kkhhii  nngghhee  ccôô  kkểể  cchhuuyyệệnn..  

••  NNhhậậnn  bbiiếếtt  vvàà  pphhảảnn  ứứnngg  vvớớii  nnhhữữnngg  

ââmm  tthhaannhh  qquueenn  tthhuuộộcc,,  vvdd::  ggõõ  ccửửaa,,  

nnhhììnn  vvààoo  hhooặặcc  bbưướớcc  qquuaa  ccửửaa..  

••  TThhíícchh  cchhơơii  nnhhữữnngg  ttrròò  cchhơơii  lliiêênn  

qquuaann  đđếếnn  ââmm  tthhaannhh,,  ggiiaaii  đđiiệệuu  bbààii  

hháátt  vvàà  tthhơơ  ccaa..  

••  CChhúú  ýý  mmộộtt  cchhiiềềuu..  CCóó  tthhểể  tthhaayy  đđổổii  

••  NNhhậậnn  bbiiếếtt  ccáácc  ttừừ  mmôô  ttảả  hhàànnhh  đđộộnngg  

bbằằnngg  ccáácchh  qquuaann  ssáátt  vvàà  ttrrảả  llờờii  qquuaa  

nnhhữữnngg  hhììnnhh  ảảnnhh,,  vvíí  ddụụ  cchhỉỉ  đđúúnngg  

hhììnnhh  ảảnnhh  cchhoo  ccââuu  hhỏỏii  ““aaii  đđaanngg  

nnhhảảyy??””  

••  HHiiểểuu  nnhhữữnngg  ccââuu  gghhéépp  nnhhưư  ““CCoonn  ccấấtt  

đđồồ  cchhơơii  đđii  rrồồii  cchhúúnngg  ttaa  ssẽẽ  đđọọcc  ssáácchh””  

••  HHiiểểuu  nnhhữữnngg  ccââuu  hhỏỏii  đđơơnn  ggiiảảnn  ccóó  ttừừ  

đđểể  hhỏỏii  ““aaii””,,  ““ccááii  ggìì””,,  ““  ởở  đđââuu””..  ((VVíí  

••  SSửử  ddụụnngg  nnggôônn  nnggữữ  đđểể  mmởở  rrộộnngg  

mmốốii  qquuaann  hhệệ,,  cchhiiaa  ssẻẻ  ccảảmm  xxúúcc,,  

ttrrảảii  nngghhiiệệmm  vvàà  ssuuyy  nngghhĩĩ  vvớớii  bbạạnn  

bbèè..    

••  PPhháátt  ttrriiểểnn  ccuuộộcc  nnóóii  cchhuuyyệệnn  ttừừ  

cchhủủ  đđềề  nnààyy  ssaanngg  cchhủủ  đđềề  kkhháácc..  

••  HHọọcc  nnhhaannhh  ttừừ  mmớớii  vvàà  ssửử  ddụụnngg  

ttrroonngg  ggiiaaoo  ttiiếếpp..  

••  SSửử  ddụụnngg  ccửử  cchhỉỉ,,  đđôôii  kkhhii  llàà  nnóóii  
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hhooạạtt  đđộộnngg  nnếếuu  bbéé  hhooàànn  ttooàànn  cchhúú  ýý  

llắắnngg  nngghhee  ––  vviiệệcc  ggọọii  ttêênn  bbéé  ggiiúúpp  bbéé  

ttậậpp  ttrruunngg..  

  

ddụụ::  AAii  ccóó  tthhểể  llààmm??  ĐĐóó  llàà  ccááii  ggìì??  VVậậtt  

đđóó  ởở  đđââuu??))    

••  PPhháátt  ttrriiểểnn  ssựự  hhiiểểuu  bbiiếếtt  vvềề  nnhhữữnngg  

kkhhááii  nniiệệmm  đđơơnn  ggiiảảnn..  ((VVíí  ddụụ::  llớớnn//  

nnhhỏỏ))  

nnggắắnn  ggọọnn;;  vvdd,,  ggiiơơ  ttaayy  vvềề  pphhííaa  đđồồ  

cchhơơii,,  nnóóii,,  ‘‘CCoonn  ccóó  rrồồii..’’    

