
CHƯƠNG TRÌNH LỚP HAI 
Dưới đây là giáo trình ta ̣m thời cho các thầy cô dùng trong niên học 2016 -2017.  
Vi ̀ là năm đầu tiên thử nghiệm giáo trình giảng dạy mới nên chắc chắn sẽ còn rất 

nhiều thiếu sót.  Mong các thầy cô nên xem qua các tài liệu trước khi giảng dạy và 
góp ý những thiếu sót cho Ban Tu Thư để chỉnh sửa ngay.  Thành thật cám ơn.  

Lưu ý: Phần tài liệu chính vẫn là sách giáo khoa.  Phần còn lại thì tùy giáo 
viên lựa chọn. 
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1 ! Giới thiệu Giáo Viên – Phụ Giáo 
! Thông qua Nội Quy, Kỷ Luật của 

Trường VNVL và lớp học. 
 

! Đàm Thoại: 
Tập hỏi tên, tuổi bạn bè 
 
A:  Chào bạn.  Tôi tên Ân.  Bạn 
tên gì? 
 B:  Chào bạn.  Tôi tên Hà. 
 A:  Năm nay bạn mấy tuổi? 
 B:  Năm nay tôi 6 tuổi.  Còn bạn 
mấy tuổi? 
A:  Tôi năm nay cũng 6 tuổi.   
B:  Bạn có mấy anh, chị, em? 
A:  Tôi có 1 anh trai và 1 em gái.  
Còn bạn có mấy anh, chị, em?  
B:  Tôi không có anh chi ̣ em.  Tôi 
là con một. 

 
! Sinh Hoạt Học Đường:	

- Giới thiệu Tết Trung Thu. 
- Xem phim hoạt hình:  Sự Tích  
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-	Youtube.com	–	Sư�	Tích	Chú	Cuô�i	Cung	Trăng	/	Truyê�n	Cô�	Tích	Hay	Cho	Bé		
(7:42	min.)	
https://www.youtube.com/watch?v=QWBBCO5cFVM	
	



               Chú Cuội Cung Trăng. 
 

- Học hát:  Rước Đèn Tháng Tám  
               
 
              -Học hát:  Chú Cuội 
 

-	youtube.com		-		Rươ ́c	Đèn	Tháng	Tám	–	Nha�c	Thiếu	Nhi	vui	nhô�n(1:36	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=AhD8UGTAJeM	
	
-	youtube.com	–	THTK	01	11	Thiếu	Nhi	Thằng	Cuô�i	
https://www.youtube.com/watch?v=H4r5WbXRzfo	

2 ! Ôn tập:   
- Em học dấu 
- Em học vần 
- Tập đọc có vần 

 
! Đàm Thoại: 

Tập hỏi tên bạn bè (ôn tuần 1) 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
- Ôn bài hát:  Rước Đèn Tháng  
   Tám. 
- Học hát: Nga ̀y Đầu Tiên Đi Học 
 

  
-Sách	giáo	khoa: Trung	Tâm	VNVL	–	San	Jose,	trang	2,	3. 
 
 
 
 
 
	
	

3 ! Họp Phụ Huynh Học Sinh 
 

! Ôn tập: (tiếp theo) 
-  Điền vào chỗ trống 
-  Đánh dấu x vào câu thích hợp 

 
! Sinh Hoa ̣t Học Đường: 

-Ôn bài hát: Ngày Đầu Tiên Đi 
Học 
 
-Học hát: Cả Nhà Thương Nhau 

   
 
 
 

4 ! Bài 1:  ch 
 
 

! Sinh Hoạt Học Đường:   
Ôn tập chủ đề:  Gia đình 

             Gia ́o viên đặt câu hỏi cho các em  
             trả lời. 
             1) Ông bà nội là người đã sinh ra     
             ai? 
             2) Ông bà ngoại là người đã sinh  
             ra ai? 
             3) Chị gái hay em gái của ba/bố  
             thì gọi là gì? 
             4) Chị gái hay em gái của mẹ thì  
             gọi là gì? 
             5) Anh trai hay em trai của mẹ thì  
             gọi là gì? 
             6) Anh trai của bố thì gọi là gì? 
             7) Em trai của bố thì gọi là gì? 
 

! Đàm Thoại: 
             Giáo viên cho hai em ngồi sát  

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		–	San	Jose,	trang	5-10.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	108-111.	
	
	
-	Youtube.com	–	Bé	Nhâ�n	Biết	Thế	Giơ ́i	Xung	Quanh	–	Gia	Đình	(6:07	
phút)(dư ̀ng	ơ�	phút	5:46).	
https://www.youtube.com/watch?v=9fuwrqKReUA	
	

 



             nhau đối mặt lại để hỏi về gia đình  
             của các bạn. 

