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Nhật ký luyện chữ   

          Bạn hãy ghi lại những 

chữ viết chưa đẹp và những chữ 

viết đẹp và để lại kí hiệu của 

riêng bạn 

Các thầy cô, phụ huynh hãy 

nhận xét chấm điểm cho các 

bạn và hướng dẫn các bạn ghi 

nhật ký nhé ! 
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Góc vui nhộn   
Bạn hãy đếm xem có bao nhiêu đồ dùng 

học tập trong hình. 
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Nhật ký luyện chữ   

          Bạn hãy ghi lại những 

chữ viết chưa đẹp và những chữ 

viết đẹp và để lại kí hiệu của 

riêng bạn 

Các thầy cô, phụ huynh hãy 

nhận xét chấm điểm cho các 

bạn và hướng dẫn các bạn ghi 

nhật ký nhé ! 
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          Bạn hãy ghi lại những 

chữ viết chưa đẹp và những chữ 

viết đẹp và để lại kí hiệu của 

riêng bạn 

Các thầy cô, phụ huynh hãy 

nhận xét chấm điểm cho các 

bạn và hướng dẫn các bạn ghi 

nhật ký nhé ! 

Nhật ký luyện chữ   
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Các thầy cô, phụ huynh hãy 

nhận xét chấm điểm cho các 
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Bé làm họa sĩ   

Bạn hãy vẽ những 

hình vào ô hoạt họa 

dưới đây. 
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