CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 09/2017
Lớp : Ươm mầm 3
KẾ HOẠCH TUẦN I: Bé chào đón năm học mới
( Từ ngày 05/ 09 đến 08/09/2017).

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 09/2017
Lớp: Ươm Mầm 3
KẾ HOẠCH TUẦN II: BÉ YÊU CÔ GIÁO
(Từ 11/9- 15/9/2017)
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Thứ hai

Thứ ba

*Montessori : Nội quy
*Văn học: truyện: “Chào buổi sáng”

*Montessori: Chào hỏi
*HĐVĐV: Xếp nhà cho bé

Chiều
* Tiếng anh: Greetings: ‘How are you?’
Number Fun: Counting to 10
*Tạo hình: Tô màu chiếc áo của cô
*GDLG:Rèn trẻ biết chào cô,chào bạn.
- Cách giở sách , xem tranh ảnh ( khuyến khích trẻ chủ động giao tiếp)
*Tiếng anh: Greetings: ‘How are you?’
Body language: Yes/ No
*GDLG: Rèn cách chào hỏi lễ phép.

Thứ tư

*Montessori: Luyện tập
* Tiếng anh: Story time: ‘Spot goes to school’ (Eric
Hill)

*GDLG: “Làm quen với bút ( di màu trong hình vẽ)
*Thể dục: VĐCB: “Chạy theo hướng thẳng”
TC: “ Bóng tròn to”
- Chơi benho, lắp ghép các con vật
-Đọc theo cô những bài thơ đã học
*Montessori: Nói cảm ơn, xin lỗi
*Tiếng anh: Greetings: ‘How are you?’

Thứ năm

Thứ sáu

*Âm nhạc: NDC: Dạy hát “Cô và mẹ”
TC: “Tai ai tinh”
* Chơi cát nước

Body language: Yes/ No
*GDLG: Dạy trẻ biết trả lời người lớn là “ Không ạ, có ạ, vâng ạ”

*NBTN: “Cô giáo và các bạn”

* Tiếng anh: Music & movement day: Game: Make a big circle!
-Tập thực hiện các thao tác trong góc chơi gia đình( nấu, bế em, cho ăn)

*Montessori: Đóng mở cửa

*BBBN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 09/2017
Lớp:Ươm Mầm 3
KẾ HOẠCH TUẦN III: “ CƠ THỂ CỦA BÉ”
(từ 18/9-22/9/2017)
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Chiều
* Tiếng anh: Greetings: What’s your name?

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

*Montessori: Bê cất ghế

Number Fun: Counting to 10

*Văn học: Thơ: “Bàn chân của bé”

*Tạo hình: Chơi với đất nặn.(làm quen với các thao tác: bóp, chia, lăn
tròn)

*Montessori: Luyện tập

*GDLG: Rèn trẻ biết chào cô,chào bạn.
- Xem tranh lô tô và đàm thoại theo tranh.
-Chơi với những trò chơi dân gian
*Tiếng anh: Greetings: What’s your name?
Body language: Yes/ No
*GDLG: Dạy trẻ biết đưa và nhận đồ từ người khác bằng 2 tay

*HĐVĐV: Lắp ghép benho

*Montessori: Ngồi xuống và ra khỏi ghế
*Tiếng anh: Story time: Spot looks at colors (Eric Hill)

*GDLG: Chơi đoàn kết với bạn,không tranh dành đồ chơi
*Thể dục: VĐCB: “Đứng co 1 chân”
TC: Ôtô và chim sẻ
- Xem tranh lô tô và đàm thoại theo tranh.
-Chơi với những trò chơi dân gian

*Âm nhạc: NDC :VĐTN : “Cái mũi”
TC: “Nghe âm thanh đoán nhạc cụ”
* Chơi cát nước

*Montessori: Luyện tập
*Tiếng anh: Greetings: What’s your name?
Body language: Yes/ No
*GDLG: Biết xin lỗi khi mình làm sai.
* Tiếng anh: Music & movement day: Game: Make a big circle!