1) Gia đình bạn gồm có bao nhiêu 
người?  Kể ra. 
2) Ai là người mà bạn yêu quý 
nhất trong gia đình?  Tại sao? 
3) Bạn hãy kể lại mô ̣t sinh hoạt 
mà bạn thích làm nhất với những 
người thân trong gia đình? 

 
5 ! Bài 2:  gh		

 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
 
-Học hát: Cả Nhà Thương Nhau. 
 
 
-Ho ̣c hát:  Cháu Yêu Bà 

 
 

! Đàm Thoại: 
- Học tên các loại quả. 

 
 
- Học nhận dạng các hình cơ bản. 
 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL	–	San	Jose,	trang	11-16.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	112-115.	
 
 
-youtube.com	–	Ca�	Nhà	Thương	Nhau	(2:24	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=75Q7CJv7cCg	
	
-youtube.com	–	Cháu	Yêu	Bà	|	Xuân	Mai|	Official	MV	(2:48	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=ximyctl3dS8	
	
	
-	youtube.com	–	Learning	Vietnamese		–		Fruits	–	Da�y	bé	ho�c	tên	các	loa�i	
qua�	-	Kidmolfamily		(6:12	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=srVqg7FaAIM	
	
-	youtube.com	–	Da�y	bé	nhâ�n	biết	các	hình	cơ	ba�n.	(5:19	phút)	(dư ̀ng	ơ�	phút	
5:11)	
https://www.youtube.com/watch?v=NWmHaSqWJSQ	

 

6 ! Bài 3:  gi 
 

! Đàm Thoại: 
A:  Chào bạn.  Tôi tên Lan.  Bạn 
tên gì? 
B:  Chào bạn.  Tôi tên Minh. 
A:  Bạn học lớp mấy? 
B:  Tôi học lớp Một.  Bạn học lớp 
mấy? 
A:  Tôi cũng học lớp Một.   
B:  Nhà bạn ở đâu? 
A:  Tôi ở số 1853 đường 82 gần 
Trường PCC.  Còn bạn ở đâu?  

              B:   Tôi ở Chung Cư Alder số 452   
              đường Foster, nhà số 8 tầng trệt. 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
- Học hát:  Chú Mèo Con. 
 

 
 

             - Học hát: Thể Dục Buổi Sáng. 
 

 - Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		
		–	San	Jose,	trang	17-22.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	116-119.	
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-	youtube.com	–	Như ̃ng	Bài	Hát	Tiếng	Viê�t	Bé	Yêu	Thích	1	–	Chú	Mèo	Con	(5:51	
phút)	(phút	2:50-5:30)				
https://www.youtube.com/watch?v=SQN1hIuP22E	
	
-	youtube.com		-		Nha�c	thiếu	nhi	cho	bé	–	Tâ�p	Thê�	Du�c	Buô�i	Sáng	(1:56	
phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=VcXWebskM88	

 
7 ! Bài 4:  Học ôn 

 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		
		–	San	Jose,	trang	23-28.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	120-123.	
	
	



- Học hát:  Chú Mèo Con. 
 

 
 

             - Học hát: Thể Dục Buổi Sáng. 
 
 

! Đàm Thoại: (có thể làm trong 
tuần 7 & 8) 
-Kỹ Năng Sống: Chăm học. 
 
Giáo viên giải thích từ khó và đặt 
câu hỏi cho các em trả lời. 
1) Câu chuyện này xảy ra ở đâu? 
2) Trong câu chuyện này gồm có 
những ai? 
3) Chuyện xảy ra như thế nào? 
4) Em học được gì qua câu 
chuyện này? 

 

-	youtube.com	–	Như ̃ng	Bài	Hát	Tiếng	Viê�t	Bé	Yêu	Thích	1	–	Chú	Mèo	Con	(5:51	
phút)	(phút	2:50-5:30)				
https://www.youtube.com/watch?v=SQN1hIuP22E	
	
-	youtube.com		-		Nha�c	thiếu	nhi	cho	bé	–	Tâ�p	Thê�	Du�c	Buô�i	Sáng	(1:56	
phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=VcXWebskM88	
	
	
	
	
-	Youtube.com	–	Truyê�n	kê�	mầm	non	–	Gà	tơ	đi	ho�c	(4:01	phút)			
https://www.youtube.com/watch?v=GzirRw-yyQE	
	

 

8 ! Bài 5:  kh 
 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
Cu ̀ng nhau đọc sách và kể chuyện: 
Gà Tơ Đi Học (tiếp theo) 

 
! Đàm Thoại: 

             Giáo viên giải thích từ khó và đặt    
             câu hỏi cho các em trả lời. 

1) Câu chuyện này xảy ra ở đâu? 
2) Trong câu chuyện này gồm có 
những ai? 
3) Chuyện xảy ra như thế nào? 
4) Em học được gì qua câu 
chuyện này? 

