CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 9/2017
Thời gian từ 18/9/2016 – 29/9/2017
Kế hoạch tuần 1 : Rèn nề nếp
Cô cùng Bé chuẩn bị học liệu cho năm học mới.
Thời gian: ( Từ ngày 04/09 đến ngày 08/09)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 09/2017
Thời gian từ: Từ 18/9 – 29/9/2017
Kế hoạch tuần 2 : Tôi và các bạn(từ 11/9/2017 – 15/9/2017)
Lớp:Chồi Non 2
HOẠT ĐỘNG
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Sáng

Chiều

Montessori: Cách gắp(đũa tập gắp).
Âm nhạc: NDC:DH: Tìm bạn thân.
NDKH: NH: Em thêm tuổi mới
TC: Nghe âm la đoán tên bài hát

GDLG: Đoàn kết yêu thương các bạn,chia sẻ đồ chơi.
Bóng rổ : Làm quen với Bộ môn Bóng Rổ
Thư viện: Xem sách chuyện về bạn bè,trường lớp
Nghe cô kể chuyện

Văn học : Truyện “tay phải, tay trái”
Tạo hình(NK): Tô màu trường mầm non của bé.
Montessori: Gậy đỏ xếp hình.

Máy tính: : LetteE: http://www.starfall.com/n/level-k/letter-a/load.htm?f
Piano: Làm quen với đàn Piano
Võ: Ôn luyện động tác Mã bộ phối hợp ra quyền.

MTXQ: Tôi và các bạn.
Tạo hình(NK): Dùng khuôn tạo hình .
Montessori: Luyện tập
Storry time: The ant and the dove

Tiếng anh(BN): Classroom items (table, chair, book, crayon, backpack)
Letter A sound and words.
Thể dục: VĐCB: Bò chui qua cổng
TCVĐ:Trốn tìm
Múa: Tập lại các động tác uốn ép dẻo cơ bản + các thế tay dân gian
Tiếng anh: Classroom items: window, door, bookshelf, board
Letter A sounds & words
GDLG: Đoàn kết yêu thương các bạn,chia sẻ đồ chơi.

Thứ năm

Bóng rổ : Làm quen với Bộ môn Bóng Rổ
Montessori: Hộp que tính 1-10.
Toán: Nhận biét mối quan hệ nhiều bằng nhau

Thứ sáu

Cảm thụ âm nhạc: Thẩm âm đơn điệu
Tạo hình(CK): Dán bạn tập thể dục
Tiếng anh(BN): Classroom items (review)
Recognize letter Aa/ Letter Aa worksheet
Giao tiếp thuyết trình: Dángđứngcủangườithuyếttrình
Múa: Tập lại các động tác uốn ép dẻo cơ bản + các thế tay dân
gian

Võ: Ôn luyện động tác Mã bộ phối hợp ra quyền.
Music and Movement Day: Game: What’s the time, Alligator?
Montessori: Pha nước chanh .
NGBN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 09/2017
Thời gian từ: Từ 11/9 – 29/9/2017
Kế hoạch tuần 3 : Các giác quan và cách bảo vệ. ( Từ ngày 18/09 đến ngày 22/09/2017)
Lớp:Chồi Non 2
HOẠT ĐỘNG
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

Chiều

Montessori: Chữ giấy ráp – a, ă, â .
Âm nhạc: NDC: NH:Năm giác quan
NDKH: VĐ:Cái mũi
TC: Ai đoán giỏi

GDLG: Trẻ lễ phép chào hỏi người lớn.
Bóng rổ : Làm quen với Bộ môn Bóng Rổ
Thư viện: xem tranh truyện về các giác quan của bé .
Nghe cô kể chuyện

Văn học : Thơ: Cái lưỡi
Tạo hình(NK): Vẽ đồ vật từ các hình đơn giản(tủ, bàn, ghế,
quần,áo…)
Montessori: Luyện tập

Máy tính: LetteE: http://www.starfall.com/n/level-k/letter-a/load.htm?f
Piano: Tư thế ngồi cách sắp xếp các ngón tay phải .
Võ: Ôn luyện động tác Cung bộ ra quyền.