••  BBiiếếtt  ssửử  ddụụnngg  ccáácc  ccââuu  hhỏỏii  ccóó  ttừừ  

đđểể  hhỏỏii  ((vvdd::    AAii??  ỞỞ  đđââuu??  CCááii  ggìì??  

••  BBiiếếtt  ssửử  ddụụnngg  nnhhữữnngg  ccââuu  đđơơnn  

ggiiảảnn  nnhhưư    ‘‘MMẹẹ  đđii  llààmm’’..  

••  TTậậpp  ssửử    ddụụnngg  ââmm  ccuuốốii  ttrroonngg  ttừừ  

ttiiếếnngg  AAnnhh  ((vvdd::  ““iinngg””  ttrroonngg  

ggooiinngg,,  ““ss””  ttrroonngg  ccaattss))  

Phát triển thể 

chất 

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

••  CChhạạyy  aann  ttooàànn  bbằằnngg  ccảả  hhaaii  cchhâânn  

••  NNggồồii  xxổổmm  vvữữnngg  đđểể  nngghhỉỉ  nnggơơii  hhooặặcc  cchhơơii  đđồồ  cchhơơii  ttrrêênn  mmặặtt  

ssàànn  nnhhàà  vvàà  đđứứnngg  ddậậyy  mmàà  kkhhôônngg  ccầầnn  ssửử  ddụụnngg  ttaayy..  

••  TTựự  ttiinn  lleeoo  ttrrèèoo  vvàà  bbắắtt  đđầầuu  ttựự  vvưươơnn  mmììnnhh  kkhhii  lleeoo  llêênn  ccáácc  

tthhiiếếtt  bbịị  lleeoo  ttrrèèoo..    

••  CCóó  tthhểể  đđáá  mmộộtt  qquuảả  bbóónngg  llớớnn..  

••  LLậậtt  ccáácc  ttrraanngg  ssáácchh,,  đđôôii  kkhhii  llậậtt  nnhhiiềềuu  ttrraanngg  ccùùnngg  llúúcc..  

••  HHọọcc  ccáácchh  ssửử  ddụụnngg  cchhaaii,,  ccaa  nnưướớcc  đđểể  rróótt  nnưướớcc,,  ddùùnngg  bbúúaa  

đđểể  ggõõ,,  ccầầmm  ssáácchh  đđúúnngg  ccáácchh  vvàà  ccầầmm  nnhhữữnngg  ddụụnngg  ccụụ  vvẽẽ,,  

vviiếếtt..  

••  BBắắtt  đđầầuu  ddùùnngg  bbaa  nnggóónn  ttaayy  đđểể  ccầầmm  ddụụnngg  ccụụ  vvẽẽ  đđúúnngg  ccáácchh..  

••  TTậậpp  vvẽẽ  tthheeoo  nnhhữữnngg  hhììnnhh  đđơơnn  ggiiảảnn  nnhhưư  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  vvàà  

hhììnnhh  ttrròònn..  

••  BBưướớcc  llêênn,,  xxuuốốnngg  ccầầuu  tthhaanngg,,  ttaayy  vvịịnn  tthhàànnhh  ccầầuu  tthhaanngg,,  

ddùùnngg  hhaaii  cchhâânn  bbưướớcc  llêênn  mmộộtt  bbậậcc  tthhaanngg..  

••  CCóó  tthhểể  bbắắtt  đđầầuu  ssửử  ddụụnngg  ttaayy  tthhuuậậnn..  

••  TTựự  ăănn  bbằằnngg  mmuuỗỗnngg  tthhàànnhh  tthhạạoo  

••  UUốốnngg  nnưướớcc  mmàà  kkhhôônngg  bbịị  đđổổ  

••  BBiiếếtt  nnóóii  vvớớii  nnggưườờii  llớớnn  kkhhii  bbéé  ccóó  nnhhuu  ccầầuu  đđii  vvệệ  ssiinnhh  

••  NNhhậậnn  bbiiếếtt  nngguuyy  hhiiểểmm  vvàà  ttììmm  kkiiếếmm  ssựự  hhỗỗ  ttrrợợ  ccủủaa  nnggưườờii  

llớớnn..  

••  BBiiếếtt  ttựự  tthhaayy  đđồồ,,  vvdd::  đđộộii  nnóónn,,  mmởở  kkhhóóaa  kkééoo  ccủủaa  ááoo  kkhhooáácc,,  

ccởởii  ááoo  kkhhôônngg  nnúútt..  

