CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 9
Lớp : Mầm Xanh 2
Thời gian thực hiện: Từ ngày 04/09/2017 – 29/09/2017
Kế hoạch tuần I: Khai giảng - Rèn nề nếp
(từ 04/09 – 08/09/2017)

Thời gian

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 9/2017
Lớp : Mầm Xanh 2
Thời gian thực hiện:
(Từ ngày 04/09/2017 – 29/09/2017)
Kế hoạch thực hiện tuần II: Trường mầm non của bé
Từ ngày 11/9 đến 15/09/2017.
Hoạt động
Sáng
* Văn học
Thơ: Mèo con đi học
* Võ: Dạy động tác bộ pháp cơ bản- Mã bộ.
Phối hợp mã bộ với thủ pháp
* Múa: Làm quen với bộ môn Múa.
*Montessori: Luyện tập
* MTXQ: Trường mầm non Thần Đồng của bé

Chiều
* Montessori (lớp): Chuyển bằng tay
(nhặt vào bỏ ra, đính, gắn) (1: nhiều) – Pagboard
* GDLG: Đi giày, dép khi đi học.

Thứ 4

*Thể dục: VĐCB: Bò trong đường hẹp
TCVĐ: Cáo và thỏ
* Story time: David goes to school by David Shannon
* Tạo hình ( NK): - Giới thiệu môn học và các đồ dùng tạo hình
- Giới thiệu mầu sắc

Thứ 5

* Tiếng Anh: My classroom review. Self-Introduction
Shape: Circle
* Võ: Dạy động tác bộ pháp cơ bản- Mã bộ.
Phối hợp mã bộ với thủ pháp
* Montessori: Luyện tập
* Toán: Ôn nhận biết xanh, đỏ, vàng.
*Montessori: Cắt chuối
* Tạo Hình ( CK ): Tô màu bạn trai, bạn gái.

* Tiếng Anh: My classroom : table, chair, bag, crayon
Self-introduction
Color: Red
* Múa: Làm quen với bộ môn Múa.
*Montessori: Khối trụ có núm C(màu xanh lá)
* Tạo Hình ( NK – lớp): Tô màu trường em
* Máy tính: Làm quen với máy tính và bàn phím
* Giao tiếp thuyết trình: Làm quen môn Giao tiếp thuyết trình

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 6

*Âm nhạc: NDC : Dạy hát: “Cháu đi mẫu giáo”
NDKH:Nghe hát “Vui đến trường”
TCAN: Tai ai tinh
* GDLG: Che miệng khi ho, hắt hơi.
* Thư viện: - Xem sách truyện theo chủ điểm
-Thơ: cô giáo của em, bạn mới
- truyện : cú con và các bạn , ve sầu đi học

* Tiếng Anh ( BN): Shape & Color review
ABC song and chant
* Cảm thụ âm nhạc: Vỗ tay theo nhịp bài hát và tiết tấu đơn giản
* Music&movement day: Game: Musical chair

Thời gian
Thứ 2

Thứ 3

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 9/2017
Lớp : Mầm Xanh 2
Thời gian thực hiện:
(Từ ngày 04/09/2017 – 29/09/2017)
Kế hoạch thực hiện tuần III: Gia đình bé có những ai?
Từ ngày 18/9 đến 22/09/2017.
Hoạt động
Sáng
* Văn học
Truyện: Quà tặng mẹ
* Võ: Dạy động tác bộ pháp cơ bản- Cung bộ.
Phối hợp Cung bộ với thủ pháp.
* Múa: Làm quen với bộ môn Múa.
*Montessori: Luyện tập
* MTXQ: Trò chuyện về thành viên trong gia đình bé

Thứ 4

*Thể dục: VĐCB: Đi kiễng chân
TCVĐ: Bắt bướm
* Story time: David gets in trouble by David Shannon
* Tạo hình ( NK): Nặn mặt trăng

Thứ 5

* Tiếng Anh: My classroom review. Self-Introduction
Shape: Triangle
* Võ: Dạy động tác bộ pháp cơ bản- Cung bộ.
Phối hợp Cung bộ với thủ pháp.
* Montessori: Luyện tập
* Toán: Nhận biết hình tròn, hình vuông
*Montessori: Cơ thể người
* Tạo Hình ( CK ): Dán bông hoa tặng mẹ

Thứ 6

Chiều
* Montessori (lớp): Sổ gửi lời
* GDLG: Đội mũ khi đi ra trời nắng.