 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		–	San	Jose,	trang	29-34.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	124-127.	
	
	
-	Youtube.com	–	Truyê�n	kê�	mầm	non	–	Gà	tơ	đi	ho�c	(4:01	phút)			
https://www.youtube.com/watch?v=GzirRw-yyQE	
	

 

9 ! Bài 6:  ng 
 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
- Ho ̣c hát:  Con Bướm Vàng. 
 
- Học hát: Con Gà Trống.  

 
! Đàm Thoại: 

- Ky ̃ Năng Sống: Hiếu Thảo Với 
Ông Bà Cha Mẹ. 

 
             Giáo viên giải thích từ khó và đặt    
             câu hỏi cho các em trả lời. 

1) Câu chuyện này xảy ra ở đâu? 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		–	San	Jose,	trang	35-40.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	128-131.	
	
	
-	Sách	Giáo	Khoa	VNVL	(trang	39)			
	
-	youtube.com		-		Như ̃ng	Bài	Hát	Tiếng	Viê�t	Bé	Yêu	Thích	9	–		Con	Gà	Trống	
(3:03	phút)(dư ̀ng	ơ�	phút		2:40)			
https://www.youtube.com/watch?v=Oq9rzLM7MfM	
	
	
-	Youtube.com	–	Cháu	Ngoan	(7:59	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=PzfwY-8tpRY 



2) Trong câu chuyện này gồm có 
những ai? 
3) Chuyện xảy ra như thế nào? 
4) Em học được gì qua câu 
chuyện này? 
5)  Em thi ́ch ai trong câu chuyện 
này?  Vì sao? 

10 ! Bài 7:  ngh 
 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
 
- Ôn bài hát: Con Cò Bé Bé. 

 
 

-  Ti ̀m hiểu về Con Nghé 
 
 

! Đàm thoại: 
1) Con nghé là con của con gì? 
2) Con nghé sống ở đâu? 
3) Con nghé ăn gì? 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		
		–	San	Jose,	trang	41-46.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	132-135.	
	
	
	
-	youtube.com	–	Như ̃ng	Bài	Hát	Tiếng	Viê�t	Bé	Yêu	Thích	4	(3:30	phút)	(dư ̀ng	ơ�	
phút	3:09)	https://www.youtube.com/watch?v=v7aFHqm_gIQ	
	
-	youtube.com	–	Tuyê�n	tâ�p	Đồng	Dao	Cho	Bé	(2:19:09	phút)	(tư ̀	phút	2:09:14-
2:12:45)	
https://www.youtube.com/watch?v=Zp7sDPBgkkc 
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! Sinh Hoạt Học Đường: 
 

- Học hát:  Đàn Gà Trong Sân. 
 
 

 
- Ôn bài hát:  Tập Thể Dục Buổi 
Sáng. 

 
 

! Đàm Thoại: 
Nói về Lễ Tạ Ơn. 

            - Ky ̃ Năng Sống: Hãy Cho Đi Rồi  
             Sẽ Nhận. 

 
Cho ho ̣c sinh xem qua phim.  
 

             Giáo viên giải thích từ khó và đặt    
             câu hỏi cho các em trả lời. 

1) Câu chuyện này xảy ra ở đâu? 
2) Trong câu chuyện này gồm có 
những ai? 
3) Chuyện xảy ra như thế nào? 
4) Em học được gì qua câu 
chuyện này? 

 

 	
	
	
-youtube.com	–	nha�c	thiếu	nhi	–	Đàn	gà	trong	sân	(1:36	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=MHBemeXQBpw	
	
-	youtube.com		-		Nha�c	thiếu	nhi	cho	bé	–	Tâ�p	Thê�	Du�c	Buô�i	Sáng	(1:56	
phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=VcXWebskM88	
 
 
 
 
-	Youtube.com	–	Hãy	Cho	Đi	Rồi	Sẽ	Nhâ�n.	(3:22	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=ILNxnxHXx7o	
	
-	Youtube.com	–	Cho	Đi	Rồi	Nhâ�n	La�i.	(4:16	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=_REgMF58qMs	

 

12 ! Sinh Hoạt Học Đường: 
- Học hát: Sắp Đến Tết Rồi. 
 
 

  
-	youtube.com	–	Bé	Xuân	Mai	(Official)	–Sắp	Đến	Tết	Rồi	Karaoke	(2:49	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=AxkyYw4Ilcg	
	
	



 
             -Học hát: Con Gà Trống (Tết  
              Đinh Dậu). 
    
 

! Đàm Thoại: 
             - Kể chuyện Cổ Tích: Sự Tích   
               Dưa Hấu. 
 

Gia ́o viên giải thích từ khó và đặt 
câu hỏi cho các em trả lời. 
1) Câu chuyện này xảy ra ở đâu? 
2) Trong câu chuyện này gồm có 
những ai? 
3) Chuyện xảy ra như thế nào? 
4) Em học được gì qua câu 
chuyện này? 
 

