CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11
Lớp : Chồi Non 1
Thực hiện từ : 30/10/2017 - 01/12/2017.
TUẦN 1: Phân loại rác.
(Từ ngày 30/10- 03/11/2017)
Thời
gian
Thứ 2

Hoạt động
Sáng
* Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật đập bóng một tay
* Cảm thụ âm nhạc: Thẩm âm có giai điệu
* MTXQ: Ý nghĩa của việc phân loại rác.

Chiều
* Montessori: Cách sàng
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện “Thi tìm kiếm tài năng MC nhí”

Thứ 3

* Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật đập bóng một tay
* Toán: So sánh kích thước để hình thành mối quan hệ dài hơn,ngắn hơn.
* Montessori: Luyện tập
-

Thứ 4

* Văn học: Thơ :”Bác quét rác”
* Tạo hình (CK): Nặn thùng rác
* Tiếng anh (bản ngữ): Job review
Conversation: Who is she? She is a dentist.
Letter F sounds & words
* Story time: Going to the dentist
*Montessori: Luyện tập
* Âm nhạc: NDC : DVĐ: Bác đưa thư vui tính
NDKH :- NH: Hãy phân loại rác
-Trò chơi: Chiếc mũ âm nhạc

* Tiếng Anh: Jobs: cook, dentist, doctor, firefighter
Conversation: Who is he? He is a cook.
Letter F sound and words
* Tạo hình(NK): Dán tán lá cây (từ phế thải)
* Võ : Dạy động tác bật xoay 180°
* Tạo hình( NK): Làm con mèo từ báo cũ
* Montessori: Kết hợp 4 khối trụ không núm

Thứ 5

Thứ 6

* Thể dục: VĐCB :Bật xa 50cm – Ném bóng vào rô
TCVĐ : Thuyền về bến
* Múa: Học mới cách nguộn cổ tay (tay thế 2).
Tập bài nhảy.
*Montessori: Thẻ tranh lớn và âm đầu – g, h, i

* Piano: Bài tập 5 ngón tay (tiếp)
* Thư viện: - Trò chuyện với trẻ về tác dụng của việc phân loại rác.
- Ôn thơ: Bác quét rác
- Nghe truyện:
* Võ: Dạy động tác bật xoay 180°
* Múa: Học mới cách nguộn cổ tay (tay thế 2).
Tập bài nhảy.

-

-

*GDLG: Phân loại và vứt rác đúng nơi quy định
* Music & Movement Day: Game: What’s the time, Doctor?
* Máy tính: Lette G: http://www.starfall.com/n/level-k/lettera/load.htm?f
* Tiêng Anh( bản ngữ): Job (review)
Conversation: Who is he? He is a fire fighter.
Recognize letter F/ Letter F worksheet

Thời
gian
Thứ 2

Thứ 3

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10.
Lớp : Chồi Non 1
Thực hiện từ : 30/10/2017 - 01/12/2017
TUẦN 2: Bé đi siêu thị
(Từ ngày 06/11- 10/11/2017)
Hoạt động
Sáng
* Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật đập bóng một tay
* Cảm thụ âm nhạc: Làm quen với khuông nhạc, khóa sol
* MTXQ: Bé đi siêu thị

Chiều
* Montessori: Sử dụng ống hút chân không
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện “Thi tìm kiếm tài năng MC nhí”

* Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật đập bóng một tay
* Toán: Sắp xếp 2 loại đối thượng theo quy tắc
*Montessori:

* Tiếng Anh: Jobs: pilot, bus driver, nurse, police officer
Color: Yellow-Blue-Green-Red
Conversation: + Is he a pilot? Yes, he is (No, he isn’t)
+ Is it yellow? Yes, it is (No, it isn’t)
* Tạo hình(NK): Nhà thiết kế thời trang
* Võ : Dạy cách phối hợp đông tác bật xoay 180° xuống Mã bộ.

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

* Văn học: Truyện: “Chim thợ may”
* Tạo hình (CK): Xé dán xe đẩy
* Tiếng anh bản ngữ): Job review. Letter D-E-F sound and words
Shape: Square
Yes/No questions & answers
* Story time: Going to the dentist
*Montessori: Luyện tập
* Âm nhạc: NDC: NH: Hát về anh người chiến sĩ hải quân
NDKH: VĐ:Cô giáo
TC: Ai nhanh nhất

* Tạo hình( NK): Bé tạo mẫu tóc
* Montessori: Hộp màu 3

* Thể dục: VĐCB :Lăn bóng theo đường zíc zắc
TCVĐ : Đua thuyền
* Múa: Học mới các động tác nhún chân (Nhún mềm,nhún ký)
*Montessori: Làm pizza

*GDLG: Ở nơi công cộng không đi theo người lạ
* Music & Movement Day: Game: What’s the time, Doctor?
*Máy tính: LetteE: http://www.starfall.com/n/level-k/lettera/load.htm?f
* Tiếng Anh( bản ngữ): Letter D-E-F sound and words (review)
Job review
Yes/No questions & answers

* Piano: Bài tập 5 ngón tay (tiếp)
* Thư viện:
- Đăng ký mượn và xem sách truyện.
- Tập sử dụng rối tay trong câu chuyện “Chim thợ may”
* Võ: Dạy cách phối hợp đông tác bật xoay 180° xuống Mã bộ.
* Múa: Học mới các động tác nhún chân (Nhún mềm,nhún ký)

