CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 09/ 2017
Tuần 1: Đón khai giảng năm học mới
Rèn nề nếp
Thời gian: từ 04/09- 08/09/2017

Thời
gian
Thứ 2

Thứ 3

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 09
Lớp : Lá biếc 1
Thực hiện từ : 04/09/2017- 29/09/2017
Kế hoạch tuần 2: Lớp học của bé
Từ ngày : 11/09- 15/09/2017
Hoạt động
Sáng
*Montessori: Nạo
*Tiếng anh: Letter A & M. Word family ‘am’.Classroom mini-books

*Tiếng anh: Letter A & M. Word family ‘am’
Classroom mini-books
*Âm nhạc: NDC: DH “Lớp chúng mình rất vui”
-NDKH: NH: “Vui đến trường”.
-TCAN: Nghe nhạc đoán tên bài hát
*Montessori: Khối trụ không núm – trò chơi
*Toán : Ôn luyện đếm, nhận biết chữ số từ 1-5, sắp xếp so sánh số lượng các

Chiều
* Bóng đá: Hướng dẫn làm quen với động tác xử lý bóng
bằng chân
* Múa: Tập lại các động tác uốn ép dẻo cơ bản + các thế
tay dân gian
* Piano: Tư thế ngồi, cách sắp xếp các ngón tay phải và trái
*Võ:. Ôn luyện động tác Cung bộ ra quyền.
* Tạo hình( NK): Vẽ chủ đề trường mầm non
(T1 Dựng hình)
* Máy tính:Ngôi nhà toán học
* Giáo dục lễ giáo: Rèn nề nếp ngồi học đúng tư thế

nhóm để hình thành mối quan hệ giữa các số tự nhiên trong phạm vi 5
(luyện tập)

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

*Cảm thụ âm nhạc:Thẩm âm tiết tấu theo giai điệu
* Tạo hình (CK):Cắt dán đồ chơi trường mầm non.
* Story time: Sam has ham(Little Fox)
*Bóng rổ: Làm quen với Bộ môn Bóng Rổ
* Tiếng anh: (bản ngữ): Letter A & M. Word family ‘am’.
- Word-family ‘am’ worksheet
* Văn học: Truyện : “ Mèo hoa đi học”
* Võ: Ôn luyện động tác Cung bộ ra quyền.
* Thư viện: Nghe và xem sách truyện về trường lớp
*Môi trường xung quanh: Trò chuyện về lớp học của bé.
*Montessori: Dây 1000
* Bóng rổ: Làm quen với Bộ môn Bóng Rổ

* Montessori:Luyện tập
*Làm quen chữ viết:Tập tô các nét cơ bản
*Giao tiếp thuyết trình:Dáng đứng của người thuyết trình.
* Múa: Ôn tập kĩ năng
* Bóng đá: Hướng dẫn làm quen với động tác xử lý bóng
bằng chân
*Montessori: Bảng Seguin 2
* Giáo dục lễ giáo: Rèn nề nếp ngồi học đúng tư thế
*Tạo hình(NK): Vẽ chủ đề trường mầm non
(T2:Tô mầu )
* Thể dục:VĐCB:Bật sâu-Đập và bắt bóng
TCVĐ:Cuộc đua kỳ thú
*Music & Movement Day: Game: Memory card game
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 09
Lớp : Lá biếc 1
Thực hiện từ : 04/09/2017- 29/09/2017
Kế hoạch tuần 3:Trường mầm non
Từ ngày 18/09- 22/09/2017
Hoạt động
Sáng
*Montessori: Hộp vật và thẻ từ (CĐ màu hồng từ 2 chữ cái)
* Làm quen chữ viết: Làm quen với chữ cái o,ô,ơ
*Tiếng anh: Letter A & N. Word family ‘an’.Back to school: I get my
lunch
*Tiếng anh: Letter A & N . Word family ‘an’
Back to school: I get my pencils
*Âm nhạc: -NDC:VĐ:Lớp chúng mình rất vui
-NDKH: Nghe : Đi học
-TCAN: Tai ai tinh
*Montessori: Pha nước chanh
*Cảm thụ âm nhạc:Bài tập xướng âm 1
* Tạo hình (CK): Vẽ chân dung cô giáo
* Story time: Game: Memory card game
*Bóng rổ: Hướng dẫn động tác tung hứng bóng bằng hai tay
* Tiếng anh: (bản ngữ): Letter A & N. Word family ‘an’.
Word-family ‘an’ worksheet
* Văn học: Thơ: nghe lời cô giáo
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1.
* Thư viện: Trò chuyện với trẻ về cách giữ gìn sách truyện
Nghe cô kể chuyện
*Môi trường xung quanh: Trò chuyện về
*Montessori: Tìm hiểu đặc trưng 1 đất nước – VN
* Bóng rổ: Hướng dẫn động tác tung hứng bóng bằng hai tay

