
CHƯƠNG TRÌNH LỚP BA 
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  

G
iá
o 
vi
ê
n 
h
ư
ớ
n
g 
d
ẫ
n 

	
	
       									
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
-	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 
- Viết chính tả 

 
! Đàm Thoại: 

Tập hỏi tên bạn bè (ôn tuần 1) 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
- Học hát: Em Yêu Ai. 
 
 
 
- Học hát: Nga ̀y Đầu Tiên Đi Học 
 

  
-Sách	giáo	khoa: Trung	Tâm	VNVL	–	San	Jose,	trang	2,	3. 
 
 
 
 
 
 
-	youtube.com	–	Vietnamese	kids	songs–	Em	Yêu	Ai?		(2:21	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=8mkV1ZAiqEo	
							
-	youtube.com		-		Ngày	Đầu	Tiên	Đi	Ho�c		(2:08	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=qHmgOn8sFFI&list=PL94E762001497B7F7		
					 

3 ! Họp Phụ Huynh Học Sinh 
 

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

 
! Sinh Hoa ̣t Học Đường: 

- Học hát: Em Yêu Ai. 
 

 
- Học hát: Nga ̀y Đầu Tiên Đi Học. 
 

   
 
 
-Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL	–	San	Jose,	trang	3,	4.	
	
	
	
-	youtube.com	–	Vietnamese	kids	songs–	Em	Yêu	Ai?		(2:21	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=8mkV1ZAiqEo	
							
-	youtube.com		-		Ngày	Đầu	Tiên	Đi	Ho�c		(2:08	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=qHmgOn8sFFI&list=PL94E762001497B7F7	

 

4 ! Bài 1:  ai, ay, ây 
 
 

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

 
! Đàm Thoại:  

- Bài học Giáo Dục Nhân Cách 
cho Trẻ: Biết Quan Tâm Giúp Đỡ 
Mọi Người.  Câu chuyện “Bồ Câu 
và Kiến”. (Học trong tuần 4 và 5) 
 
Giáo viên giải thích từ khó và đặt 
câu hỏi cho các em trả lời. 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		
		–	San	Jose,	trang	5-8.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	76-79.	
	
	
-	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	–	Như ̃ng	Bài	Ho�c	Giáo	Du�c	Nhân	Cách	tâ�p	1	–	Bồ	Câu	và	Kiến	
(1:17:06	phút)	(dư ̀ng	ơ�	phút	8:20).	
https://www.youtube.com/watch?v=eCplTmJt0Iw	
	

 
 
 



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 ! Bài 2:  am, ăm, âm	
 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
- Ôn bài hát: Em Yêu Ai. 
 
 
-Ôn bài hát: Ngày Đầu Tiên Đi 
Học. 

 
 

! Đàm Thoại: 
- Bài học Giáo Dục Nhân Cách 
cho Trẻ: Biết Quan Tâm Giúp Đỡ 
Mọi Người.  Câu chuyện “Bồ Câu 
và Kiến”. (Học trong tuần 4 và 5) 
  
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	9-12.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	80-83.	
	
	
-	youtube.com	–	Vietnamese	kids	songs–	Em	Yêu	Ai?		(2:21	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=8mkV1ZAiqEo	
-	youtube.com		-		Ngày	Đầu	Tiên	Đi	Ho�c		(2:08	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=qHmgOn8sFFI&list=PL94E762001497B7F7	
	
 
-	Youtube.com	–	Như ̃ng	Bài	Ho�c	Giáo	Du�c	Nhân	Cách	tâ�p	1	–	Bồ	Câu	và	Kiến	
(1:17:06	phút)	(dư ̀ng	ơ�	phút	8:20).	
https://www.youtube.com/watch?v=eCplTmJt0Iw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
 

6 ! Bài 3:  an, ăn, ân 
 

! 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:  Bạn học ở trường nào? 
A:  Tôi học ở trường Lê Lợi.  Còn 
bạn học ở trường nào?  

              B:   Tôi học ở trường Văn Lang. 
 

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

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL	–	San	Jose,	trang	13-16.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	84-87.	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
-	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	
	

7 ! Bài 4:  Học ôn 
 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		–	San	Jose,	trang	17-21.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	88	-	91.	
	
	
-	youtube.com		-		Reo	Vang	Bình	Minh		–	(2:52	phút)			



- Ho ̣c hát:  Reo Vang Bình Minh. 
 