••  BBiiếếtt  ttựự  cchhăămm  ssóócc  bbảảnn  tthhâânn,,  nnhhưưnngg  vvẫẫnn  tthhưườờnngg  ccầầnn  nnggưườờii  

llớớnn  ggiiúúpp  đđỡỡ..    

Đọc viết 

ĐĐọọcc  

  

TTââpp  vvẽẽ,,  vviiếếtt  

••  BBéé  yyêêuu  tthhíícchh  mmộộtt  ssốố  ccââuu  cchhuuyyệệnn,,  tthhơơ  ccaa,,  bbààii  hháátt,,  vvầầnn  đđiiệệuu  

hhooặặcc  bbààii  hháátt  nnggắắnn..  

••  LLặặpp  llạạii  nnhhữữnngg  ttừừ  hhaayy  ccụụmm  ttừừ  qquueenn  tthhuuộộcc  ttrroonngg  ttrruuyyệệnn..  

••  ĐĐiiềềnn  vvààoo  nnhhữữnngg  ttừừ  hhaayy  ccụụmm  ttừừ  ccòònn  tthhiiếếuu  ttrroonngg  bbààii  hháátt,,  

bbààii  tthhơơ  mmàà  bbéé  bbiiếếtt..  

  

••    PPhhâânn  bbiiệệtt  ggiiữữaa  ccáácc  nnéétt  vvẽẽ  kkhháácc  nnhhaauu  ttrroonngg  bbứứcc  ttrraannhh  ccủủaa  

bbéé..    

Toán học 

SSốố  đđếếmm  HHììnnhh  ddạạnngg,,  kkhhôônngg  ggiiaann  vvàà  đđoo  llưườờnngg  

••  CChhọọnn  mmộộtt  ssốố  llưượợnngg  nnhhỏỏ  đđồồ  vvậậtt  tthheeoo  yyêêuu  ccầầuu  ccủủaa  ggiiááoo  

vviiêênn;;  vvíí  ddụụ,,  ‘‘ĐĐưưaa  cchhoo  ccôô  mmộộtt  mmóónn’’,,  ‘‘ĐĐưưaa  cchhoo  ccôô  hhaaii  

mmóónn’’..    

••  ĐĐọọcc  ssốố  tthheeoo  tthhứứ  ttựự..  

••  NNhhậậnn  bbiiếếtt  ccáácc  hhììnnhh  ddạạnngg  vvàà  mmẫẫuu  hhììnnhh  đđơơnn  ggiiảảnn..    

••  PPhhâânn  llooạạii  đđồồ  vvậậtt  tthheeoo  tthhuuộộcc  ttíínnhh  nnhhưư  hhììnnhh  ddạạnngg  hhooặặcc  

kkíícchh  ccỡỡ..  

••  TTậậpp  ssửử  ddụụnngg  nnggôônn  nnggữữ  kkíícchh  tthhưướớcc  
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••  SSáánngg  ttạạoo  vvàà  tthhửử  nngghhiiệệmm  vvớớii  ccáácc  bbiiểểuu  ttưượợnngg  vvàà  nnhhữữnngg  

ddấấuu  vvẽẽ  ttưươơnngg  ứứnngg  vvớớii  ccáácc  ccoonn  ssốố..  

••  BBắắtt  đđầầuu  ssoo  ssáánnhh  ssốố  llưượợnngg..  

••  SSửử  ddụụnngg  mmộộtt  ssốố  nnggôônn  nnggữữ  cchhỉỉ  ssốố  llưượợnngg  nnhhưư  ““nnhhiiềềuu  hhơơnn  

vvàà  nnhhiiềềuu””..  

••  NNhhậậnn  bbiiếếtt  mmộộtt  nnhhóómm  ssựự  vvậậtt  tthhaayy  đđổổii  vvềề  ssốố  llưượợnngg  kkhhii  

đđưượợcc  tthhêêmm  vvààoo  hhaayy  bbịị  bbớớtt  đđii..  

••  HHiiểểuu  mmộộtt  ssốố  ttừừ  ccủủaa  qquuáá  kkhhứứ  vvàà  ttưươơnngg  llaaii  vvíí  ddụụ  nnhhưư  ttrrưướớcc  

đđââyy,,  ssaauu  đđóó  hhooặặcc  ssớớmm..  