*Âm nhạc: NDC : VĐTN “múa cho mẹ xem”
NDKH:Nghe hát “Chị hai thương em”
TCAN: Động và tĩnh theo nhạc
* GDLG: Nhận lỗi khi mắc khuyết điểm.
* Thư viện: Đọc truyện, thơ về gia đình của bé.
* Tiếng Anh: My classroom : table, chair, bag, crayon
Self-introduction
Color: Yellow
* Múa: Làm quen với bộ môn Múa.
*Montessori: Cây gia đình
* Tạo Hình ( NK – lớp): Nặn quả cà chua
* Máy tính: Làm quen với máy tính và bàn phím ( tiếp )
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện

* Tiếng Anh ( BN): Shape & Color review
ABC song and chant
* Cảm thụ âm nhạc: Làm quen với khuông nhạc, khóa sol
* Music&movement day: Game: Musical chair

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 9
Lớp : Mầm Xanh 2
Thời gian thực hiện:
(Từ ngày 04/09/2017 – 29/09/2017)
Kế hoạch thực hiện tuần IV: Đồ dùng trong bếp.
Từ ngày 25/9 đến 29/09/2017.
Hoạt động

Thời gian
Sáng
* Văn học: Thơ: Gió từ tay mẹ
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản phối hợp bộ pháp với thủ pháp.
* Múa: Nhập môn.tập xoạc , nghe những bài nhạc đơn giản
và tập đếm theo

Chiều
* Montessori (lớp): Đóng mở nắp hộp(có ren)
* GDLG: Dạy trẻ biết nói cảm ơn khi được tặng quà.

Thứ 3

*Montessori: Tháp màu hồng 2 - 10 khối
* MTXQ: Trò truyện về một số đồ dùng trong bếp( Nồi,
chảo, bát, đũa, thìa)

Thứ 4

*Thể dục: VĐCB: Lăn bóng với cô, với bạn.
TCVĐ: Cáo và thỏ
* Story time: Harry the bunny (Blue Color)
* Tạo hình ( NK): Tập sử dụng kéo và cắt theo hình

Thứ 5

* Tiếng Anh: My classroom review. Self-Introduction
Shape: Square
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản phối hợp bộ pháp với thủ pháp.
* Montessori: Chữ giấy ráp – a, ă, â
* Toán: Dạy trẻ nhận biết phân biệt 1 và nhiều

*Âm nhạc: NDC: Dạy hát “Biết vâng lời mẹ”
NDKH: - Nghe hát “Ngôi nhà mới”
- TCAN: Bạn nào đang hát
* GDLG: Dạy trẻ lễ phép chào khách đến nhà.
* Thư viện: - Xem sách truyện theo chủ điểm
- Giải câu đố về 1 số đồ dung trong gia đình.
* Tiếng Anh: My classroom : table, chair, bag, crayon
Self-introduction
Color: Blue
* Múa: Nhập môn.tập xoạc , nghe những bài nhạc đơn giản và tập đếm theo
*Montessori: Luyện tập
* Tạo Hình ( NK – lớp): Vẽ bông hoa
* Máy tính: Ngôi nhà toán học của Sammy
* Giao tiếp thuyết trình: Dáng đứng, đôi tay

Thứ 6

*Montessori: Pha nước cam
* Tạo Hình ( CK ): Nặn cát bát, đôi đũa

Thứ 2

* Tiếng Anh ( BN): Shape & Color review
ABC song and chant
* Cảm thụ âm nhạc: Bài học đầu tiền cho các nốt nhạc
* Music&movement day: Game: Musical statue

Sản phẩm tạo hình tháng:Vẽ cây gia đình.
NỘI DUNG THƠ, TRUYỆN,BÀI HÁT THÁNG 9/2017
I. Bài hát
Múa cho mẹ xem
Hai bàn tay của em đây em múa cho mẹ xem.Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh.Khi em giơ tay lên là bướm xinh bay múa.Khi
em đưa tay xuống con bướm đậu trên cành hồng.
Biết vâng lời mẹ
Em biết vâng lời mẹ dặn hay khóc nhè xấu xấu quá. Khi tới lớp cô chẳng yêu, bạn bè không cùng đùa vui. Em biết vâng lời mẹ dặn hay khóc nhè xấu
lắm đấy. Khi tới lớp em chào cô, về nhà em chào mẹ cha
Cháu đi mẫu giáo
Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo. Cô khen cháu vì cháu không khóc nhè. Không khóc nhè để mẹ trồng cây trái. Cha vào nhà máy, ông bà vui cấy cày.
Là lá la la la, là là lá la la.
II.Thơ
Gió từ tay mẹ
Quạt nan như lá
Chớp chớp lay lay
Quạt nan mỏng dính
Quạt gió rất dày
Gió từ ngọn cây
Có khi còn nghỉ
Gió từ tay mẹ
Thổi suốt đêm ngày.

Mèo con đi học
Gió của ông trời
Có khi rét buốt
Gió mẹ, mẹ ơi
Lúc nào cũng mát.
Quạt nan như cánh
Chớp chớp lay lay
Mẹ đưa con bay
Êm vào giấc ngủ.