 
 
             -Ho ̣c hát: Tập Thể Dục Buổi Sáng 
 

 
! Đàm Thoại: 

- Bài học Giáo Dục Nhân Cách 
cho Trẻ: Không Nên Nói Dối.  
Câu chuyện “Cậu Bé Chăn Cừu 
Nói Dối”. (Học trong tuần 7 và 8) 

 
             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=HjwK0KDDMwQ	
	
-	youtube.com		-		Thê�	Du�c	Buô�i	Sáng		–	(1:56	phút)			
https://www.youtube.com/watch?v=VcXWebskM88	
	
	
-	Youtube.com	–	Như ̃ng	Bài	Ho�c	Giáo	Du�c	Nhân	Cách	tâ�p	1	–	Câ�u	Bé	Chăn	
Cư ̀u	Nói	Dối	(1:17:06	phút)	(tư ̀	phút	8:20	đến	18:00).	
https://www.youtube.com/watch?v=eCplTmJt0Iw	
	
 
	
	

 

8 ! Bài 5:  ao, au, âu 
 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
-Ho ̣c hát: Bốn Phương Trời. 

 
 

! Đàm Thoại: 
- Bài học Giáo Dục Nhân Cách 
cho Trẻ: Không Nên Nói Dối.  
Câu chuyện “Cậu Bé Chăn Cừu 
Nói Dối”. (Học trong tuần 7 và 8) 
 

             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	22-25.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	92-95.	
	
	
-	Youtube.com	–	Bốn	Phương	Trơ ̀i	(1:36	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=VPinji5xtDI	
	
	
	
-	Youtube.com	–	Như ̃ng	Bài	Ho�c	Giáo	Du�c	Nhân	Cách	tâ�p	1	–	Câ�u	Bé	Chăn	
Cư ̀u	Nói	Dối	(1:17:06	phút)	(tư ̀	phút	8:20	đến	18:00).	
https://www.youtube.com/watch?v=eCplTmJt0Iw	
	

 
 

9 ! Bài 6:  ac, ăc, âc 
 
 

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

 
! Đàm Thoại: 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		–	San	Jose,	trang	26-29.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	96-99.	
	
	
-	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	–	Như ̃ng	Bài	Ho�c	Giáo	Du�c	Nhân	Cách	tâ�p	1	–	Chuô�t	Tí	Ham	



 
- Bài học Giáo Dục Nhân Cách 
cho Trẻ: Pha ̉i Biết Nghe Lời 
Người Lớn.  Câu chuyện “Chuột 
Tí Ham Chơi” (Học trong tuần 9 
và 10). 
 
 

             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? 
5)  Em thi ́ch ai trong câu chuyện 
này?  Vì sao? 

 

Chơi	(1:17:06	phút)	(tư ̀	phút	31:35	đến	44:40).	
https://www.youtube.com/watch?v=eCplTmJt0Iw	
	

10 ! Bài 7:  ap, ăp, âp 
 
 

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

 
 
 
- Ôn bài hát: Con Cò Bé Bé. 
 

 
 

! Đàm thoại: 
- Bài học Giáo Dục Nhân Cách 
cho Trẻ: Pha ̉i Biết Nghe Lời 
Người Lớn.  Câu chuyện “Chuột 
Tí Ham Chơi” (Học trong tuần 9 
và 10). 
 

             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? 
5)  Em thi ́ch ai trong câu chuyện 
này?  Vì sao? 

 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		–	San	Jose,	trang	30-33.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	100-103.	
	
	
-	youtube.com		-		Reo	Vang	Bình	Minh		–	(2:52	phút)			
https://www.youtube.com/watch?v=HjwK0KDDMwQ	
		
-	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	–	Như ̃ng	Bài	Ho�c	Giáo	Du�c	Nhân	Cách	tâ�p	1	–	Chuô�t	Tí	Ham	
Chơi	(1:17:06	phút)	(tư ̀	phút	31:35	đến	44:40).	
https://www.youtube.com/watch?v=eCplTmJt0Iw	
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! Sinh Hoạt Học Đường: 

- Đố Vui về Động Vật (Phần 1). 
 

 	
	
-youtube.com	–		Câu	Đố	về	con	vâ�t	(8:09	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=Wklb0RuYlNk	



 
             - Nhận biết các bộ phận trên cơ  
             thể thông qua hình ảnh. 
             Giáo viên dừng lại trước mỗi hình  
             và hỏi xem các em có nói được     
             tên của bộ phận đó không. 

 
-Ôn bài hát: Bốn Phương Trời . 
 
