
Thời khóa biểu một ngày của bé 

Lớp:  LÁ HAPPY( Từ ngày 5/12/2016 –10/12/2016) 

Thời gian Hoạt Động Thứ 2 

 

 

Thứ 3 

 

 

Thứ 4 

 

 

Thứ 5 

 

 

Thứ 6 

 

Thứ 7 

 

6h45 – 7h50 
Đón trẻ  -  

      Ăn sáng 
Cháo gà đậu xanh, 

bí đỏ 
Soup bò khoai tây Bún gạo xương Mì tươi thịt bằm Cháo thập cẩm Nui sao nấu thịt  

 7h50 – 8h10 Thể dục sáng Thể dục sáng  

8h10 – 8h50 Giờ học 

PTTM 

Âm nhạc 

Vì sao con chim 

hay hót 

PTNT 

Khám phá 

Con vịt 

 

PTNN 

Thơ : 

10 quả trứng tròn 

 

PTTC 

Thể dục : 

Đi thăng bằng trên 

ghế thể dục. 

PTTM: 

Tạo hình: 

Vẽ con gà trống Ôn tập 

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

9h- 9h30 
Hoạt động 

ngoài trời 

       -    HĐNT: QS Trường mầm non 

       -    TCDG: kéo cưa lừa xẻ 

       -    TCVĐ: về đúng nhà  

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

9h30 – 10h Hoạt động góc 

- Xây dưṇg: xây công viên 

- Phân vai: nấu ăn, làm bác sĩ 

- Tạo hình: nặn, cắt dán 

- Âm nhac̣: hát múa theo chủ đề 

10h – 10h30 

 

 

 

Ăn trưa 

 

MẶN 
Cá thu kho nước 

dừa 

Thịt heo xào đậu 

cove 
Sườn ram mặn 

Gà chiên nước 

mắm 
Thịt kho trứng cút Cá lóc sốt cà 

 

CANH Canh bí xanh Canh cải ngọt Canh chua chả cá Canh rau dền nấu 

cua đồng 

Canh đu đủ hầm 

xương 
Canh cải thìa 

TM 
Dưa hấu Đu đủ Thanh long Chuối cao Nho Đu đủ 

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

13h45-14h30 

 

 

          Ăn xế 

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

Mì nấu thịt 

Sữa Grow 

Bánh bông lan trà 

xanh 
Bún riêu  Bánh lọt xương Hủ tiếu bò viên 

Sữa Grow 

Bánh bao hấp 
Nước chanh Nước mát 

14h30-15h Vệ sinh thay đồ                                                                   Vệ sinh thay đồ cột tóc  Bún riêu cua Sữa Grow 

Bánh mì 

tươi 

Nui nơ Bánh canh 

thịt bằm 
Mì hàn quốc Soup bắp 

mỹ trứng cút 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:  LÁ ĐOREMI ( Từ ngày 5/12/2016 –10/12/2016) 

Thời gian Hoạt Động Thứ 2 

 

 

Thứ 3 

 

 

Thứ 4 

 

 

Thứ 5 

 

 

Thứ 6 

 

Thứ 7 

 

 6h45 – 7h50 
Đón trẻ  -  

      Ăn sáng 
Cháo gà đậu xanh, 

bí đỏ 
Soup bò khoai tây Bún gạo xương Mì tươi thịt bằm Cháo thập cẩm Nui sao nấu thịt  

 7h50 – 8h10 Thể dục sáng Thể dục sáng  

8h10 – 8h50 Giờ học 

PTTC 

Thể dục 

Ném trúng đích 

thẳng đứng 

PTNT 

Khám phá 

Khám phá con gà 

– con vịt 

PTNN 

Truyện 

Cáo thỏ và gà trống 

PTNT 

Toán 

Đếm đến 7, Nhận 

biết số 7 

( CS 104) 

PTTM 

Tạo hình 

Vẽ con gà 

 

 

Ôn tập 

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

9h- 9h30 
Hoạt động 

ngoài trời 

-       HĐNT: Dạo chơi sân trường 

-      TCVĐ: Tìm bạn thân 

-      TCDG:Lộn cầu vòng 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

9h30 – 10h Hoạt động góc 

- Xây dưṇg: xây công viên 

- Phân vai: nấu ăn, làm bác sĩ 

- Tạo hình: nặn, cắt dán 

- Âm nhac̣: hát múa theo chủ đề 

10h – 10h30 

 

 

 

Ăn trưa 

MẶN Cá thu kho nước 

dừa 

Thịt heo xào đậu 

cove 
Sườn ram mặn 

Gà chiên nước 

mắm 
Thịt kho trứng cút Cá lóc sốt cà 

 

CANH Canh bí xanh Canh cải ngọt Canh chua chả cá Canh rau dền nấu 

cua đồng 

Canh đu đủ hầm 

xương 
Canh cải thìa 

TM 
Dưa hấu Đu đủ Thanh long Chuối cao Nho Đu đủ 

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

13h45-14h30 

 

 