MTXQ: Trò chuyện về một số bộ phận trên cơ thể : mắt , tai, mũi
,miệng.
Tạo hình(NK): Nặn mặt trăng
Montessori: Phân loại con vật theo môi trường sống .
Storry time: Spot goes to school

Tiếng anh(BN): Classroom item review
Rainbow colors
Thể dục: VĐCB: Đi bằng gót chân trong đường hẹp
TCVĐ Thi xem đội nào nhanh
Múa: Tập lại các động tác uốn ép dẻo cơ bản + các thế tay dân gian

Bóng rổ : Làm quen với Bộ môn Bóng Rổ
Montessori: Luyện tập
Toán: Dạy trẻ mối quan hệ nhiều hơn ít hơn

Tiếng anh: Classroom item review
Basic shapes
GDLG: Trẻ lễ phép chào hỏi người lớn.

Cảm thụ âm nhạc: Làm quen với khuông nhạc, khóa sol
Tạo hình(CK): Vẽ các bộ phận còn thiếu trên khuôn mặt
Tiếng anh(BN): Letter B sound and words
Classroom item review
Giao tiếp thuyết trình: Ônluyện
Múa: Tập lại các động tác uốn ép dẻo cơ bản + các thế tay dân

Võ: Ôn luyện động tác Cung bộ ra quyền.
Music and Movement Day: Game: Musical statue
Montessori: Hoa quả dầm.
NGBN:

gian.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 09/2017
Thời gian từ: Từ 11/9 – 29/9/2017
Kế hoạch tuần 4 : Bé phân loại phương tiện giao thông ( Từ ngày 25/09 đến ngày 29/09/2017)
Lớp:Chồi Non 2
HOẠT ĐỘNG
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

Chiều

Montessori: Thẻ số và hạt đếm
Âm nhạc: NDC : VĐVTTN : Em đi qua ngã tư đường phố
NDKH :NH: Anh phi công ơi
TC : Ai nhanh nhất
Văn học : Truyện :Xe đạp trên đường phố
Tạo hình(NK): Vẽ đoàn tầu
Montessori: Luyện tập.

GDLG: Lễ phép chào khách đến nhà
Bóng rổ : Hướng dẫn động tác tung hứng bóng bằng hai tay
Thư viện: Trò chuyện với trẻ về đặc điểm, nơi hoạt động của các ptgt
Nghe kể truyện : Qua đường
Máy tính: LetteE http://www.starfall.com/n/level-k/letter-a/load.htm
Piano: Bài học cho phím trắng
Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1.

MTXQ: Một số phương tiện giao thong đường bộ
Tạo hình(NK): vẽ xe đạp.
Montessori: Sao chép chữ cái.
Storry time: ‘Brown Bear what do you see? (Eric Carle)

Bóng rổ : Hướng dẫn động tác tung hứng bóng bằng hai tay
Montessori: Luyện tập.
Toán: Đếm, nhận biết số 1,2. so sánh nhóm có 1-2 đối tượng.

Tiếng anh(BN): Classroom item review
Rainbow colors
Thể dục: VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng.
TCVĐ: Cáo và thỏ
Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao.
Học bài vận động : Nhạc phim Doreamon.
Tiếng anh: Classroom item review
Basic shapes
GDLG: Lễ phép chào khách đến nhà

Cảm thụ âm nhạc: 3 bậc cơ bản đầu tiên trong hang âm.
Tạo hình(CK): Nặn đèn giao thông
Tiếng anh(BN): Letter B sound and words

Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1.
Music and Movement Day: Game: Musical chair
Montessori: Phân loại PTGT theo môi trường sống.

Classroom item review
Giao tiếp thuyết trình: Đôitaylinhhoạtcủangườithuyếttrình.
Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao.
Học bài vận động : Nhạc phim Doreamon.

NGBN

LINKS FOR REFERENCES
1. Songs & poems:
- Warm up/Wrap up: +https://www.youtube.com/watch?v=MugzDjGDYjo
+ https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs
-

Color song:
+ Tell me, tell me by Maple Leaf: https://www.youtube.com/watch?v=ir9wnc16TnA
+ What color is the sky: https://www.youtube.com/watch?v=7jW1E8f2qO4
+ What color is this (Dream English): https://www.youtube.com/watch?v=YyFLBTTAbSE

-

Shape song: What shape is this (Dream English): https://www.youtube.com/watch?v=9GFEjNL0XXw
Alphabet song:
+A song by Bounce Patrol: https://www.youtube.com/watch?v=gsb999VSvh8
+ Letter A by Super Simple Song: https://www.youtube.com/watch?v=8IW3RB1vVTg
+ ABC chant: https://www.youtube.com/watch?v=aEYcmNhz7Uc

2.
-

Link game for reference ‘What’s the time’ : https://www.youtube.com/watch?v=21k7pTWhAo8
Stories:
The ant and the dove: https://www.youtube.com/watch?v=nMiIVMn50ug
Spot goes to school: https://www.youtube.com/watch?v=_FWr4uc6zMI
Brown bear, what do you see: https://www.youtube.com/watch?v=ek7j3huAApc