-	youtube.com		-		Như ̃ng	Bài	Hát	Tiếng	Viê�t	Bé	Yêu	Thích	9	–		Con	Gà	Trống	
(3:03	phút)(dư ̀ng	ơ�	phút		2:40)			
https://www.youtube.com/watch?v=Oq9rzLM7MfM	
	
	
-	youtube.com	–	Sư�	Tích	Qua�	Dưa	Hấu		(3:43	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=WEwPwiZqoPc 

13 ! Sinh Hoạt Học Đường: 
-  Ôn bài hát: Sắp Đến Tết Rồi. 

 
 

             -Ôn bài hát: Con Gà Trống (Tết  
   Đinh Dậu) 
 
 

! Đàm Thoại: 
 
- Bài học ứng xử:  Che Miệng Khi 
Ho, Ngáp, Hắt Hơi. 
 
 

             - Kể chuyện Cổ Tích: Sự Tích  
             Bánh Chưng Bánh Dày. 
 

Gia ́o viên giải thích từ khó và đặt 
câu hỏi cho các em trả lời. 
1) Câu chuyện này xảy ra ở đâu? 
2) Trong câu chuyện này gồm có 
những ai? 
3) Chuyện xảy ra như thế nào? 
4) Em học được gì qua câu 
chuyện này? 
 

             - Tìm hiểu về Tết Nguyên Đán và  
             các phong tục ngày Tết. 

 

  
-	youtube.com	–	Bé	Xuân	Mai	(Official)	–Sắp	Đến	Tết	Rồi	Karaoke	(2:49	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=AxkyYw4Ilcg	
	
-	youtube.com		-		Như ̃ng	Bài	Hát	Tiếng	Viê�t	Bé	Yêu	Thích	9	–		Con	Gà	Trống	
(3:03	phút)(dư ̀ng	ơ�	phút		2:40)			
https://www.youtube.com/watch?v=Oq9rzLM7MfM	
	
		
-youtube.com	–	Che	miê�ng	khi	ho,	ngáp,	hắt	hơi	(19:05	phút)	(dư ̀ng	ơ�	phút	
4:41)		
https://www.youtube.com/watch?v=MloJoRn_G_M	

 
-	youtube.com	–	chuyê�n	Cô�	Tích	Sư�	Tích	Bánh	Chưng	Bánh	Dày	(8:18	phút)(	
dư ̀ng	ơ�	phút	7:35)	
https://www.youtube.com/watch?v=7RwKXj5j1o0	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-	youtube.com	–	phong	tu�c	Tết	Cô�	Truyền	Viê�t	Nam	(6:54	phút)(	dư ̀ng	ơ�	
phút	6:50)	
https://www.youtube.com/watch?v=aV-ONb-BI7o 

14 ! Ôn thi 
 

! Đàm Thoại: 
 

-Giới thiệu Bốn Mùa Trong Năm 
Sau khi xem xong, giáo viên đặt 

  
	
	
-	youtube.com	–		Khám	Phá	Khoa	Ho�c	Mầm	Non	–	Bốn	Mùa	Trong	Năm	
	(5:58	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=dcolFDg34PU	
	



câu hỏi cho các em trả lời. 
1) Có mấy mùa trong năm? Kể ra. 
2) Mùa nào được xem là mùa đẹp 
nhất trong năm? 
3) Ở nước ta có lễ hội nào là quan 
trọng nhất trong mùa Xuân? 
4) Mùa nào là mùa nóng nhất 
trong năm? 
5) Mùa Hạ còn gọi là mùa gì nữa? 
6) Mùa nào đến sau Mùa Hạ? 
7) Lá vào Mùa Thu như thế nào? 
8) Mùa nào là mùa có ngày ngắn 
và đêm dài? 
9) Kể ra một trò chơi tuyết ngoài 
trời? 
  
-Giới thiệu về Thời Tiết.   
Giáo viên nên dừng lại sau mỗi từ 
bằng tiếng Việt.  

 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
- Ôn các bộ phận cơ thể 
 
 
- Ôn ca ́c loại rau, củ, quả. 
 
 
 
 
- Ho ̣c hát: Tập Thể Dục Buổi 
Sáng. 

