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Chương trình Preschool của trường Tiểu học Nhựt Tân bao gồm các hoạt động cụ thể như sau:

-   Học sinh làm quen với bảng chữ cái tiếng Việt: Nhận biết, đọc và viết đúng. 

-  Tập viết các nét cơ bản.

-     Học sinh làm quen với các số tự nhiên từ 1 đến 10 (đọc, viết, đếm xuôi, 

  ).đếm ngược, so sánh các số trong phạm vi 10

- Rèn nề nếp cho HS: Tư thế ngồi, viết, xếp hàng ra vào lớp, chào hỏi, vệ 

  sinh cá nhân, sắp xếp đồ dùng học tập, nếp ăn, ngủ, tính tập trung …

üüü

-  -  Học sinh làm quen với bộ môn Anh văn qua các chủ đề gần gũi với các em Học sinh làm quen với bộ môn Anh văn qua các chủ đề gần gũi với các em 

  ến   ến như màu sắc, số đếm từ 1 đ 10, bảng chữ cái tiếng Anh, các mệnh lệnh, như màu sắc, số đếm từ 1 đ 10, bảng chữ cái tiếng Anh, các mệnh lệnh, 

    câu giao tiếp đơn giản trong lớp học,… bằng các trò chơi, bài hát tiếng Anh. câu giao tiếp đơn giản trong lớp học,… bằng các trò chơi, bài hát tiếng Anh. 

  Đặc biệt: các em được làm quen với việc giao tiếp bằng tiếng Anh với giáo   Đặc biệt: các em được làm quen với việc giao tiếp bằng tiếng Anh với giáo 

  viên bản ngữ.  viên bản ngữ.

-  Học sinh làm quen với bộ môn Anh văn qua các chủ đề gần gũi với các em 

  ến như màu sắc, số đếm từ 1 đ 10, bảng chữ cái tiếng Anh, các mệnh lệnh, 

  câu giao tiếp đơn giản trong lớp học,… bằng các trò chơi, bài hát tiếng Anh. 

  Đặc biệt: các em được làm quen với việc giao tiếp bằng tiếng Anh với giáo 

  viên bản ngữ.

KHÓA HỌC HÈ 08 TUẦN  “PRESCHOOL”

DÀNH RIÊNG CHO CÁC BÉ CHUẨN BỊ VÀO LỚP 1 
KHAI GIẢNG NGÀY 10/06/2019 - KẾT THÚC NGÀY 02/08/2019

Đây là chương trình hè được thiết kế dành riêng cho các bé chuẩn bị vào lớp 1. Các hoạt động   

hướng đến mục tiêu tạo tiền đề cơ sở cả về kiến thức, thể chất lẫn tinh thần. Giúp trẻ chuyển 

sang cấp học mới đầy tự tin và hứng khởi.

- -  Học sinh làm quen với máy tính: Cách tắt, mở máy tính, sử dụng bàn phím,  Học sinh làm quen với máy tính: Cách tắt, mở máy tính, sử dụng bàn phím, 

  luyện đánh máy.   luyện đánh máy. 

- Sử dụng các công cụ tìm kiếm trên môi trường Internet.- Sử dụng các công cụ tìm kiếm trên môi trường Internet.

-  Học sinh làm quen với máy tính: Cách tắt, mở máy tính, sử dụng bàn phím, 

  luyện đánh máy. 

- Sử dụng các công cụ tìm kiếm trên môi trường Internet.

- Học sinh tham gia vào lớp “Họa sĩ nhí”: Các em được học cách phối màu, 

  vẽ những nét cơ bản, sáng tạo nên các bức tranh theo chủ đề...



TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯ THỤC BÁN TRÚ - NỘI TRÚ NHỰT TÂN  

Bé khéo tay

ĐC: Số 3, đường số 9, Phường 9, quận Gò Vấp, Tp.HCM
ĐT: 028.38950423 – 028.38314229 – Mobile: 0982977441 - 0908836960
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Hoạt động

dã ngoại

thực hành

Thể thao

Âm nhạc

-  được xem các màn ảo thuật Các em cùng làm và trang trí  đồ thủ công,

  và tham gia “Em là ảo thuật gia”.nhóm 

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

Học sinh được học bơi tại hồ bơi của trường.

- Các em tham gia các hoạt động ngoại khóa, học ngoài trời xen kẽ giờ học - Các em tham gia các hoạt động ngoại khóa, học ngoài trời xen kẽ giờ học   

  trên lớp, tạo điều kiện cho các em rèn luyện kỹ năng khám phá thế giới   trên lớp, tạo điều kiện cho các em rèn luyện kỹ năng khám phá thế giới 

 xung quanh và phát triển khả năng quan sát của mình tại Nông trại  xung quanh và phát triển khả năng quan sát của mình tại Nông trại 

  Nhựt Tân.  Nhựt Tân.

- Các em tham gia các hoạt động ngoại khóa, học ngoài trời xen kẽ giờ học  

  trên lớp, tạo điều kiện cho các em rèn luyện kỹ năng khám phá thế giới 

 xung quanh và phát triển khả năng quan sát của mình tại Nông trại 

  Nhựt Tân.

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

  đồ ăn, thức uống hằng ngày. Các em tham gia làm những món ăn, thức 

  uống đơn giản. Ngoài ra  các em còn được làm quen với một số  một , hoạt 

   như áo quần, vệ sinh lớp , …động  vệ sinh thân thể, gấp  học

ü

Website: www.nhuttanschool.edu.vn 

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

-  Đặc biệt để rèn luyện sự tự tin trước đám đông thông qua hoạt động 

  “Hát Karaoke” và “Dẫn chương trình”.

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

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

  trò chơi dân gian,..

- Các em được trang bị kỹ năng ứng phó với một số tình huống đặc biệt. - Các em được trang bị kỹ năng ứng phó với một số tình huống đặc biệt. 

  Ngoài ra, các em còn được rèn một số kỹ năng sống như Kỹ năng đi   Ngoài ra, các em còn được rèn một số kỹ năng sống như Kỹ năng đi 

  chợ qua hoạt động “Chợ quê Nhựt Tân”; Kỹ năng sống tự lập qua hoạt   chợ qua hoạt động “Chợ quê Nhựt Tân”; Kỹ năng sống tự lập qua hoạt   

  động “Cắm trại”.  động “Cắm trại”.

- Các em được trang bị kỹ năng ứng phó với một số tình huống đặc biệt. 

  Ngoài ra, các em còn được rèn một số kỹ năng sống như Kỹ năng đi 

  chợ qua hoạt động “Chợ quê Nhựt Tân”; Kỹ năng sống tự lập qua hoạt  

  động “Cắm trại”.
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