BÀI HÁT, THƠ ,TRUYỆN THÁNG 9/2017

TUẦN 2
*Bài hát :
Dạy hát : Tìm bạn thân
Nào ai ngoan ai xinh ai tươi
Nào ai yêu những người bạn thân
Tìm đên đây ta cầm tay
Múa vui nào!
Rôi tung tăng ta đi bên nhau
Bạn thân yêu ta còn ở đâu
Tìm đến đây ta cầm tay
Múa vui nào!
Vận động : Em thêm một tuổi mới

Mùa xuân đã về đây Hàng cây thêm một tuổi Mà vẫn không già thêm Những chồi non vẫn nhú lên. Còn em thêm một tuổi Giờ đây đã lớn khôn
Em sẽ là bạn tốt Em sẽ là con ngoan.
xuân đã về đây Bầy chim thâm một tuổi Mà vẫn như trẻ con Vẫn đùa vui hát véo von. Còn em thêm một tuổi Giờ đây đã lớn khôn Em sẽ là bạn tốt
Em sẽ là con ngoan.

*Truyện :
Tay phải , tay trái
Từ trước đến giờ, Tay trái và tay phải luôn là hai người bạn thân thiết của nhau. Một hôm, mẹ đi chợ về. Tay phải giúp mẹ xách giỏ giúp mẹ, mệt
quá nó mắng Tay trái: - Cậu thật là sướng, chẳng phải làm việc gì nặng nhọc, còn tớ thì việc gì cũng phải làm. Từ việc xúc cơm, cầm bút, thái
rau... tất tật đều do một tay tớ cả.
Nghe bạn nói vậy. Tay trái buồn bã chẳng nói gì. Nó lẳng lặng ngoảnh mặt đi chỗ khác và hứa sẽ không giúp tay phải việc gì nữa. Rồi một buổi
sáng, con người thức dậy và muốn đánh răng nhưng Tay Trái đã giận Tay phải mất rồi nên chỉ có một tay cầm bàn cahỉ, còn ly nước thì không sao
cầm được. Con người bắt đầu không hài lòng vì đánh răng vừa cậhm vừa không sạch. Đến lúc cần mặc quần áo thì lại càng khổ hơn. Không thể
nào cài nút được nếu chỉ có một tay. Vậy là con người đành mặc nhăn nhúm để kịp đến trường. Khi cô giáo dạy vẽ ô tô thì hết chịu nổi.
Chỉ có một tay để cầm bút màu và không có tay nào để giữ giấy cả. giấy cứ chạy lung tung và trêu: - Tại cậu chỉ biết quý trọng bản thân mình mà
coi thường bạn nên hậu quả như vậy đấy! - Sợ bị con người không cần đến mình nữa.
Tay Phaỉa bèn năn nỉ Tay Trái: - Cậu giúp tớ với! Việc này khó quá, tớ không làm được.
- Tay Trái vẫn còn giận, liền nói: - Sao lúc trước cậu nói tớ chẳng được việc gì?
Tay Phải hối hận nói: - Tớ biết mình sai rồi, thôi cho tớ xin lỗi. Chúng ta hòa nhé! Thế là tay Trái và Tay Phải giúp con người đánh răng, mặc áo
và làm nhiều việc khác một cách nhanh chóng, gọn gàng.
Cuối cùng Tay Phải sung sướng thốt lên: - Nhờ cậu mà tớ đỡ vất vả. Cậu và tớ đều quan trọng như nhau. Không có cậu thì tớ có nhiều việc mà
một mình tớ không thề nào làm đươc.

TUẦN 3
*Bài hát:
Nghe hát :Năm giác quan
Mẹ cho con đôi mắt sáng ngời
Cho con học tập
Cho con nhìn được
Mẹ cho con chiếc mũi dễ thương
Cho con ngửi thấy mùi hương hoa hồng
Mẹ cho con cái lưỡi cong cong
CHo con biết được vị chua cay này
Mẹ cho con hai cái tay xinh
CHo con nghe được tiếng đàn ru dương
Mẹ cho con da khỏe lạ thường
Chở che cơ thể bảo vệ con mỗi ngày.
Vận động : Cái mũi
Nào bạn ơi ra đây ta xem một cái mũi.
Nào bạn ơi ra đây xem tôi phình cái mũi.
Thở làm sao cho cái mũi đó lớn nhanh như quả bóng tròn.
Là nơi đó có gió bay qua.
Đúng mũi rồi.