 
 
- Ôn bài hát: Đi Học Về. 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
-	youtube.com	–		Bé	Tìm	Hiê�u	Tiếng	Viê�t	và	Anh	qua	Chu�	Đề	Thơ ̀i	Tiết	(6:31	
phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=nKm2cjTYZTA	
 
	
-	youtube.com		-		Bô�	phâ�n	cơ	thê�	bằng	tiếng	Anh	và	tiếng	Viê�t	|	Giáo	Du�c	
sơ ́m	cho	tre�		(8:46	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=3AyLhUCmXC8	
			
-	youtube.com	–	Learning	Vietnamese		–	Vegetables	Fruits	–	Da�y	bé	ho�c	tên	
các	loa�i	rau,	cu�,	qua�	-	Kidmolfamily		(5:11	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=GxRMDNfOqSc	
	
-	youtube.com		-		Nha�c	thiếu	nhi	cho	bé	–	Tâ�p	Thê�	Du�c	Buô�i	Sáng	(1:56	
phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=VcXWebskM88	

	 
-	youtube.com	–	THTK	03	01	Thiếu	Nhi	–	Đi	Ho�c	Về	(2:45	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=aJVeDjjmhrY		 
 

15 ! Bài 8:  Học ôn 
 

 
! Đàm Thoại: 

- Học tên các động vật sống dưới 
nước. (có thể cho các em xem lại) 
 
 
-Học tên các động vật nuôi. (có 
thể cho các em xem lại) 

 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
- Ho ̣c hát: Tập Thể Dục Buổi 
Sáng. 
 

 

 - Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		
		–	San	Jose,	trang	47-52.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	136-139.	
 
-		youtube.com	–		Giáo	Du�c	sơ ́m	bằng	the�	Flash	card	–	Bô�	the�	đô�ng	vâ�t	
dươ ́i	nươ ́c	(	17:34	phút)(dư ̀ng	ơ�	phút	2:05)		
https://www.youtube.com/watch?v=3FVDLtWAqVA	
-	youtube.com	–		Giáo	Du�c	sơ ́m	bằng	the�	Flash	card	–	Giúp	bé	nhâ�n	biết	con	
vâ�t	nuôi	(	1:30	phút)(dư ̀ng	ơ�	phút	1:10)	
https://www.youtube.com/watch?v=3FVDLtWAqVA	

	
-	youtube.com		-		Nha�c	thiếu	nhi	cho	bé	–	Tâ�p	Thê�	Du�c	Buô�i	Sáng	(1:56	
phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=VcXWebskM88	

	 
-	youtube.com	–	THTK	03	01	Thiếu	Nhi	–	Đi	Ho�c	Về	(2:45	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=aJVeDjjmhrY	 



- Ôn bài hát: Đi Học Về. 
 

16 ! Thi Học Kỳ I 
 
 
 

! Đàm Thoại: 
-Học tên các động vật sống trong 
rừng. (Có thể cho các em xem lại) 

 
 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
             - Ôn bài hát: Hai Con Thằn Lằn    
             Con. 
 
 
             - Ôn bài hát: Cháu Yêu Bà.     

 

  
 
 
 
 
-	youtube.com	–		Giáo	Du�c	sơ ́m	bằng	the�	Flash	card	–	Giúp	bé	nhâ�n	biết	
đô�ng	vâ�t	trong	rư ̀ng	(	2:03	phút)(dư ̀ng	ơ�	phút	1:37).	
https://www.youtube.com/watch?v=3FVDLtWAqVA	
	
 
-	youtube.com	–	Như ̃ng	Bài	Hát	Tiếng	Viê�t	Bé	Yêu	Thích	1	–	Hai	Con	Thằn	Lằn	
Con	(2:51	phút)					
https://www.youtube.com/watch?v=C2OMRdQlQmI	
	
-	youtube.com		-		Cháu	Yêu	Bà	|	Xuân	Mai|	Official	MV	|		Karaoke	(2:48	phút)				
https://www.youtube.com/watch?v=ximyctl3dS8	
 

17 ! Bài 9:  nh 
 
 

! Đàm Thoại: 
Tập hỏi thăm sức khỏe, địa chỉ 

 
A:  Kính chào cô.  Cô có khỏe 
không? 
B:  Cô khỏe.  Cám ơn em. 
Ba mẹ em có khỏe không? 
A:  Dạ, có.  Cám ơn cô. 
B:  Nhà em ở đâu? 
A:  Thưa cô, nhà em ở số 17 
đường Chu Văn An. 
B:  Ai đưa em đi học ở Trường 
Việt Ngữ? 
A:  Dạ thưa cô, mẹ em đưa em đi 
học ở Trường Việt Ngữ. 

 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
- Ôn bài hát: Con Gà Trống 

 
 
 
             - Bài hát: Chim Vành Khuyên.     
 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		–	San	Jose,	trang	56-61.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	140-143.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-	youtube.com		-		Như ̃ng	Bài	Hát	Tiếng	Viê�t	Bé	Yêu	Thích	9	–		Con	Gà	Trống	
(3:03	phút)(dư ̀ng	ơ�	phút		2:40)			
https://www.youtube.com/watch?v=Oq9rzLM7MfM	
	
-	youtube.com	–	Như ̃ng	Bài	Hát	Tiếng	Viê�t	Bé	Yêu	Thích	6–	Chim	Vành	Khuyên	
(3:54	phút)	(dư ̀ng	ơ�	phút	3:32)	
https://www.youtube.com/watch?v=1FuUlQwQ4ls	

 

18 ! Bài 10:  ph 
 
 

! Đàm Thoại: 
Ky ̃ Năng Sống: Cách ứng xử  
 
Gia ́o viên giải thích từ khó và đặt 
câu hỏi cho các em trả lời. 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL	–	San	Jose,	trang	62-67.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	144-147.	
	