 
-Học bài hát: Anh Em Ta Về 

 
 

! Đàm Thoại: 
             - Ky ̃ Năng Sống: Bài Học về   
               Lòng Biết Ơn. 

 
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	–	Learning	Vietnamese	–	Da�y	Bé	Ho�c	-	Nhâ�n	Biết	Các	Bô�	
Phâ�n	trên	Cơ	Thê�	(5:01	phút).	
https://www.youtube.com/watch?v=OyIBcOe9kzQ	
	
	
-	Youtube.com	–	Bốn	Phương	Trơ ̀i	(1:36	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=VPinji5xtDI	
	
-youtube.com	–		Anh	Em	Ta	Về	(3:03	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=PP1ws8HV-28	

	
 
-	Youtube.com	–	Bài	Ho�c	về	Lòng	Biết	Ơn	(4:09	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=ijh-_Ef4WlQ	

 

12 ! Sinh Hoạt Học Đường: 
- Bài hát: Mừng Tết Đến. 
 

 
 
- Học hát: Sắp Đến Tết Rồi. 
 

 
 

             -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 tra ̉ 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	–	THTK	01	20	Thiếu	Nhi	Mư ̀ng	Tết	Đến	(4:01	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=qXaCjeuq1Pw	
	
-	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	–	Sư�	Tích	Qua�	Dưa	Hấu		(3:43	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=WEwPwiZqoPc		

 

13 ! Sinh Hoạt Học Đường: 
- Bài 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	
	



 
- Bài hát: Con Gà Trống. 
 
 

 
 

- Bài hát: Mừng Tết Đến. 
 

 
 

! Đàm Thoại: 
             - 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		-		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	–	THTK	01	20	Thiếu	Nhi	Mư ̀ng	Tết	Đến	(4:01	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=qXaCjeuq1Pw	
 
 
-	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 ! Bổ túc bài dạy còn thiếu sót. 
 

! Đàm Thoại: 
-Giới thiệu Bốn Mùa Trong Năm 

 
 
-Giới thiệu về Thời Tiết 

 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
- Học hát: Đi Học Về. 
 
 
-Ôn bài hát:  Reo Vang Bình 
Minh. 

 
             -Ho ̣c hát: Tập Thể Dục Buổi Sáng 

 

  
	
-	youtube.com	–		Khám	Phá	Khoa	Ho�c	Mầm	Non	–	Bốn	Mùa	Trong	Năm	
	(5:58	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=dcolFDg34PU	
	
-	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	–	THTK	03	01	Thiếu	Nhi	–	Đi	Ho�c	Về	(2:45	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=aJVeDjjmhrY	
	
-	youtube.com		-		Reo	Vang	Bình	Minh		(2:52	phút)			
https://www.youtube.com/watch?v=HjwK0KDDMwQ	
	
-	youtube.com		-		Thê�	Du�c	Buô�i	Sáng		–	(1:56	phút)			
https://www.youtube.com/watch?v=VcXWebskM88	

 

15 ! Bài 8:  Học ôn 
 

 
! Đàm Thoại: 

 
Tìm hiểu về Phương Tiện Giao 
Thông. 

 

 - Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		
		–	San	Jose,	trang	34-37.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	104-107.	
 
 
-	youtube.com	–	Vietnamese	vocabulary	words	for	kids	–	Vehicles	Song	(3:33	
phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=rk1hAhbQUko	
		



 
! Sinh Hoạt Học Đường:  

 
-Chủ đề:  Gia đình. 

             Gia ́o viên cho các em xem qua   
             video, sau đó 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  
             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 một sinh hoạt 
mà bạn thích làm nhất với những 
người thân trong gia đình? 

 

	
		 
	

-	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	
		
 

16 ! Thi Học Kỳ I 
 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
- Ôn bài hát: Mừng Tết Đến. 
 

 
 
- Ôn bài hát: Sắp Đến Tết Rồi. 
 

  
 
 
 
-youtube.com	–	THTK	01	20	Thiếu	Nhi	Mư ̀ng	Tết	Đến	(4:01	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=qXaCjeuq1Pw	
	
-	youtube.com	–	Bé	Xuân	Mai	(Official)	–Sắp	Đến	Tết	Rồi	Karaoke	(2:49	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=AxkyYw4Ilcg	

 

17 ! Bài 9:  at, ăt, ât 
 

! 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 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		–	San	Jose,	trang	41-44.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	108-111.	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: Tập Thể Dục Buổi 
Sáng. 

 
             - Tìm hiểu về Vòng Đời Phát  
             Triển của Cây.  
 

