
Thời khóa biểu một ngày của bé 
Lớp: MẦM KITTY   ( Từ ngày 19/9/2016 –24/9/2016) 

Thời gian Hoạt Động Thứ 2 

 

 

Thứ 3 

 

 

Thứ 4 

 

 

Thứ 5 

 

 

Thứ 6 

 

Thứ 7 

 

 6h45 – 7h50 
Đón trẻ  -  

      Ăn sáng 
Nui sao hải sản Súp bò  khoai tây Bún mộc Mì tươi nấu xương Phở gà Cháo tôm bí xanh 

 7h50 – 8h10 Thể dục sáng Thể dục sáng Bánh đa cua Bún gạo  thịt Soup thập cẩm Nui sao nấu xương Miến gà 

8h10 – 8h50 Giờ học 

PTNT: 

Đồ chơi to hơn-nhỏ 

hơn 

Khám phá: 

Trò chuyện về 1 

số ĐDĐC 

Tạo hình: 

Tô màu ĐDĐC 
Thể dục: 

Bật về phía trước 
Thơ: 

Chơi bập bênh Ôn tập 

8h50 - 9h Ăn nhẹ Yaourt Rau câu socola Yaourt Bánh Flan Yaourt Yaourt  

9h- 9h30 
Hoạt động 

ngoài trời 

-     HĐNT: QS 1 số ĐDĐC trong sân trường 

-     TCDG: kéo cưa lừa xẻ 

-     TCVĐ: Bắt bướm 

- Chơi tự do: Tập vẽ phấn, chơi các đồ chơi trong sân trường. 

9h30 – 10h Hoạt động góc 

- Xây dưṇg: xây công viên 

- Phân vai: nấu ăn, làm bác sĩ 

- Thư viêṇ: đọc sách truyện 

- Tạo hình: nặn, cắt dán 

- Âm nhac̣: hát múa theo chủ đề 

10h – 10h30 

 

 

 

Ăn trưa 

MẶN Thịt heo xào đậu 

cove 
Cá thu sốt cà Thịt kho trứng cút Bò sốt đậu hủ Cá hồng kho cà Sườm ram 

 

CANH Canh chua cá lóc Bầu nấu tôm Canh cua đồng 

mồng tơi 
Canh thịt cải thìa  Canh khoai ngọt Canh thịt cải dúm 

TM 
Nho Dưa hấu Thanh Long Chuối cao Chôm chôm Nho 

10h30-13h45 Vệ sinh Đánh răng / Vệ sinh/ Ngủ trưa 

13h45-14h30 

 

 

          Ăn xế 

Nước mát Nước tắc Nước chanh dây Nước cam Nước mát Nước chanh  

Bún riêu Sữa GROW 

Bánh bông lan sữa 
Nui sò nấu thịt Bánh ướt chả lụa Hủ tiếu nam vang Mì  

14h30-15h Vệ sinh thay đồ                                                                   Vệ sinh thay đồ cột tóc 

15h-15h50 Sinh hoạt  chiều                                                                  Nghe đọc truyện, đọc thơ… 

15h50-16h10 Uống sữa tươi NutiFood 

16h10-17h     Bé chơi theo ý thích /trả trẻ 

 



Thời khóa biểu một ngày của bé 
Lớp: MẦM SOCOLA   ( Từ ngày 19/9/2016 –24/9/2016) 

Thời gian Hoạt Động Thứ 2 

 

 

Thứ 3 

 

 

Thứ 4 

 

 

Thứ 5 

 

 

Thứ 6 

 

Thứ 7 

 

 6h45 – 7h50 
Đón trẻ  -  

      Ăn sáng 
Nui sao hải sản Súp bò  khoai tây Bún mộc Mì tươi nấu xương Phở gà Cháo tôm bí xanh 

 7h50 – 8h10 Thể dục sáng Thể dục sáng  

8h10 – 8h50 Giờ học 

Âm nhạc: 

Quả bóng 
Khám phá: 

Tìm hiểu về tên, 

sở thích của các 

bạn trong lớp 

Tạo hình: 

Tô màu bạn trai, 

bạn gái 

 

Thể dục: 

Đi đổi hướng theo 

đường dích dắc 

Truyện: 

Đôi bạn tốt 

 
Ôn tập  

8h50 - 9h Ăn nhẹ Yaourt Rau câu socola Yaourt Bánh Flan Yaourt Yaourt  

9h- 9h30 
Hoạt động 

ngoài trời 

-        HĐNT: QS Trường mầm non 

-       TCDG: Chi chi chành chành 

-       TCVĐ: mèo đuổi chuột 

- Chơi tự do: Tập vẽ phấn, chơi các đồ chơi trong sân trường. 

