CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG SỐNG CÙNG POKI
MẦM NON HÈ 2019
3 - 4 TUỔI
Chủ Đề

Nội Dung

Chủ Đề

Nội Dung

1

Bé cài khuy áo

9

Ăn đồ lạnh đúng cách

2

Xếp đồ vào ba lô

10

Xử trí khi nước vào tai

3

Bức tranh mùa hè

11

Thí nghiệm vui với nước

4

Thức uống ngày hè

12

Làm đồ chơi đơn giản

5

Bé làm việc nhóm

13

Bé chuẩn bị bữa ăn

6

Tuổi thơ cho em
(Trò chơi dân gian)

14

Mình cùng học bơi

7+8

Trải nghiệm
Ngày hội của bé

15+16

Trải nghiệm
Bé làm khoa học

4 – 5 TUỔI
Chủ Đề

Nội Dung

Chủ Đề

Nội Dung

1

Trang phục mùa hè

9

Tái chế đồ bỏ đi

2

An toàn khi đi tàu thuyền

10

Phòng tránh dịch bệnh mùa hè

3

Bức tranh mùa hè

11

Bé chuẩn bị bữa ăn

4

Tuổi thơ cho em
(Trò chơi dân gian)

12

Bé làm quà tặng

5

Đầu bếp tí hon

13

Lịch sự khi nhận quà

6

Bé làm việc nhóm

14

Khoa học vui
(Trứng chìm trứng nổi)

7+8

Trải nghiệm
Ngày hội của bé

15+16

Trải nghiệm
Bé làm khoa học

5 – 6 TUỔI
Chủ Đề

Nội Dung

Chủ Đề

Nội Dung

1

Làm gì khi bị sốt

9

Làm đồ chơi đơn giản

2

Thức ăn tốt trong ngày hè

10

Mình mang gì khi đi chơi?
(Đi dã ngoại)

3

Đầu bếp tí hon

11

Làm gì khi say xe?

4

Bức tranh mùa hè

12

Phòng tránh bệnh mùa hè

5

Bé làm việc nhóm

13

6

Tuổi thơ cho em
(Trò chơi dân gian)

14

7+8

Trải nghiệm
Ngày hội của bé

15+16

Khoa học vui
(Con sứa trong chai)
Bé trồng cây
(Sự nảy mầm của hạt)
Trải nghiệm
Bé làm khoa học

➢ Lưu ý:
• Chủ đề 7+8 và 15+16 là chủ đề với nội dung trải nghiệm, được tổ chức ngoài trời
hoặc trong hội trường. (Tổ chức chung cho toàn khối).
• Thời gian: 40-45 Phút/01 chủ đề; 02 tiếng/ 01 chủ đề trải nghiệm.