*NBTN: “Mắt nũi miệng chân tay bé…..ở đâu”
*Montessori: Cắt trứng

- Tập thực hiện các thao tác trong góc chơi gia đình( nấu, bế em, cho ăn)
*BBBN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 09/2017
Lớp:Ươm Mầm 3
KẾ HOẠCH TUẦN IV: “BÉ VÀ CÁC BẠN”
(từ 25/9-29/9/2017)
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

*Montessori: Luyện tập
*Văn học: Thơ: “ Bạn Mới’’

*Montessori: Di chuyển các đồ vật
*HĐVĐV: Xâu vòng

*Montessori: Luyện tập
*Tiếng anh: Story time: Spot looks at colors (Eric Hill)

*Âm Nhạc: Nghe hát: “Đi ngủ”
VĐTN: “ Chân nào khỏe hơn”
* Chơi cát nước
*HĐNB: Tên các bạn trong lớp
*Montessori: Luyện tập

Chiều
* Tiếng anh: Greeting: Review
Color: Yellow. Number fun: Counting to 10
Body Language: Yes/No
*Tạo hình: Dán quả bóng tròn đỏ vào đúng chấm màu đỏ *GDLG:“Tập
chủ động chào hỏi người lớn”.
- Xem tranh lô tô và đàm thoại theo tranh.
-Chơi với những trò chơi dân gian
*Tiếng anh: Greeting review
Color: Yellow. Counting to 10
Body language: Yes/No
*GDLG: “ Biết xin cô khi cô đưa đồ dùng đồ chơi.”
*GDLG: Giáo dục trẻ biết đội mũ khi đi nắng
* Thể dục: VĐCB: Bước qua vật cản
TC: Bóng tròn to
- Xem tranh lô tô và đàm thoại theo tranh.
-Chơi với những trò chơi dân gian
*Montessori: Trò chơi im lặng
*Tiếng anh: Game: I see something yellow!
*GDLG: Giáo dục trẻ cách mở sách.
* Tiếng anh: Music & movement day: Game: I see something yellow!
- Tập thực hiện các thao tác trong góc chơi gia đình( nấu, bế em, cho ăn)
*BBBN

Sản phẩm chung đề tài: Những bàn tay xinh

NỘI DUNG THƠ TRUYỆN THÁNG 9 NĂM 2017
*Truyện: “Lời chào buổi sáng”
Buổi sáng, bé thức dậy và mở cánh cửa sổ ra.
Bé thấy ngoài trời nắng đẹp và có một chú Chim đậu trên cành cây đang hót líu lo, líu lo.
- Chào chú Chim. Chúc chú một buổi sáng vui vẻ - Bé nói.
- Chào bé ngoan! Chút chít, chút chít...- chú Chim nói rối rít.
Bé vẫy vẫy tay chào Chim và chú Chim vẫy hai cánh chào lại

*Bài hát: “Cô và mẹ”
Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo khi đến trường cô giáo như mẹ hiền
cô và mẹ là hai cô giáo mẹ và cô vẫn hai mẹ hiền.
lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo khi đến trường cô giáo như mẹ hiền
cô và mẹ là hai cô giáo mẹ và cô vẫn hai mẹ hiền.

* Bài thơ:Bàn chân bé
Bàn chân của bé
Đi dép đẹp thêm ra
Dép cũng vui thích lắm
Theo chân đi khắp nhà.

*Bài hát: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 : Bạn mới
Bạn mới đến trường
Vẫn còn nhút nhát
Em dạy bạn hát
Rủ bạn cùng chơi
Cô thấy cô cười cô khen
Cô khen đoàn kết

*Bài hát: Đi ngủ
Giờ đi ngủ,
em lên giường
nằm lặng im.
Hai mắt nhắm
ngủ cho ngoan
ngủ cho ngoan.
À ơi hời
ru em ngủ
à à ơi
ngủ đi em
ngủ cho ngoan
ngủ cho ngoan

LINKS FOR REFERENCES
Songs & poems:
Hello song By Super Simple Song: https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M
Good bye song by Super Simple Song: https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY
Yes/ No song by Super Simple Song: https://www.youtube.com/watch?v=dVkPWDixDhs
Make a circle by Super Simple Song: https://www.youtube.com/watch?v=ALcL3MuU4xQ
Yellow song:
+ Robot color song: https://www.youtube.com/watch?v=7XZlWXF_LRk
+ I see something yellow (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
- Number song:
+ By The singing Walrus: https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA
+Let’s count 1-10 By Dream English: https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw
2. Stories:
- Spot goes to school: https://www.youtube.com/watch?v=XKn4FSp6Q-Y
(Story book: https://www.youtube.com/watch?v=7pyhj9n1CaA )
- Spot looks at colors: https://www.youtube.com/watch?v=PdFYDl2qlhA
- Spot can count: https://www.youtube.com/watch?v=kCNl2hAp-GA
1.
-