*Thơ :
Cái lưỡi
Tôi là cái lưỡi
Giúp bạn hàng ngày
Nếm vị thức ăn
Nào chua nào ngọt
Những gì nóng quá
Bạn chớ vội ăn
Hãy chờ một tý
Không thì đau tôi.
TUẦN 4
*Bài hát:
VĐVTTN :Em đi qua ngã tư đường phố
Trên sân trường chúng em chơi giao thông.
Đi vòng quanh qua ngã tư đường phố .
Đèn bật lên màu đỏ thì em dừng lại.
Đèn bật lên màu xanh em nhanh qua đường .
Nghe hát : Anh phi công ơi
Anh phi công ơi anh bay trên trời
Anh nghiêng đôi cánh bóng như gương soi
Anh vòng anh liệng bay trên xa vời

Anh vòng anh liệng giữ yên bầu trời
Em thích bầu trời anh đang bay đó
Tối có ông trăng khi mờ khi tỏ
Mưa có cầu vồng ánh xanh ánh đỏ
Em thích bầu trời anh phi công ơi
Mai đây em lớn em làm phi công
Bay cao hơn nữa anh ơi biết không
Em thích bầu trời anh phi công ơi

*Truyện :
Xe đạp con trên đường phố
Sáng sớm nay mọi người đã đi làm hết. Chỉ còn mỗi mình Xe Đạp con ở nhà. Nằm một mình buồn quá, Xe Đạp con nghĩ: “Mình phải đi dạo phố
mới được!”
Vừa ra khỏi nhà, Xe Đạp con đã thấy trên đường phố đầy ắp những Xe Tải, Xe Hơi, Xe Buýt, cả Xe Gắn Máy và Xe Đạp to nữa. Tất cả đều chạy
rất trật tự trên con đường riêng của mình. Xe Đạp con cố len vào chạy cạnh những xe lớn. Chợt trông thấy một chiếc xe tải cũ dính đầy bụi đất,
bên trên chất những bao hàng thật to, Xe Đạp con thắc mắc hỏi lớn:- Bác Tải ơi! Bác chở gì nhiều thế?Bác Tải già thì thầm:- Bác chở gạo đấy
cháu ạ!Xe Đạp con vẫn hỏi tiếp- Bác chở gạo để làm gì ạ?Nghe Xe Đạp con hỏi, chú Buýt đi bên cạnh kêu lên:- Ơ hay! Thế lúa gạo có ích gì cho
con người hở cháu?Xe Đạp con nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu rồi hỏi tiêp chú Buýt:- Thế sao chú không chở gạo giúp bác Tải mà chở toàn là
người không vậy?Chú Buýt ngập ngừng vì câu hỏi của Xe Đạp con:
- Ừ…thì…chú…Bác Tải già từ tốn xen vào:- Xe Đạp ơi! Cháu thấy trên mình bác có băng ghế nào không? Còn trên mình của chú Buýt thif đầy
những băng ghế nệm êm ả đó thôi.- “Ừ nhỉ!” – Xe Đạp con ngẫm nghĩ: “Mọi người tựa lưng vào băng ghế đọc sách, xem báo có vẻ thú vị lắm!”.
Mải hỏi chuyện và suy nghĩ , Xe Đạp con quên mất mình đã chạy lấn sang vạch trắng giữa đường. Chợt có tiếng gọi khẽ: Này, Xe Đạp con ơi! Em
đi sang bên đường của em đi nào!
Xe Đạp con quay người về phía có tiếng nói. Thì ra là chị Xe Hơi. Tiếng của chị mới êm ả làm sao chứ không rồ rồ ầm ĩ như bác Tải và chú Buýt.
Trông dáng vẻ của chị cũng xinh thật là xinh! Nghe chị Xe Hơi nhắc nhở, Xe Đạp con tỏ ra bực mình lắm: - Mặc em, em thích chạy đua với mọi
người cơ! Xe Đạp con vẫn bướng bỉnh chạy phăng phăng phía sau chú Buýt. Đèn đỏ bật lên, tất cả dừng lại. Bỗng một anh Cứu Thương phía sau
chạy lên, tiếng còi inh ỏi làm Xe Đạp con luống cuống ngã lăn ra đường. Chị Xe Hơi phía sau vội vàng đỡ Xe Đạp dậy. Xe Đạp con thẹn thùng lí
nhí:- Em cảm ơn chị! Rồi Xe Đạp con nhanh nhẹn chạy sang bên đường của mình, nơi có những xe đạp đang đi.