	
-	youtube.com	–	Cò	và	Cáo	–	Phim	Hoa�t	Hình	Hay	Nhất	1	(4:10	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=s2pITzcwqaY	
	
	
 
 



1) Câu chuyện này xảy ra ở đâu? 
2) Trong câu chuyện này gồm có 
những ai? 
3) Chuyện xảy ra như thế nào? 
4) Em học được gì qua câu 
chuyện này? 
5) Em thích ai trong câu chuyện 
này?  Vì sao? 

 
! Sinh Hoạt Học Đường: 

             - Bài hát: Chim Vành Khuyên     
 

 
 
 
 
 
 
	
	
-	youtube.com	–	Như ̃ng	Bài	Hát	Tiếng	Viê�t	Bé	Yêu	Thích	6–	Chim	Vành	Khuyên	
(3:54	phút)	(dư ̀ng	ơ�	phút	3:32)	
https://www.youtube.com/watch?v=1FuUlQwQ4ls	
	
 

19 ! Bài 11:  qu 
 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
- Ôn bài hát: Chim Va ̀nh Khuyên 
 
 
 
-Ôn tên các con vật. 

 
! Đàm Thoại: 

A:  Bạn thích con thú nào? 
B:  Tôi thích con gà trống.  Còn 
bạn thích con thú nào? 
A:  Tôi thích con mèo.  
B:  Thế con mèo thích làm gì? 
A:  Con mèo thích bắt chuột.  Vậy 
con gà thích gì? 
B:  Con gà thích gáy buổi sáng 
sớm. 

     

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		
		–	San	Jose,	trang	68-73.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	148-151.	
	
	
-	youtube.com	–	Như ̃ng	Bài	Hát	Tiếng	Viê�t	Bé	Yêu	Thích	6–	Chim	Vành	Khuyên	
(3:54	phút)	(dư ̀ng	ơ�	phút	3:32)	
https://www.youtube.com/watch?v=1FuUlQwQ4ls	
	
-	youtube.com	–	Da�y	bé	ho�c	các	con	vâ�t	(12:40	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=DTCJ8agJo0E	
	

20 ! Bài 12:  Học ôn (tuần 20 & 21) 
 
 

! Đàm Thoại: 
- Đố Vui về Động Vật 
 

 
! Sinh Hoạt Học Đường: 

- Học hát: Reo Vang Bình Minh. 
  

 
             - Bài hát: Tập Thể Dục Buổi Sáng 
 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		–	San	Jose,	trang	74-79.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	152-155.	
	
	
-	youtube.com		-		Giáo	Du�c	Sơ ́m	Cho	Tre�		–	Câu	Đố	về	Đô�ng	Vâ�t	(8:09	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=Wklb0RuYlNk	
	
	
-youtube.com	–	Reo	Vang	Bình	Minh	(1:26	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=Y2lqLWQlSls			
				
-	youtube.com		-		Nha�c	thiếu	nhi	cho	bé	–	Tâ�p	Thê�	Du�c	Buô�i	Sáng	(1:56	
phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=VcXWebskM88	

 

21 ! Bài 12:  Học ôn (tiếp theo) 
 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
      - Học hát: Reo Vang Bình Minh. 

  
 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		–	San	Jose,	trang	74-79.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	152-155.	
	
	
-youtube.com	–	Reo	Vang	Bình	Minh	(1:26	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=Y2lqLWQlSls			
			
		
-	youtube.com		-		Nha�c	thiếu	nhi	cho	bé	–	Tâ�p	Thê�	Du�c	Buô�i	Sáng	(1:56	
phút)		



             - Bài hát: Tập Thể Dục Buổi Sáng 
 
 

! Đàm Thoại: 
- Kỹ Năng Sống: Rửa tay trước  
  khi ăn. 
 
Giáo viên giải thích từ khó và đặt 
câu hỏi cho các em trả lời. 
1) Câu chuyện này xảy ra ở đâu? 
2) Trong câu chuyện này gồm có 
những ai? 
3) Chuyện xảy ra như thế nào? 
4) Em học được gì qua câu 
chuyện này? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VcXWebskM88	

 
 
-	youtube.com:	Kỹ	Năng	Sống	Mầm	Non	(tâ�p	6)	(4:27	phút)	.	
https://www.youtube.com/watch?v=I-8vPmPzRf8	
	

	

22 ! Bài 13:  th 
 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
- Ôn bài hát: Hai Con Thằn Lằn 
Con. 