-  

9h30 – 10h Hoạt động góc 

- Xây dưṇg: xây công viên 

- Phân vai: nấu ăn, làm bác sĩ 

- Thư viêṇ: đọc sách truyện 

- Tạo hình: nặn, cắt dán 

- Âm nhac̣: hát múa theo chủ đề 

-  

10h – 10h30 

 

 

 

Ăn trưa 

 

MẶN 
Thịt heo xào đậu 

cove 
Cá thu sốt cà Thịt kho trứng cút Bò sốt đậu hủ Cá hồng kho cà Sườm ram 

 

 

CANH 
Canh chua cá lóc Bầu nấu tôm Canh cua đồng 

mồng tơi 
Canh thịt cải thìa  Canh khoai ngọt Canh thịt cải dúm 

TM 
Nho Dưa hấu Thanh Long Chuối cao Chôm chôm Nho 

10h30-13h45 Vệ sinh Đánh răng / Vệ sinh/ Ngủ trưa 

13h45-14h30 

 

 

          Ăn xế 

Nước mát Nước tắc Nước chanh dây Nước cam Nước mát Nước chanh  

Bún riêu Sữa GROW 

Bánh bông lan sữa 
Nui sò nấu thịt Bánh ướt chả lụa Hủ tiếu nam vang Mì  

14h30-15h Vệ sinh thay đồ                                                                   Vệ sinh thay đồ cột tóc 

15h-15h50 Sinh hoạt  chiều                                                                  Nghe đọc truyện, đọc thơ… 

15h50-16h10 Uống sữa tươi NutiFood 

16h10-17h     Bé chơi theo ý thích /trả trẻ 



Thời khóa biểu một ngày của bé 
Lớp: MẦM YOYO  ( Từ ngày 19/9/2016 –24/9/2016) 

Thời gian Hoạt Động Thứ 2 

 

 

Thứ 3 

 

 

Thứ 4 

 

 

Thứ 5 

 

 

Thứ 6 

 

Thứ 7 

 

 6h45 – 7h50 
Đón trẻ  -  

      Ăn sáng 
Nui sao hải sản Súp bò  khoai tây Bún mộc Mì tươi nấu xương Phở gà Cháo tôm bí xanh 

 7h50 – 8h10 Thể dục sáng Thể dục sáng  

8h10 – 8h50 Giờ học 

Thể dục 

Bật tại chỗ 
Khám phá 

Trò chuyện về các 

hoạt động hằng 

ngày của bé 

Toán 

Nhận biết các hình 

học: vuông, tròn, 

tam giác, chữ nhật 

Kể chuyện 

Mèo con đi học 
Tạo hình 

Dán hoa tặng cô 
Ôn tập 

8h50 - 9h Ăn nhẹ Yaourt Rau câu socola Yaourt Bánh Flan Yaourt Yaourt  

9h- 9h30 
Hoạt động 

ngoài trời 

-    HĐNT: tham quan sân trường 

-    TCDG: kéo cưa lừa xẻ 

-    TCVĐ: dung dăng dung dẻ 

-    Chơi tự do 

-  

9h30 – 10h Hoạt động góc 

- Xây dưṇg: xây công viên 

- Phân vai: nấu ăn, làm bác sĩ 

- Thư viêṇ: đọc sách truyện 

- Tạo hình: nặn, cắt dán 

- Âm nhac̣: hát múa theo chủ đề 

10h – 10h30 

 

 

 

Ăn trưa 

 

MẶN 
Thịt heo xào đậu 

cove 
Cá thu sốt cà Thịt kho trứng cút Bò sốt đậu hủ Cá hồng kho cà Sườm ram 

 

 

