HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ DỰ ÁN
Năm học 2019 – 2020
Tại Eraschool, trẻ được phát triển toàn diện 4 lĩnh vực cơ bản: Thể chất, tình cảm và quan hệ
xã hội, ngôn ngữ và giao tiếp, nhận thức thông qua các hoạt động theo chủ đề và dự án được
thực hiện xuyên suốt trong năm học. Trong năm học 2019-2020, trẻ sẽ được tham gia các
chương trình và hoạt động dự án sau:
STT

THỜI
GIAN

CHỦ ĐỀ

DỰ ÁN
Làm đồ chơi, đồ dùng từ đồ tái chế

1

8.2019

Trường học thiên nhiên

2

9.2019

Em là ai?

3

10.2019

4

11.2019

Thế giới thực vật

5

12.2019

Thế giới đại dương

6

1.2020

7

2.2020

8

3.2020

Thế giới quanh em

9

4.2020

Thế giới các loại hoa

Ép hoa – Tác phẩm nghệ thuật từ thiên nhiên

10

5.2020

Chào hè 2020

Chương trình: Lễ hội thể thao

11

6.2020

Chương trình học hè

Chương trình hè, tập trung các hoạt động văn

Hè vui của bé

nghệ, năng khiếu và vận động thể thao…

Ước mơ của em – Nhà
du hành vũ trụ

Bé bảo vệ môi trường
Xây dựng cây gia đình
Gia đình yêu thương của bé
Vở kịch nhỏ: Những hành tinh kỳ diệu
Trồng các loại cây trong lớp: Khoai lang,
dứa…Khu vườn nhiệt đới
Nuôi cá – Thế giới đại dương nhỏ trong lớp học

Các mùa và hiện tượng Nhà khoa học nhí: Chế tạo dụng cụ đo nhiệt độ,
làm nhiệt kế, đồng hồ mặt trời

thời tiết
Động vật lưỡng cư và
bò sát

Nuôi ếch – Quá trình phát triển kì diệu
Làm bản đồ Việt Nam và Thế giới
Vòng quanh Thế giới
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