 
 
 
 
 
 
-	youtube.com		-		Thê�	Du�c	Buô�i	Sáng		–	(1:56	phút)			
https://www.youtube.com/watch?v=VcXWebskM88	
	
	
-	youtube.com	–	Khám	Phá	Khoa	Ho�c	Mầm	Non	Phần		1	(6:08	phút)	(dư ̀ng	ơ�	
phút	5:46)	
https://www.youtube.com/watch?v=VpmSI5n6UhA			

 

18 ! Bài 10:  em, êm, im 
 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
             - Bài hát: Chim Vành Khuyên     
 

 
! Đàm Thoại: 

Ky ̃ Năng Sống: Cách ứng xử  
 
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? 
5) Em thích ai trong câu chuyện 
này?  Vì sao? 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		–	San	Jose,	trang	45-48.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	112-115.	
	
	
-	youtube.com	–	Chim	Vành	Khuyên	(2:08	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=gqq6lRGRbNw	
	
	
-	youtube.com	–	Cò	và	Cáo	–	Stork	and	the	Fox	-	Phim	Hoa�t	Hình	Hay	Nhất	1	
(4:10	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=s2pITzcwqaY	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 ! Bài 11:  en, ên, in 
 
 

! 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. 

 
! Sinh Hoạt Học Đường: 

- Ôn bài hát: Chim Va ̀nh Khuyên 
 
 
-Ôn bài hát:Bốn Phương Trời . 
 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		–		San	Jose,	trang	49-52.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	116-119.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-	youtube.com	–	Chim	Vành	Khuyên	(2:08	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=gqq6lRGRbNw	
	
-	Youtube.com	–	Bốn	Phương	Trơ ̀i	(1:36	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=VPinji5xtDI	
	
-youtube.com	–		Anh	Em	Ta	Về	(3:03	phút)	



 
-Học bài hát: Anh Em Ta Về 
 

     

https://www.youtube.com/watch?v=PP1ws8HV-28	

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

! Đàm Thoại: 
- Đố Vui về Động Vật (Phần 2) 

 
 

- Em nghe kể chuyện:  Đôi Bạn 
Tốt.  
 
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? 
5) Em thích ai trong câu chuyện 
này?  Vì sao? 

 
! Sinh Hoạt Học Đường: 

- Ôn bài hát: Em Yêu Ai? 
 
 

 
             - Ôn bài hát: Đi Học Về.  
 

 

 -	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	(6:18	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=azPtbAnRHvg	
	
-	Youtube.com	–	Kê�	cho	bé	nghe			–	Câu	chuyê�n:	Đôi	ba�n	tốt	(3:08	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=XgjqDjHr25c		
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
			
-	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	Vê	̀(2:45	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=aJVeDjjmhrY	
 

21 ! Bài 12:  Học ôn (tiếp theo) 
 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
             - Bài hát: Cả Nhà Thương Nhau.  
 
 
             - Ôn bài hát: Bốn Phương Trời. 
 
 

! 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? 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		–	San	Jose,	trang	53-56.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	120-123.	
	
	
-	youtube.com		-		Ca�	Nhà	Thương	Nhau	(2:24	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=75Q7CJv7cCg	
		
-	Youtube.com	–	Bốn	Phương	Trơ ̀i	(1:36	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=VPinji5xtDI	
		
	
	
-	youtube.com:	Kỹ	Năng	Sống	Mầm	Non	(tâ�p	6)	Go�n	gàng,	ngăn	nắp	(3:09	
phút)	.	
https://www.youtube.com/watch?v=w8zdKMjlGpM	
	
	
	

	



4) Em học được gì qua câu 
chuyện này? 

22 ! Bài 13:  ep, êp, ip 
 
 

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

 
 
             - Ôn bài hát: Thể Dục Buổi Sáng.  
 
 

! Đàm Thoại: 
- Kỹ Năng Sống:  Không chơi ở 
nơi 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	57-60.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	124-127.	
	
	
-	youtube.com	–	Chim	Vành	Khuyên	(2:08	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=gqq6lRGRbNw	
	
	
-	youtube.com		-		Thê�	Du�c	Buô�i	Sáng		–	(1:56	phút)			
https://www.youtube.com/watch?v=VcXWebskM88	
		
	
-	youtube.com:	Kỹ	Năng	Sống	Mầm	Non	tâ�p	3	(2:40	phút)	.	
https://www.youtube.com/watch?v=sG0mroA22yk	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
	

23 ! Bài 14:  et, êt, it 
 

 
! 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 
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: 

             - Ôn bài hát: Đi Học Về.     
 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		–	San	Jose,	trang	61-64.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	128-131.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-	youtube.com	–	THTK	03	01	Thiếu	Nhi	–	Đi	Ho�c	Về	(2:45	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=aJVeDjjmhrY	
	
 

24 ! Bài 15:  Học ôn   
 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 

 - Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		
		–	San	Jose,	trang	65-68.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	132-135.	
 