Mèo ta buồn bực
Mai phải đến trường
Liền kiếm cớ luôn
"Cái đuôi tôi ốm"
Cừu mới be toáng
"Tôi sẽ chữa lành
Nhưng muốn cho nhanh
Cắt đuôi khỏi hết..."
"Cắt đuôi..., ấy chết
Tôi xin đi học thôi!
Cắt đuôi..., ấy chết
Tôi xin đi học ngay thôi

III. Truyện:
Quà tặng mẹ
Ngày mai là sinh nhật mẹ đấy! Bố thì thầm với bé Nhi. Vui quá, vậy thì Nhi phải có quà tặng mẹ mới được. Tìm quà gì bây giờ? Nhi đâm
chiêu suy nghĩ như người lớn. Nhi có một gói kẹo bố cho, nhưng mẹ chẳng thích ăn kẹo. Hay là búp bê? Không được, mẹ lớn rồi, đâu có chơi búp bê.
Chợt bé Nhi nhớ ra: “ Đúng rồi, mẹ thích hoa! Sinh nhật mẹ năm ngoái, bố cũng tặng hoa cho mẹ”.
Nhìn ra vườn, Nhi thấy mấy cây hông,
cây cúc ông trồng đang nở hoa, khoe sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời. Nhưng Nhi muốn dành nhiều điều cho mẹ. Nhi muốn món quà tặng mẹ thật ý
nghĩa.
Nhi chạy đi tìm ông để hỏi xin hạt giống hoa. Ông ngạc nhiên lắm, không hiểu Nhi định làm gì.
Suỵt! Ông cứ cho cháu rồi ngày mai, cả nhà sẽ biết mà!
Nhìn thấy vẻ mặt quan trọng của Nhi, ông cũng đành chiều cháu gái. Cầm mấy hạt giống bé xíu trong tay, Nhi nói nho:
Ông nhớ giữ bí mật cho cháu đấy nhé!
Nhi gieo hạt vào cái cốc nhựa cũ đựng đầy đất và tưới nước như ông vẫn làm, cô bé tưởng tương ra những hạt giống sáng mai sẽ nảy mầm và cây sẽ
nở những bông hoa đẹp.
Sáng hôm sau, không đợi mẹ goi, Nhi dậy thật sớm. Chưa xuống khỏi giương cô bé đã reo lên:
Con chúc mừng sinh nhật mẹ! Con có quà tặng mẹ đây!
Vừa nói Nhi vừa chạy đi lấy chiếc cốc đã gieo hạt. Nhưng Nhi sững lại, ỉu xìu gần phát khóc. Mấy hạt giống vẫn nằm im dưới lớp đất nâu. Chẳng có
bông cúc, bông hông nào nở cả. Nhi không có những bông hoa tự tay trồng để tặng mẹ rồi.
Biết chuyện mẹ cảm động ôm Nhi vào lòng. Mẹ giảng cho Nhi hiểu từ cái hạt gieo xuống đất nảy mầm, đâm trồi, kết lá, trổ hoa phải có thời gian và
công sức chăm sóc. Như bé Nhi ngày trước mẹ sinh ra bé xíu, đến nay lớn khôn, biết yêu thương mẹ, nghĩ đến mẹ đấy. Mẹ thơm lên má Nhi:
Con biết không ? Con chính là bông hoa đẹp nhất, là món quà ý nghĩa nhất tặng mẹ hôm nay đấy

LINKS FOR REFERENCES
1. Songs & poems:
- Warm up/Wrap up: + Hello song: https://www.youtube.com/watch?v=aeQlnlMpizI
+ What’s your name: https://www.youtube.com/watch?v=BAFSTrSNJMg
+ Weather song: https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo
+ Wrap up song: https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs
- Color song:
+ I see something pink: https://www.youtube.com/watch?v=Asb8N0nz9OI
- Shape song No. 1+2: + https://www.youtube.com/watch?v=TJhfl5vdxp4
+ https://www.youtube.com/watch?v=03pyY9C2Pm8
- Alphabet song:
+ ABC chant: https://www.youtube.com/watch?v=aEYcmNhz7Uc
+ ABC SONG: https://www.youtube.com/watch?v=75p-N9YKqNo
- Feeling songs: If you are happy: https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
2. Stories:
- My name is Go Go (Go Go English): https://www.youtube.com/watch?v=MZ1Xnh6KXKs
- David goes to school by David Shannon: https://www.youtube.com/watch?v=ggDAaANhxOs
- David gets in trouble by David Shannon: https://www.youtube.com/watch?v=vCcMYqbqjoM
- Harry the Bunny (Baby First TV): https://www.youtube.com/watch?v=suWw2WVPqo4