          Ăn xế 

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

Mì nấu thịt 

Sữa Grow 

Bánh bông lan trà 

xanh 
Bún riêu  Bánh lọt xương Hủ tiếu bò viên 

Sữa Grow 

Bánh bao hấp 

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: LÁ ĐOREMON ( Từ ngày 5/12/2016 –10/12/2016) 

Thời gian Hoạt Động Thứ 2 

 

 

Thứ 3 

 

 

Thứ 4 

 

 

Thứ 5 

 

 

Thứ 6 

 

Thứ 7 

 

 6h45 – 7h50 
Đón trẻ  -  

      Ăn sáng 
Cháo gà đậu xanh, 

bí đỏ 
Soup bò khoai tây Bún gạo xương Mì tươi thịt bằm Cháo thập cẩm Nui sao nấu thịt  

 7h50 – 8h10 Thể dục sáng Thể dục sáng  

8h10 – 8h50 Giờ học 

PTTC 

Thể dục : 

Nhảy lò cò ít nhất 5 

bước liên tục, đổi 

hướng theo yêu 

cầu. 

PTNT 

Khám phá: 

Những convật đẻ 

trứng 

 

PTTM 

Tạo hình: 

Vẽ con gà trống. 

 

PTNT 

Toán : 

Đo đọ dài các vật 

bằng một đơn vi. 

PTNN 

Thơ: 

Mười quả trứng 

tròn 

Ôn tập 

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

9h- 9h30 
Hoạt động 

ngoài trời 

       -    HĐNT: QS cây xanh 

       -    TCDG: kéo cưa lừa xẻ 

       -    TCVĐ: về đúng nhà 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

9h30 – 10h Hoạt động góc 

- Xây dưṇg: xây công viên 

- Phân vai: nấu ăn, làm bác sĩ 

- Tạo hình: nặn, cắt dán 

- Âm nhac̣: hát múa theo chủ đề 

10h – 10h30 

 

 

 

Ăn trưa 

 

MẶN 
Cá thu kho nước 

dừa 

Thịt heo xào đậu 

cove 
Sườn ram mặn 

Gà chiên nước 

mắm 
Thịt kho trứng cút Cá lóc sốt cà 

 

 

CANH 
Canh bí xanh Canh cải ngọt Canh chua chả cá Canh rau dền nấu 

cua đồng 

Canh đu đủ hầm 

xương 
Canh cải thìa 

TM Dưa hấu Đu đủ Thanh long Chuối cao Nho Đu đủ 

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

13h45-14h30 

 

 

          Ăn xế 

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

Mì nấu thịt 

Sữa Grow 

Bánh bông lan trà 

xanh 
Bún riêu  Bánh lọt xương Hủ tiếu bò viên 

Sữa Grow 

Bánh bao hấp 

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: LÁ BÚT BI ( Từ ngày 5/12/2016 –10/12/2016) 

Thời gian Hoạt Động Thứ 2 

 

 

Thứ 3 

 

 

Thứ 4 

 

 

Thứ 5 

 

 

Thứ 6 

 

Thứ 7 

 

 6h45 – 7h50 
Đón trẻ  -  

      Ăn sáng 
Cháo gà đậu xanh, 

bí đỏ 
Soup bò khoai tây Bún gạo xương Mì tươi thịt bằm Cháo thập cẩm Nui sao nấu thịt  

 7h50 – 8h10 Thể dục sáng Thể dục sáng  

8h10 – 8h50 Giờ học 

PTNN 

Thơ: 
Cá voi 

PTNT 

Khám phá: 

Tìm hiểu về con 

vật sống dưới 

nước 

PTTM 

Tạo hình: 

Nặn con cá 

PTNT 

Toán: 

Xếp hai đối tượng 

có liên quan 

PTTM 

Âm nhạc :Dạy hát 

tôm cá cua thi tài Ôn tập 

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

9h- 9h30 
Hoạt động 

ngoài trời 

- Quan sát: Các hoa trong vườn 

- TCVĐ: Mèo đuôit chuột 

- TCDG: Chi chi chành chành 

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

9h30 – 10h Hoạt động góc 

- Xây dưṇg: xây công viên 

- Phân vai: nấu ăn, làm bác sĩ 

- Tạo hình: nặn, cắt dán 

- Âm nhac̣: hát múa theo chủ đề 

10h – 10h30 

 

 

 

Ăn trưa 

 

MẶN 
Cá thu kho nước 

dừa 

Thịt heo xào đậu 

cove 
Sườn ram mặn 

Gà chiên nước 

mắm 
Thịt kho trứng cút Cá lóc sốt cà 

 

 

CANH 
Canh bí xanh Canh cải ngọt Canh chua chả cá Canh rau dền nấu 

cua đồng 

Canh đu đủ hầm 

xương 
Canh cải thìa 

TM Dưa hấu Đu đủ Thanh long Chuối cao Nho Đu đủ 

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

13h45-14h30 

 

 

          Ăn xế 

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

Mì nấu thịt 

Sữa Grow 

Bánh bông lan trà 

xanh 
Bún riêu  Bánh lọt xương Hủ tiếu bò viên 

Sữa Grow 

Bánh bao hấp 

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 