••  NNhhậậnn  bbiiếếtt  ssựự  kkiiệệnn  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  tthhờờii  ggiiaann  ccụụ  tthhểể  nnhhưư  llàà  

ggiiờờ  ăănn  hhooặặcc  ggiiờờ  vvềề..  

Tìm hiểu thế 

giới xung 

quanh 

CCoonn  nnggưườờii  vvàà  ccộộnngg  đđồồnngg  TThhếế  ggiiớớii  KKỹỹ  tthhuuậậtt    

••  PPhháátt  ttrriiểểnn  ýý  tthhứứcc  vvềề  ggiiaa  đđììnnhh  vvàà  

ccáácc  mmốốii  lliiêênn  hhệệ..  

••  CChhơơii  đđóónngg  vvaaii,,  bbắắtt  cchhưướớcc  ccáácc  hhooạạtt  

đđộộnngg  ttừừ  nnhhữữnngg  vviiệệcc  tthhưườờnngg  xxảảyy  

rraa  ttrroonngg  ggiiaa  đđììnnhh  vvàà  vvăănn  hhóóaa,,  nnhhưư  

pphhaa  vvàà  uuốốnngg  ttrràà..  

••  BBắắtt  đđầầuu  kkếếtt  bbạạnn  tthhâânn..  

••  NNhhậậnn  bbiiếếtt  đđưượợcc  nnhhữữnngg  đđiiểểmm  

ttưươơnngg  đđồồnngg  vvàà  kkhháácc  bbiiệệtt  ggiiúúpp  bbéé  

kkếếtt  nnốốii  vvàà  kkhháácc  bbiiệệtt  vvớớii  nnhhữữnngg  

bbạạnn  kkhháácc..  

••  TThhíícchh  cchhơơii  đđồồ  cchhơơii  tthhuu  nnhhỏỏ  nnhhưư::  

ttrraanngg  ttrrạạii,,  nnhhàà  ssửửaa  xxee  hhooặặcc  xxee  llửửaa..  

••  TTììmm  hhiiểểuu  nnhhữữnngg  ttíínnhh  nnăănngg  cchhii  ttiiếếtt  

ccủủaa  mmọọii  vvậậtt  ttrroonngg  mmôôii  ttrrưườờnngg  ccủủaa  

ttrrẻẻ..  

••  HHọọcc  nnhhữữnngg  tthhaaoo  ttáácc  ccơơ  bbảảnn  vvềề  

đđóónngg  vvàà  mmởở  tthhiiếếtt  bbịị  ccôônngg  nngghhệệ  

tthhôônngg  ttiinn..    

••  BBiiếếtt  vvậậnn  hhàànnhh  đđồồ  cchhơơii,,  vvíí  ddụụ  nnhhưư    

bbấấmm  nnúútt  hhooặặcc  kkééoo  llùùii  xxee  ccóó  mmaa  ssáátt  

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  hháátt  nnhhữữnngg  bbààii  hháátt  yyêêuu  tthhíícchh..  

••  TTạạoo  ââmm  tthhaannhh  bbằằnngg  ccáácchh  llắắcc,,  ggõõ,,  đđậậpp  hhooặặcc  tthhổổii..  

••  BBiiểểuu  hhiiệệnn  ssựự  yyêêuu  tthhíícchh  nnhhữữnngg  ââmm  tthhaannhh  pphháátt  rraa  ttừừ  ccáácc  

nnhhạạcc  ccụụ..  

••  TThhửử  nngghhiiệệmm  vvớớii  hhììnnhh  kkhhốốii,,  mmààuu  ssắắcc  vvàà  nnhhữữnngg  nnéétt  vvẽẽ  ccơơ  

bbảảnn  

••  SSửử  ddụụnngg  bbiiểểuu  ttưượợnngg  đđểể  ggiiaaoo  ttiiếếpp,,  vvdd::  vvẽẽ  mmộộtt  đđưườờnngg  

tthhẳẳnngg  vvàà  nnóóii  ““ĐĐóó  llàà  bbéé””..  

••  TThhaamm  ggiiaa  ccáácc  ttrròò  cchhơơii  đđóónngg  vvaaii..  

  

 