Chiều
* Bóng đá: Hướng dẫn làm quen với động tác xử lý bóng
bằng chân
* Múa: Ôn tập kĩ năng
* Piano: Bài học đầu tiên
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1.
* Tạo hình( NK): Tập vẽ: Mâm ngũ quả
* Máy tính:Thế giới sôi động
* Giáo dục lễ giáo: Biết chào hỏi lễ phép
* Montessori: Dây hạt dài
*Toán: Lập số và nhận biết chữ số 6
*Giao tiếp thuyết trình : Dáng đứng của người thuyết trình
* Múa: Ôn tập kĩ năng
* Bóng đá: Hướng dẫn làm quen với động tác xử lý bóng
bằng chân
*Montessori: Luyện tập
* Giáo dục lễ giáo: Biết chào hỏi lễ phép

*Tạo hình(NK): Tô màu: Mâm ngũ quả
* Thể dục: :-VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng,đi nối gót
bàn chân(tiến về phía trước)
-TCVĐ: Nhảy lò cò
*Music & Movement Day: Dan ran (Little Fox)
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 09
Lớp : Lá biếc 1
Thực hiện từ : 04/09/2017- 29/09/2017
Kế hoạch tuần 4: Bảo vệ đồ dùng, đồ chơi
Từ ngày 25/09- 29/09/2017
Hoạt động
Sáng
Chiều
*Montessori: Hộp tranh và thẻ từ (CĐ màu hồng từ 2 chữ cái)
* Bóng đá: Hướng dẫn làm quen với động tác xử lý bóng
*Tiếng anh: Review Word family (at-am)
bằng chân
Classroom mini-books
* Múa: Ôn tập kĩ năng
* Piano: Bài học đầu tiên
*Tiếng anh: Review Word family (at-an)
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1.
Classroom mini-books
* Tạo hình( NK): Chơi với màu nước
*Âm nhạc: NDC: DH“Mùa thu ngày khai trường”.
(Pha màu từ 3 màu cơ bản
-NDKH: Nghe hát: “Trường mẫu giáo yêu thương”
* Máy tính:Ngôi nhà toán học
-TCAN: Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng
* Giáo dục lễ giáo: Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản
*Montessori: Luyện tập
cùng người khác
*Toán : So sánh, thêm bớt trong phạm vi 6
*Cảm thụ âm nhạc:Xướng âm gam C trưởng
* Montessori: Thẻ tranh lớn và thẻ từ (CĐ màu hồng từ 2
chữ cái)
* Tạo hình (CK): Bé tập làm sách.
* Làm quen chữ viết: Tập tô chữ o,ô,ơ
* Story time: Word-family story (at-an-am review) by Little Fox
*Giao tiếp thuyết trình:Đôi tay linh hoạt của người thuyết
*Bóng rổ: Hướng dẫn động tác tung hứng bóng bằng hai tay
trình
* Múa: Ôn tập kĩ năng
* Tiếng anh: (bản ngữ): Review word family (at-an-am)
* Bóng đá: Hướng dẫn làm quen với động tác xử lý bóng
Word-family worksheet
bằng chân
* Văn học: Truyện : “ Nếu không đi học”
*Montessori: Luyện tập
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1.
* Giáo dục lễ giáo: Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản
* Thư viện: Trò chuyện với trẻ về ngôi trường màm non trẻ đang học
cùng người khác
*Môi trường xung quanh :Đồ chơi trong trường bé
*Tạo hình(NK): Chậu cây trang trí lớp
*Montessori: Hoa quả dầm
* Thể dục:-VĐCB: Trèo lên xuống thang có độ cao 1,5m.
-TCVĐ: Nhảy lò cò
* Bóng rổ: Hướng dẫn động tác tung hứng bóng bằng hai tay
*Music & Movement Day: Game: What’s missing?

