CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 09/2017
Lớp: Gieo hạt 1
KẾ HOẠCH TUẦN I: Bé chào đón năm học mới
Rèn nề nếp
( Từ ngày 05/ 09 đến 08/09/2017)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 09/2017
Lớp: Gieo hạt 1
Tuần II: Bé yêu cô giáo
Từ 12/09 đến 16/09/2017
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

Văn học: Thơ: Đi dép

*GDLG: Dạy trẻ biết giữ gìn vệ sinh
*HĐC: Xem một số tranh ảnh về thời tiết
-Chơi với bộ gõ bi

Tạo hình: Tô màu chiếc áo của cô

*GDLG: Tập cho trẻ lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định
*HĐC: Ôn thể dục: “ Đi theo hiệu lệnh’’

Hoạt động nhận biết: Trò chuyện về cô giáo của bé

* GDLG: Tập đưa đồ vật cho người lớn bằng 2 tay.
* Rèn nề nếp: Tiếp tục rèn trẻ tập trung vào cô khi ngồi học bài.

Thứ ba

Thứ tư

Hoạt động với đồ vật: Tập luồn dây
Thứ năm

Thứ sáu

Âm nhạc: NDC: Dạt hát: Cô và mẹ
NDKH: TCÂN: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ

Thể dục : VĐCB: Lăn bóng cho cô
TC: Ai nhanh hơn

*NGBN.
- Biểu diễn văn nghệ
- Ôn thơ: Đôi dép

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 09/2017
Lớp: GIEO HẠT 1
Tuần III: Cơ thể của bé
Từ ngày 18/09 đến 22/09
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

Văn học: Truyện : Vệ sinh buổi sáng

*GDLG: Tiếp tục dạy trẻ biết giữ gìn vệ sinh
*HĐC: Xem một số tranh ảnh về các hoạt động của bé
-Chơi với góc gia đình

Tạo hình: Dán quần áo cho bé

*GDLG: Tiếp tục rèn trẻ lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định
*HĐC: Cho trẻ chơi với đồ chơi yêu thích trong lớp

Hoạt động nhận biết: Nhận biết một số bộ phận cơ thể của bé.

* GDLG: Tập đưa đồ vật cho người lớn bằng 2 tay.
* Rèn nề nếp: Tiếp tục rèn trẻ tập trung vào cô khi ngồi học bài.

Thứ ba

Thứ tư

Hoạt động với đồ vật: Chọn đồ dùng màu đỏ
Thứ năm

Thứ sáu

Âm nhạc: NDC: VĐTN: Bé Ngoan
NDKH: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ

Thể dục : VĐCB: Bò theo hướng thẳng
TC: Đoán xem cái gì kêu

*NGBN.
- Biểu diễn văn nghệ
- Ôn thơ: Đôi dép

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 09/2017
Lớp: GIEO HẠT 1
Tuần IV: Bé và các bạn
Từ ngày 25/09 đến 29/09
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

Văn học: Đồng dao“Con Công”

*GDLG: Tiếp tục dạy trẻ biết giữ gìn vệ sinh
*HĐC: Xem một số tranh ảnh về các hoạt động của bé
-Chơi với góc gia đình

Tạo hình: Dán hoa tặng bạn
Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Hoạt động nhận biết: Nhận biết tên các bạn trong lớp

*GDLG: Tiếp tục rèn trẻ lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định
*HĐC: Cho trẻ chơi với đồ chơi yêu thích trong lớp

* GDLG: Tập đưa đồ vật cho người lớn bằng 2 tay.
* Rèn nề nếp: Tiếp tục rèn trẻ tập trung vào cô khi ngồi học bài.

Hoạt động với đồ vật: Lồng tháp lật đật

Thể dục : VĐCB: Đi cầm tay cô
TC: Nu na nu nống

Âm nhạc: NDC : Dạy hát: Cô và mẹ

*NGBN.
- Nghe cô kể truyện
- Ôn thơ: Đôi dép

NDKH:TCVĐ: Trời nắng trời mưa”

NỘI DUNG THƠ,TRUYỆN,BÀI HÁT LỚP GIEO HẠT THÁNG 9
Thơ “Đi Dép”
Chân được đi dép
Thấy êm êm là
dép cũng vui lắm
được đi khắp nhà

Truyện :Vệ sinh buổi sáng Sáng
Mèo thức dậy dùng tay lau mắt. Mèo liếm vào bàn tay rồi xoa lên hai mắt. lau mắt xong. Mèo cuối xuống liếm vào cổ bên trái, rồi liếm sang cổ bên phải. Xong
xuôi, Mèo chạy tới nơi bé Hạnh đang đứng chải răng. Bé Hạnh dùng bàn chải xát răng bên trái, bên phải, bên trên, bên dưới, bên trong, bên ngoài và cả cái
lưỡi màu hồng nữa. Bé, Hạnh lấy nước xúc miệng, hút vào nhổ ra, hút vào nhổ ra mấy lần. Tiếp theo, bé Hạnh vò khăn ướt để lau mặt. Lau đi lau lại, Mèo thấy
đôi mắt bé Hạnh xinh xinh và đôi môi hồng hồng, dễ thương lắm! Mèo con tưởng là bé Hạnh đã xong nên kêu: “meo, meo...”đểr rủ bé Hạnh đi ăn sáng. Nhưng
kìa, bé hạnh dùng cái lược chảy tóc đẹp ghê! Còn bé, mỗi buổi sáng bé làm vệ sinh như thế nào nhỉ?.
Thơ: Bạn mới.
Bạn mới đến trường.
Hãy còn nhút nhát.
Em dạy bạn hát.
Em rủ bạn chơi.
Cô thấy cô cười.
Khen em đoàn kết.

Bài hát:
1.Cô Và Mẹ
Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo Khi đến trường cô giáo như mẹ yêu Cô và mẹ là hai cô giáo Mẹ và cô ấy hai mẹ yêu !

2.Bé Ngoan
Thứ Hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan. Thứ Ba thứ Tư thứ Năm, hàng ngày bé luôn cố gắng. Thứ Sáu rồi đến thứ Bảy, cô cho bé
phiếu bé ngoan. Chủ Nhật cả nhà đều vui. Vì bé ngoan suốt tuần, Vì bé ngoan suốt tuần.

3. Mời bạn ăn
Mời bạn ăn, ăn cho mau lớn
Mời bạn uống, uống nước mịn da
Thịt và rau, trứng đậu cá tôm
Mình cùng ăn, chúng mình sẽ lớn nhanh.

