
KHỐI HỌC
CHỦ ĐỀ

NGÔN NGỮ NĂNG KHIẾU THỂ THAO, VẬN ĐỘNG KỸ NĂNG MỀM  HOẠT ĐỘNG KHÁC

1.1. Đọc 

+ Đọc mẩu giấy dặn dò của 
bố mẹ.
+ Sách kèm hình, lượng 
tiếng ở mỗi trang từ 40 – 60 
tiếng.
“Bố mẹ có thể biến hóa việc 
đọc thành trò chơi mật thư, 
mỗi ngày bố mẹ viết một 
bản hướng dẫn, chỉ chỗ cất 
giấu mật thư, con sẽ đi tìm 
và khám phá điều bí mật.”

1.2. Viết

+ Sổ tay cá nhân: Viết và vẽ tự 
do theo ý thích. (Thực hiện 
bất cứ lúc nào trong ngày)
+ Nhật ký: Hướng học sinh 
viết cảm xúc cuối ngày. 
(Thực hiện vào buổi tối, tầm 
5 – 10 phút).

1.3. Nói – nghe

Bố mẹ dành thời gian trò 
chuyện mỗi ngày cùng con, 
lắng nghe những câu 
chuyện con kể. 

Bố mẹ có thể cổ vũ các con 
luyện tập thể thao theo các 
dạng thử thách hoặc cả nhà 
cùng trò chơi:

+ 100 bước đi bộ mỗi ngày.
+ Đạp xe 1 vòng quanh khu 
nhà ở (đối với khu vực an 
toàn).
+ Nhảy dây 20 – 30 cái.
+ Cùng chơi trò chơi dân 
gian: nhảy lò cò, cướp cờ, bịt 
mắt bắt dê, ...

Các hoạt động diễn ra hiển 
nhiên khi ở nhà: vệ sinh cá 
nhân, xem ti vi, chơi đồ chơi, 
thời gian tự do,…

4.1. Quản lí thời gian

Cổ vũ con đi ngủ, thức dậy 
đúng giờ.

4.2. Nấu ăn

Cùng phụ bố mẹ nhặt rau, 
chuẩn bị nguyên liệu.

4.3. Sắp xếp phòng, không 
gian cá nhân ngăn nắp

Gấp mền gối khi ngủ dậy, 
cất đồ chơi sau khi chơi, đẩy 
bàn ghế vào vị trí ban đầu.

4.4. Công việc nhà khác

Lau nhà, lau bàn ăn, dọn 
chén, rửa chén, quét nhà, ...

2.1. Hát

Chơi hát đố, hát nối, chơi 
trình diễn.

2.2. Nhảy, múa

Vận động giãn cơ, tập luyện 
lại những động tác đã học, 
nhảy theo các series như 
Just dance.

2.3. Vẽ

+ Vẽ tự do
+ Vẽ theo chủ đề
+ Tô màu
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1.1. Đọc 

Ở độ tuổi này bố mẹ cổ vũ 
con đọc sách mà con yêu 
thích. 

1.2. Viết

Con có thể sáng tác truyện, 
thơ, viết nhật ký.

1.3. Nói – nghe

Bố mẹ dành thời gian trò 
chuyện mỗi ngày cùng con, 
lắng nghe những câu 
chuyện con kể.

Bố mẹ có thể cổ vũ các con 
luyện tập thể thao theo các 
dạng thử thách hoặc cả nhà 
cùng trò chơi:

+ 100 bước đi bộ mỗi ngày.
+ Đạp xe 1 vòng quanh khu 
nhà ở (đối với khu vực an 
toàn).
+ Nhảy dây 20 – 30 cái.
+ Cùng chơi trò chơi dân 
gian: nhảy lò cò, cướp cờ, bịt 
mắt bắt dê, ...

2.1. Hát

Chơi hát đố, hát nối, chơi 
trình diễn.

2.2. Nhảy, múa

Vận động giãn cơ, tập luyện 
lại những động tác đã học, 
nhảy theo các series như 
Just dance.

2.3. Vẽ

+ Vẽ tự do
+ Vẽ theo chủ đề
+ Tô màu

4.1. Quản lí thời gian

Bố mẹ hướng con vào thực 
hiện đúng thời gian biểu đã 
xây dựng.

4.2. Nấu ăn

Ở độ tuổi này có thể hướng 
dãn con tự thực hiện các 
món ăn đơn giản, nấu cơm. 

4.3. Sắp xếp phòng, không 
gian cá nhân ngăn nắp

Gấp mền gối khi ngủ dậy, 
cất đồ chơi sau khi chơi, đẩy 
bàn ghế vào vị trí ban đầu.

4.4. Công việc nhà khác

Lau nhà, lau bàn ăn, dọn 
chén, rửa chén, quét nhà, ...

 HOẠT ĐỘNG KHÁC

Các hoạt động diễn ra hiển 
nhiên khi ở nhà: vệ sinh cá 
nhân, xem ti vi, chơi đồ chơi, 
thời gian tự do,…

Ở độ tuổi Tiểu học, bố mẹ nên cổ vũ và khuyến khích con theo hình thức “phiếu tích điểm”, “bộ sưu tập sticker”. Mỗi ngày con thực hiện đúng thì sẽ được 1 sticker. Tổng kết 
tuần sẽ được phần thưởng mà con thích.

Thời gian biểu có thể thay đổi tùy điều kiện gia đình: bố mẹ đi làm hay ở nhà cùng con, sở thích mong muốn cá nhân cùng con.

THỜI LƯỢNG PHÂN BỔ CÁC HOẠT ĐỘNG: 

Với lứa tuổi tiểu học bố mẹ không cần sắp xếp kín tất cả hoạt động vào một ngày. Bố mẹ có thể chia ra mỗi ngày 1 -2 hoạt động. Ưu tiện hoạt động con
 thích nhất, mang tính giải trí; các hoạt động gắn kết gia đình. Xen kẽ các hoạt động khám phá, học tập nhẹ nhàng. 

Trên đây chỉ là gợi ý để bố mẹ có thêm nhiều lựa chọn cho mùa hè đặc biệt này của con.

GHI CHÚ