NỘI DUNG THƠ TRUYỆN THÁNG 9/2017
Bài Thơ:
Nghe lời cô giáo
Bé mới được đi học
Khi về hát rất ngoan
Rửa tay trước khi ăn
“Cô giáo con bảo thế”
Ăn thì mời cha mẹ
Nhường em bé phần hơn
Không để vãi rơi cơm
“Cô giáo con bảo thế”
“Cô giáo con bảo thế”
Việc tốt đều nhắc lời
Thế là, bé yêu ơi
Nhớ lời cô giáo đấy
Nguyễn Văn Chương
TRUYỆN:
Mèo hoa đi học
Mèo Hoa có cái đuôi dài rất đẹp. Lúc nào Mèo cũng chăm sóc , chải chuốt cho cái đuôi của mình . Mèo rất thích mọi người để ý và khen cai đuôi
đẹp của mình .Bạn Nai cũng khen:
- Cái đuôi của cậu đẹp thật. Tôi cũng thích đuôi dài , đẹp nhưng khốn nỗi đuôi của tôi lại ngắn tủn.
Mèo rất thích và hãnh diện . Nhưng niềm vui vừa chợt đến thì Mèo Mẹ nói:
-Ngày mai con phải đến trường để học cùng các bạn.
Mèo Hoa nghĩ đến trường có nhiều bạn lắm, không biết có ai khen mình không nhỉ ? ối! Nếu mà bạn nào cũng sờ vào cái đuôi của mình thì nó sẽ
xấu đi mất.
Mèo Hoa buồn bực trong lòng. Không biết phải làm thế nào đây? Nghĩ mãi, nghĩ mãi Mèo Hoa liền nói với Mẹ :
- Mẹ ơi! cái đuôi của con hôm nay bị ốm rồi, ngày mai con không đi học được đâu . Mèo Mẹ buồn lắm.
Bác Cừu gần đó nghe thấy Mèo Hoa than thở như vậy liền nói toáng lên rằng:
- Tôi sẽ chữa cho khỏi ngay ! Bác Cừu vừa nói vừa cầm cái kéo đến bên Mèo Hoa . Mèo hoa thảng thốt
- Bác sẽ làm gì ?
Bác Cừu nói:

-Tốt hết là bỏ cái đuôi ấy đi
Mèo Hoa:
-Eo ôi! Cắt đuôi cắt đuôi thì đau lắm.Vậy thì cái đuôi lâu nay mà mình hãnh diện thì đi tong rồi. Ối! đau lắm , sợ lắm .
Mèo Hoa liền vội vã :
-Thôi thôi cháu xin đi học ngay thôi, Mẹ ơi con đi học đây.
Mèo Mẹ lúc ấy rất vui vẻ nói với Mèo Hoa :
-Con cứ đi học đi , ở trường con sẽ có nhiều bạn mới rất vui , con sẽ trở thành học trò giỏi, lúc ấy con còn hãnh diện hơn nhiều. Mẹ cũng tự hào về
con.
Nếu không đi học
Gà con đi học, trên đường nó gặp Dê con:
- Đi học với mình đi! - Gà con rủ.
Dê con lắc đầu:
- Tớ đã hẹn với Gấu con đi đá bóng rồi!
Gần tới lớp, Gà con lại gặp Bướm Vàng:
- Bướm vàng ơi, đi học với mình đi:
Bướm Vàng đỏng đảnh:
- Tớ chẳng thích học đâu, rong chơi sướng hơn chứ!
Buổi trưa, Gà con đi học về thì thấy Dê con và Gấu con chờ ở cửa:
- Gà con đọc giúp tới lời hướng dẫn trên hộp thuốc này với, tụi tớ uống một viên rồi mà chả khỏi.
- Nhưng các cậu ốm đau thế nào đã chứ?
- Gấu con đau bụng, còn tớ đá bóng bị ngã chảy máu chân.
Gà con buồn cười quá:
- Hai cái đau ấy không dùng chung một thứ thuốc được. Để tớ lấy thuốc đỏ và bông băng băng lại vết thương cho Dê con. Còn Gấu đau bụng thì
tạm bôi dầu cao đã, rồi đến bác sĩ Voi khám xem sao.
- Ơ, thế thuốc này không dùng được à? - Dê con ngơ ngác.
- Đây là thuốc chữa đau đầu, cậu lấy ở đâu ra thế?
- Tớ thấy trong tủ thuốc nhà tớ. Tớ tưởng cứ là thuốc thì đau gì uống cũng khỏi chứ.
- Ấy chết, thuốc là phải dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ. Các cậu cứ uống lung tung thì nguy hiểm lắm.
- Sao cậu rành quá vậy? - Gấu con ngạc nhiên hỏi.
- Cô giáo Họa Mi vẫn dặn cả lớp thế mà! Bây giờ chúng mình đến nhờ bác sĩ Voi khám cho Gấu nhé!
Và các bạn có biết Gấu con mắc bệnh gì không? Gấu con đau bụng giun vì cậu ta không rửa tay sạch trước khi ăn đấy! Bác sĩ Voi đã cho Gấu
uống thuốc tẩy giun rồi.Vừa lúc ấy thì Bướm Trắng dìu Bướm Vàng vào.
- Gì nữa đây? - Bác sĩ hỏi.
- Bạn ấy bị ngộ độc, bạn ấy không biết chữ nên bay vào vườn hoa đã có tấm biển: "Đang phun thuốc trừ sâu."- Bướm Trắng thưa.