CANH 
Canh chua cá lóc Bầu nấu tôm Canh cua đồng 

mồng tơi 
Canh thịt cải thìa  Canh khoai ngọt Canh thịt cải dúm 

TM 
Nho Dưa hấu Thanh Long Chuối cao Chôm chôm Nho 

10h30-13h45 Vệ sinh Đánh răng / Vệ sinh/ Ngủ trưa 

13h45-14h30 

 

 

          Ăn xế 

Nước mát Nước tắc Nước chanh dây Nước cam Nước mát Nước chanh  

Bún riêu Sữa GROW 

Bánh bông lan sữa 
Nui sò nấu thịt Bánh ướt chả lụa Hủ tiếu nam vang Mì  

14h30-15h Vệ sinh thay đồ                                                                   Vệ sinh thay đồ cột tóc 

15h-15h50 Sinh hoạt  chiều                                                                  Nghe đọc truyện, đọc thơ… 

15h50-16h10 Uống sữa tươi NutiFood 

16h10-17h     Bé chơi theo ý thích /trả trẻ 



 

Thời khóa biểu một ngày của bé 
Lớp: MẦM CHERRY  ( Từ ngày 19/9/2016 –24/9/2016) 

Thời gian Hoạt Động Thứ 2 

 

 

Thứ 3 

 

 

Thứ 4 

 

 

Thứ 5 

 

 

Thứ 6 

 

Thứ 7 

 

 6h45 – 7h50 
Đón trẻ  -  

      Ăn sáng 
Nui sao hải sản Súp bò  khoai tây Bún mộc Mì tươi nấu xương Phở gà Cháo tôm bí xanh 

 7h50 – 8h10 Thể dục sáng Thể dục sáng  

8h10 – 8h50 Giờ học 

Thể dục: 

Đi kiễng gót liên 

tục 2m 

 

Khám phá: 

Trò chuyện về đồ 

dùng đồ chơi của 

bé 

Toán: 

“Nhận biết hình 

tròn” 

Tạo hình: 

Tô màu đồ dùng đồ 

chơi của lớp 

 

Thơ: 

“Chơi bập bênh” 

 

 

Ôn tập 

8h50 - 9h Ăn nhẹ Yaourt Rau câu socola Yaourt Bánh Flan Yaourt Yaourt  

9h- 9h30 
Hoạt động 

ngoài trời 

-      HĐNT: quan sát trường học 

-      TCDG: nu na nu nống 

-      TCVĐ: chuyền bóng 

-      Chơi tự do 

-  

9h30 – 10h Hoạt động góc 

- Xây dưṇg: xây công viên 

- Phân vai: nấu ăn, làm bác sĩ 

- Thư viêṇ: đọc sách truyện 

- Tạo hình: nặn, cắt dán 

- Âm nhac̣: hát múa theo chủ đề 

10h – 10h30 

 

 

 

Ăn trưa 

MẶN Thịt heo xào đậu 

cove 
Cá thu sốt cà Thịt kho trứng cút Bò sốt đậu hủ Cá hồng kho cà Sườm ram 

 

CANH Canh chua cá lóc Bầu nấu tôm Canh cua đồng 

mồng tơi 
Canh thịt cải thìa  Canh khoai ngọt Canh thịt cải dúm 

TM Nho Dưa hấu Thanh Long Chuối cao Chôm chôm Nho 

10h30-13h45 Vệ sinh Đánh răng / Vệ sinh/ Ngủ trưa 

13h45-14h30 

 

 

          Ăn xế 

Nước mát Nước tắc Nước chanh dây Nước cam Nước mát Nước chanh  

Bún riêu Sữa GROW 

Bánh bông lan sữa 
Nui sò nấu thịt Bánh ướt chả lụa Hủ tiếu nam vang Mì  Nước mát Nước chanh dây Nước mát Nước cam Nước mát 

14h30-15h Vệ sinh thay đồ                                                                     Vệ sinh thay đồ cột tóc      

Bún Cá 

 

Sữa GROW 

Bánh bao hấp 

Mì hàn quốc 

nấu gà 

Phở bò Hủ tiếu 

Nam vang 

Soup bắp mỹ 

15h-15h50 Sinh hoạt  chiều                                                                     Nghe đọc truyện, đọc thơ… 

15h50-16h10 Uống sữa tươi NutiFood 

16h10-17h     Bé chơi theo ý thích /trả trẻ 