 
 
             - Bài hát: Cháu Yêu Bà.  
 
 

! Đàm Thoại: 
- Kỹ Năng Sống:  Không chơi 
những vật có thể gây nguy hiểm. 

 
Giáo viên giải thích từ khó và đặt 
câu hỏi cho các em trả lời. 
1) Câu chuyện này xảy ra ở đâu? 
2) Trong câu chuyện này gồm có 
những ai? 
3) Chuyện xảy ra như thế nào? 
4) Em học được gì qua câu 
chuyện này? 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		
		–	San	Jose,	trang	80-85.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	156-159.	
	
	
-	youtube.com	–	Như ̃ng	Bài	Hát	Tiếng	Viê�t	Bé	Yêu	Thích	1	–	Hai	Con	Thằn	Lằn	
Con	(2:51	phút)					
https://www.youtube.com/watch?v=C2OMRdQlQmI	
	
-	youtube.com		-		Cháu	Yêu	Bà	|	Xuân	Mai|	Official	MV	|		Karaoke	(2:48	phút)				
https://www.youtube.com/watch?v=ximyctl3dS8	
	
	
	
-	youtube.com:	Kỹ	Năng	Sống	–	Không	Chơi	Như ̃ng	Vâ�t	Có	Thê�	Gây	Nguy	
Hiê�m	(3:05	phút)	.	
https://www.youtube.com/watch?v=fMeCwjeVuHg	
	
 
 
 
 
 
 
	

23 ! Bài 14:  tr 
 
 

! Đàm Thoại: 
Tập hỏi thăm giờ giấc. 

 
A:  Mỗi buổi sáng bạn thức dậy 
lúc mấy giờ? 
B:  Mỗi buổi sáng tôi thức dậy lúc 
6 giờ 45 .   
A:  Thế bạn vào học lúc mấy giờ? 
B:  Tôi vào học lúc 7 giờ 50. 
A:  Bạn thích học tiếng Việt 
không? 
B:  Tôi rất thích/không thích học 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		–	San	Jose,	trang	86-91.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	160-163.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



tiếng Việt. 
A:  Tại sao bạn thích/không thích 
học tiếng Việt? 
B:  Tôi thích học tiếng Việt vì tôi 
là người Việt Nam./Tôi không 
thích học tiếng Việt vì tiếng Việt 
rất khó. 

 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
             - Bài hát: Hai Con Thằn Lằn Con.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-	youtube.com	–	Như ̃ng	Bài	Hát	Tiếng	Viê�t	Bé	Yêu	Thích	1	–	Hai	Con	Thằn	Lằn	
Con	(2:51	phút)					
https://www.youtube.com/watch?v=C2OMRdQlQmI	

24 ! Bài 15:  Học ôn   
 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
- Ôn bài hát: Con Cò Bé Bé 

 
 

! Đàm Thoại: 
- Kỹ Năng Sống:  Gọn gàng, ngăn   
 nắp. 

 
Giáo viên giải thích từ khó và đặt 
câu hỏi cho các em trả lời. 
1) Câu chuyện này xảy ra ở đâu? 
2) Trong câu chuyện này gồm có 
những ai? 
3) Chuyện xảy ra như thế nào? 

             4) Em học được gì qua câu  
                 chuyện này? 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		
		–	San	Jose,	trang	92-97.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	164-167.	
	
	
-	youtube.com	–	Như ̃ng	Bài	Hát	Tiếng	Viê�t	Bé	Yêu	Thích	4	–		(3:30	phút)	(dư ̀ng	
ơ�	phút	3:10)	
https://www.youtube.com/watch?v=v7aFHqm_gIQ	
	
	
-	youtube.com:	Kỹ	Năng	Sống	Mầm	Non	–	Go�n	Gàng	Ngăn	Nắp	(3:29	phút)	.	
https://www.youtube.com/watch?v=_oER5oC4Fbo	
	
	

 

25 ! Bài 15:  Học ôn (tiếp theo) 
 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
- Ôn bài hát: Chim Vành Khuyên 

 
    

! Đàm Thoại: 
- Kỹ Năng cuộc sống: Không Ăn 
Kẹo Buổi Tối.  

 
Giáo viên giải thích từ khó và đặt 
câu hỏi cho các em trả lời. 
1) Câu chuyện này xảy ra ở đâu? 
2) Trong câu chuyện này gồm có 
những ai? 
3) Chuyện xảy ra như thế nào? 

             4) Em học được gì qua câu     
             chuyện này? 
 

 - Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		
		–	San	Jose,	trang	92-97.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	164-167.	
 