- Đến giờ mà còn có trẻ con không đi học để ra nông nỗi này. - Bác sĩ Voi lắc đầu rồi vội cấp cứu cho Bướm Vàng.
Đến chiều thì Bướm Vàng tỉnh hẳn. Bướm Vàng nói với các bạn:
- Từ mai, chúng mình sẽ cùng đến lớp học nhé! Không đi học thật tai hại.
Bài hát:
Vui đến trường
Sáng tác: Nguyễn Văn Chung
Vui đến trường, vui đến trường,
Nắng lung linh xuyên qua hàng cây.
Cắp sách này bút viết này em đã mang!
Em đến trường, vui đến trường,
Hát ca vang trên xe của ba
Mẹ mỉm cười tay vẫy chào em vào lớp.
Hôm nay cô dạy em làm sao vâng lời người học trò ngoan,
Hiểu biết thêm nhiều những bài học hay từ trong cuộc sống.
Chơi bao nhiêu trò chơi với các bạn rồi cùng cười thật tươi,
Mới thấy thời giờ qua nhanh thật nhanh,
Thèm ban sáng mai vào trường rất vui!
Lớp chúng mình rất vui
Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta chan hòa tình thân.
Lớp chúng mình rất rất vui, như keo sơn anh em một nhà,
Đầy tình thân, quý mến nhau, luôn thi đua học chăm tiến tới,
Quyết kết đoàn giữ vững bền,
Giúp đỡ nhau xứng đang trò ngoan.
Bài ca đi học
Bình minh dâng lên ánh trên giọt sương long lanh. Đàn bướm phơi phới lướt trên cành hoa rung rinh. Bầy chim xinh xinh hót vang lùm cây xanh
xanh.Chào đón chúng em mau bước nhanh chân tới trường.Trường em xa xa khuất sau hàng cây cao cao.Ngày tháng tới đã thắm bao tình em
thương yêu. Đùa nô tung tăng nắm tay cùng vui ca vang. Nhịp bước bước nhanh cô giáo đón em tới trường.Bình minh dâng lên ánh trên giọt
sương long lanh. Đàn bướm phơi phới lướt trên cành hoa rung rinh. Bầy chim xinh xinh hót vang lùm cây xanh xanh
Chào đón chúng em mau bước nhanh chân tới trường.Trường em xa xa khuất sau hàng cây cao cao.Ngày tháng tới đã thắm bao tình em thương
yêu. Đùa nô tung tăng nắm tay cùng vui ca vang. Nhịp bước bước nhanh cô giáo đón em tới trường

Mùa Thu Ngày Khai Trường
Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè, dịu đi những tiếng ve còn vươn trên vòm cây xanh lá
Mùa thu sang đẹp quá xao xuyến bao tâm hồn vui tiếng trống tựu trường, trang giáo án đầu tiên
Mùa thu ơi ! Mùa thu ! Mùa đi xây những ước mơ
Rộn ràng niềm vui mới, người giáo viên nhân dân
Mùa thu ơi ! Mùa thu ! Mùa thơm trang sách mới
Tiếng hát ngày khai trường trong sáng như trời thu!
Trường mẫu giáo yêu thương
Em sẽ là con ngoan mà mẹ em yêu nhất. Em sẽ là tiếng hát hay nhất trường mầm non. Trường mỗ giáo yêu thương cô giáo là mẹ hiền.Trường mỗ
giáo yêu thương nơi ấy thật là vui.Em sẽ là bông hoa và được cô yêu nhất.Em sẽ là cây xanh cây tốt trong vườn xuân.Trường mỗ giáo yêu thương
cô giáo là mẹ hiền.Trường mỗ giáo yêu thương nơi ấy thật là vui. Em sẽ là con ngoan mà mẹ em yêu nhất. Em sẽ là tiếng hát hay nhất trường mầm
non. Trường mỗ giáo yêu thương cô giáo là mẹ hiền.Trường mỗ giáo yêu thương nơi ấy thật là vui.
Em sẽ là bông hoa và được cô yêu nhất.Em sẽ là cây xanh cây tốt trong vườn xuân.Trường mỗ giáo yêu thương cô giáo là mẹ hiền.Trường mỗ
giáo yêu thương nơi ấy thật là vui.
LINKS FOR REFERENCES
1. Songs & poems:
- Warm up/Wrap up: +https://www.youtube.com/watch?v=MugzDjGDYjo
+ https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs
- Alphabet song:
+ Super Simple ABCs: https://www.youtube.com/channel/UCp5Nhw2YMCMUemXC1oWTkkA
+ Word family (an/at): https://www.youtube.com/watch?v=nZjmEQfugT8
https://www.youtube.com/watch?v=jgZOFdQqwTc
2. Stories:
- Dan ran: https://www.youtube.com/watch?v=6aH1k7Gle58
- My bat is an acrobat: https://www.youtube.com/watch?v=IIdMfhaHK54
- Dan is the man with a plan: https://www.youtube.com/watch?v=CcbscuQ529s
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