-	youtube.com	–	Chim	Vành	Khuyên	(2:08	phút)		



- Ôn bài hát: Chim Vành Khuyên 
 
 
             - Ôn bài hát: Anh Em Ta Về.  
    
 

! Đàm Thoại: 
- Kỹ Năng Sống: Rửa tay bằng xà 
phòng 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=gqq6lRGRbNw	
	
	
-youtube.com	–		Anh	Em	Ta	Về	(3:03	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=PP1ws8HV-28		
	
	
-	youtube.com:	Kỹ	Năng	Sống	Mầm	Non	(tâ�p	8)	(4:27	phút)	.	
https://www.youtube.com/watch?v=I-8vPmPzRf8 

25 ! Bài 15:  Học ôn (tiếp theo) 
 
 

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

 
 

- Ôn bài hát:  Thể Dục Buổi Sáng. 
    

! Đàm Thoại: 
- Bài học Giáo Dục Nhân Cách 
cho Trẻ: Pha ̉i Biết Nghe Lời 
Người Lớn.  Câu chuyện “Chuột 
Tí Ham Chơi”. (Học trong tuần 25 
và 26). 

 
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	65-68.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	132-135.	
	
	
-	youtube.com	–	Chim	Vành	Khuyên	(2:08	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=gqq6lRGRbNw	
	
-	youtube.com		-		Thê�	Du�c	Buô�i	Sáng		–	(1:56	phút)			
https://www.youtube.com/watch?v=VcXWebskM88 

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

 
! Sinh Hoạt Học Đường: 

- Ôn bài hát: Đi Học Về.  
 

 
             - Ôn bài hát: Bốn Phương Trời. 
    

! Đàm Thoại: 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		–	San	Jose,	trang	69-72.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	136.	
	
	
	
-	youtube.com	–	THTK	03	01	Thiếu	Nhi	–	Đi	Ho�c	Về	(2:45	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=aJVeDjjmhrY	
	
-	Youtube.com	–	Bốn	Phương	Trơ ̀i	(1:36	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=VPinji5xtDI	
		

 



- Bài học Giáo Dục Nhân Cách 
cho Trẻ: Pha ̉i Biết Nghe Lời 
Người Lớn.  Câu chuyện “Chuột 
Tí Ham Chơi”. (Học trong tuần 25 
và 26). 
 

             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? 
5)  Em thi ́ch ai trong câu chuyện 
này?  Vì sao? 

 
27 ! Bài 16:  Học ôn (tiếp theo) 

 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
- Học tên các loại trái cây.  
 

 
             - Học tên các loại rau củ. 
    
 

! Đàm Thoại: 
 

Tập hỏi về màu sắc, các loại rau 
củ, trái cây. 
A:  Bạn thích ma ̀u gì? 
B:  Tôi thích màu xanh lá cây.  
Còn bạn thích màu gì? 
A:  Tôi thích màu vàng. 
B:  Trong các loại trái cây, bạn 
thích ăn trái nào nhất? 
A:  Tôi thích ăn dâu tây nhất.  
Còn bạn thích ăn trái cây nào 
nhất? 
B:  Tôi thích ăn dưa hấu nhất.   
A:  Bạn thích ăn rau củ nào nhất? 
B:  Tôi thích ăn bắp nhất.  Còn 
bạn thì sao? 
A:  Tôi thích ăn bông cải xanh 
nhất. 

 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		–	San	Jose,	trang	69-72.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	136.	
	
	
-	youtube.com	–	Tư ̀	vư�ng	tiếng	Anh	về	các	loa�i	qua�	(Fruits)	(12:21	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=WOKlCSS_0qY	
	
-	youtube.com	–	Tư ̀	vư�ng	tiếng	Anh	–	Bài	1	|Vocabulary	vegetables	–	Tư ̀	vư�ng	
về	rau	cu�	(9:10	phút,	dư ̀ng	ơ�	phút	4:32)		
https://www.youtube.com/watch?v=UVHgMT-vuYk	
	
	
 
	
 

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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