-	youtube.com	–	Như ̃ng	Bài	Hát	Tiếng	Viê�t	Bé	Yêu	Thích	6–	Chim	Vành	Khuyên	
(3:54	phút)	(dư ̀ng	ơ�	phút	3:32)	
https://www.youtube.com/watch?v=1FuUlQwQ4ls	
	
-	youtube.com	–	Kỹ	Năng	Sống	Mầm	Non	tâ�p	7-	Không	Ăn	Ke�o	Buô�i	Tối	(3:03	
phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=TbD8Vww9jo8	
		

 

26 ! Bài 16:  Học ôn toàn tập 
(tuần 26 & 27)  

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		–	San	Jose,	trang	98-106.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	168-171.	
	



 
! Sinh Hoạt Học Đường: 

- Kể chuyện về Đèn Giao Thông.  
Các em học được gì qua câu 
chuyện này. 

    
! Đàm Thoại: 
 

Tập hỏi vê ̀ màu sắc và đèn giao 
thông. 
A:  Đèn giao thông có mấy ma ̀u? 
Kể ra. 
B:  Đèn giao thông có ba màu: 
vàng, đỏ và xanh.   
A:  Xe phải làm gì khi thấy đèn 
đỏ? 
B:  Xe phải dừng lại khi thấy đèn 
đỏ. 
A:  Xe phải làm gì khi thấy đèn 
vàng? 
B: Xe phải chạy chậm lại và 
chuẩn bị dừng khi thấy đèn vàng.   
 

 

	
-	youtube.com	–	Kê�	chuyê�n	Ba	Ngo�n	Đèn	Giao	Thông	(2:19	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=xvb-dnr7txY	
	
	
 

27 ! Bài 16:  Học ôn (tiếp theo) 
 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
- Học về giác quan.  

 
    

! Đàm Thoại: 
 

Tập hỏi về giác quan. 
1) Cơ thể con người có bao nhiêu 
giác quan?  Kể ra. 
2) Thị giác là bộ phận nào trên cơ 
thể chúng ta? 
3) Thị giác giúp chúng ta những 
gì? 
4) Thính giác là bộ phận nào trên 
cơ thể chúng ta?  
5) Thính giác giúp chúng ta những 
gì? 
6) Khướu giác là bộ phận nào trên 
cơ thể chúng ta? 
7) Khướu giác giúp chúng ta 
những gì? 
8) Vị giác là bộ phận nào trên cơ 
thể chúng ta? 
9) Vị giác giúp chúng ta những 
gì? 
10)  Xúc giác là bộ phận nào trên 
cơ thể chúng ta? 
11) Xúc giác giúp chúng ta những 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		–	San	Jose,	trang	98-106.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	168-171.	
	
	
-	youtube.com	–	Khám	Phá	Khoa	Ho�c	Mầm	Non	Phần	6	(5:30	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=ki9c4SzFsII	
		

 



gì? 
 
 

28 ! Thi Học Kỳ II 
 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
- Nói về Ngày Lễ của Mẹ. 

 
 

  
 
 
 
-	youtube.com	–	Bóng	Mát	Tâm	Hồn	–	Me�	ơi!	Tra�	nơ�	cho	con		(3:55	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=iMHgZIByC4s	

 

29 ! Sinh Hoạt Học Đường: 
- Nói về Ngày Lễ Nhớ ơn thầy cô.  

 
 

 - Ôn bài hát: Em Yêu Ai? 
 
 
 
- Ôn bài hát: Đi Học Về. 
 
 
- Ôn bài hát:  Cả Nhà Thương   

                Nhau. 
 

 - Ôn bài hát: Chim Vành Khuyên 
 
 
             - Ôn bài hát: Anh Em Ta Về.   
 
 
             - Nghe kể truyện cổ tích. 

 	
-	youtube.com	–	Ngày	Đầu	Tiên	Đi	Ho�c		
https://www.youtube.com/watch?v=qHmgOn8sFFI&list=PL94E762001497B7F7	
	
-	youtube.com	–	Vietnamese	kids	songs–	Em	Yêu	Ai?		(2:21	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=8mkV1ZAiqEo	
	
-	youtube.com	–	THTK	03	01	Thiếu	Nhi	–	Đi	Ho�c	Về	(2:45	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=aJVeDjjmhrY	
	
-	youtube.com		-		Ca�	Nhà	Thương	Nhau	(2:24	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=75Q7CJv7cCg	
		
-	youtube.com	–	Chim	Vành	Khuyên	(2:08	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=gqq6lRGRbNw	
	
-youtube.com	–		Anh	Em	Ta	Về	(3:03	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=PP1ws8HV-28		
	
-	youtube.com	–	Truyê�n	kê�	cho	bé	vi�t	con	xấu	xí	(8:17	phút	)		
https://www.youtube.com/watch?v=UKWBuezA0QQ 
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