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Chương trình “Trải nghiệm và sáng tạo  - Hè 2020” của trường tiểu học Nhựt Tân thiết kế 

nhằm đáp ứng việc ôn tập kiến thức cơ bản của lớp cũ, làm quen một số kiến thức của lớp trên 

để chuẩn bị cho năm học mới; rèn các kỹ năng cần thiết trong học tập cũng như trong cuộc 

sống, đặc biệt là kỹ năng bơi lội. Đồng thời tạo cho các em một sân chơi bổ ích, thú vị sau một 

năm học căng thảng.   

Chương trình “Trải nghiệm và sáng tạo - Hè 2020” của trường Tiểu học Nhựt Tân bao gồm: 

 

Môn học Nội dung môn học 

 

Toán, Tiếng 

Việt 

 

 

 Ôn tập, củng cố và nâng cao kiến thức theo từng khối lớp đồng thời 

giới thiệu chương trình lớp mới theo từng mảng kiến thức trọng tâm. 

 Đặc biệt chú ý rèn chữ viết và tập làm văn. 

 

 

 

 

 

Anh văn 

 Học sinh ôn lại vốn từ vựng và mẫu câu theo các chủ đề, các mệnh 

lệnh trong lớp học. Các em được luyện kỹ năng đọc thông qua việc 

đọc truyện tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua 

các tiết học với giáo viên bản ngữ, trò chơi và bài hát sử dụng tiếng 

Anh. 

 Ôn tập và nâng cao một số kiến thức về Toán và Khoa học bằng 

tiếng Anh. 

 

Tin học 

 

 Học sinh luyện các thao tác sử dụng máy tính, sử dụng các công cụ 

tìm kiếm thông tin trên Internet. 

 Đặc biệt luyện đánh máy 10 ngón bằng chương trình Mavis Beacon. 

 

 

Mỹ thuật 

 

- Lớp “Họa sĩ nhí”: Các em được học cách phối màu, vẽ tranh sáng tạo 

theo các chủ điểm. 



 

Âm nhạc 

- Các em học các bài hát tập thể, múa dân vũ. 

- Đặc biệt để rèn luyện sự tự tin trước đám đông, các em tham gia 

vào hoạt động “Hát karaoke” và “ Dẫn chương trình”. 

 

 

 

 

 

Thể thao 

 

- Giáo viên tập trung rèn luyện thể chất, tinh thần cho học sinh thông 

qua việc làm quen các môn thể thao như bóng rổ, cầu lông và các 

trò chơi dân gian,… . 

- Các em được tham gia vào các trò chơi trí tuệ như cờ vua, cờ tướng,… 

. 

- Học sinh tham gia vào các lớp học Aerobics và Dancesport. 

 Đặc biệt là học sinh được học bơi tại hồ bơi của trường. 

 

 

Ảo thuật 

- Học sinh được xem các màn ảo thuật và tham gia nhóm “Em là 

ảo thuật gia”. 

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng sống 

thực hành 

- Các em  trang bị một số kỹ năng như: Nhận diện và chống lại các  

- hành vi quấy rối, xâm hại; cách xử lý khi đi lạc, khi bị bắt cóc;… . 

Ngoài ra các em còn được trang bị các kỹ năng như: Tham dự tiệc 

buffet, hành xử nơi công cộng, đi chợ giúp mẹ qua hoạt động “ Chợ 

quê Nhựt Tân”. Rèn kỹ năng sống tự lập thông qua hoạt động cắm 

trại qua đêm tại trường,… 

- Các em nhận biết được những loại rau, củ, quả và dinh dưỡng của 

những đồ ăn, thức uống hằng ngày. Ngoài ra các em còn được rèn 

những thao tác cơ bản trong việc bếp núc, việc nhà để có thể chia sẽ 

công việc nhà với bố mẹ. Đặc biệt, các em được tham gia vào chương 

trình “ Em vào bếp” để tự tay làm những món ăn, thức uống đơn 

giản. 
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