-

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10.
Lớp : Chồi Non 1
Thực hiện từ : 30/10/2017 - 01/12/2017.
TUẦN 3: Ngày hội của cô giáo
(Từ ngày 13/11- 17/11/2017)
Thời
gian
Thứ 2

Hoạt động
Sáng
* Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật Đập bóng một tay
* Cảm thụ âm nhạc: 5 bậc cơ bản trong hang âm
* MTXQ: Tìm hiểu về ngày 20 / 11

Chiều
* Montessori: Luyện tập
* Giao tiếp thuyết trình: “Thi tìm kiếm tài năng MC nhí”

Thứ 3

* Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật Đập bóng một tay
* Toán: Đếm đén 4,nhận biết chữ số 4,nhận biết số lượng 4
* Montessori: Bày hạt vàng

Thứ 4

* Văn học: Thơ “Em cũng là cô giáo”
* Tạo hình (CK): Xé và dán trang trí áo dài.
* Tiếng anh bản ngữ): Job review
Conversation: Is she a farmer? Yes, she is (No, she isn’t)
Letter G sounds & words
* Story time: Going to the doctor
*Montessori: Hộp vật/tranh và âm đầu – k, l, m, n
* Âm nhạc: NDC: Biểu diễn các bài hát tặng cô
NDKH: TC: Ai nhanh nhất

* Tiếng Anh: Job: farmer, teacher, student, fisherman
Conversation: Is he a teacher? Yes, he is (No, he isn’t)
Letter G sound and words
* Tạo hình(NK): Làm thiếp tặng cô
* Võ:. Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3.
* Tạo hình( NK): Vẽ:Cô giáo của em
* Montessori: Luyện tập

Thứ 5

Thứ 6

* Thể dục: VĐCB: Bò thấp chui qua cổng
TCVĐ: Bé tạo dáng
* Múa: Học mới các động tác nhún chân (Nhún mềm,nhún ký)
*Montessori: Luyện tập

-

-

* Piano: Gam C dur
* Thư viện: - Trò chuyện về ngày 20/11
- Ôn thơ: Em cũng là cô giáo
- Đăng ký mượn và xem sách truyện về cô giáo
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3.
* Múa: Học mới các động tác nhún chân (Nhún mềm,nhún ký)
*GDLG: Chủ động chào hỏi
* Music & Movement Day: Game: Magic bowls
* Máy tính: Lette G: http://www.starfall.com/n/level-k/lettera/load.htm?f
* Tiếng Anh( bản ngữ): Job review
Recognize letter G/ Letter G worksheet

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10.
Lớp : Chồi Non 1
Thực hiện từ : 30/10/2017 - 01/12/2017
TUẦN 4: Những nghề mà bé biết
(Từ ngày 20/11- 24/11/2017)
Thời
gian
Thứ 2

Hoạt động
Sáng
* Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật Đập bóng một tay
* Cảm thụ âm nhạc: Tập tô khóa sol và nôt nhạc
* MTXQ: Tìm hiểu về nghề của bố mẹ

Chiều
* Montessori: Hộp màu 3
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện

Thứ 3

* Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật Đập bóng một tay
* Toán: So sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4.
* Montessori: Luyện tập

Thứ 4

* Văn học: Truyện “Cô bác sĩ tí hon”
* Tạo hình (CK): Vẽ nghề mà bé thích
* Tiếng anh bản ngữ : Letter H sounds & words
Job review
* Story time: Going to the doctor
*Montessori: Luyện tập
* Âm nhạc: NDC : DH: Chú bộ đội
NDKH: NH: Chú bộ đội và cơn mưa
TC: Ai nhanh nhất

* Tiếng Anh: Job review
Conversation: Who is he? He is a fisherman.
Letter H sound and words
* Tạo hình(NK): Nặn giỏ quả
* Võ : Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3.
* Tạo hình( NK): Xé dán đĩa rau củ quả
* Montessori: Giới thiệu thẻ số

Thứ 5

Thứ 6

* Piano: Bài tập quãng 3
* Thư viện:
- Trò chuyện với trẻ về ước mơ của bé, nghề nghiệp của bố mẹ.
- Tập dóng kịch bằng rối tay truyện “Cô bác sĩ tí hon”
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3.
* Múa: Ôn tập các động tác đã học.

* Thể dục: VĐCB: Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn
TCVĐ: Rồng rắn lên mây
* Múa: Ôn tập các động tác đã học.
*Montessori: Trộn salat Nga

*GDLG: Không nói theo khi người lớn nói chuyện
* Music & Movement Day: Game: Magic bowls
* Máy tính: Lette G: http://www.starfall.com/n/level-k/lettera/load.htm?f
* Tiêng Anh( bản ngữ): Job review
Color and shape worksheet
-

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10.
Lớp : Chồi Non 1
Thực hiện từ : 30/10/2017 - 01/12/2017
TUẦN 5: Âm thanh quanh bé
(Từ ngày 27/11- 01/12/2017)
Thời
gian
Thứ 2

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng
* Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật Đập bóng một tay
* Cảm thụ âm nhạc: Tiết tấu đơn, kép sau.
* MTXQ: Sự kì diệu của âm thanh

Chiều
* Montessori: Các bộ phận của lá
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện

* Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật Đập bóng một tay
* Toán: Tách gộp nhóm có 4 đối tượng
* Montessori: Luyện tập

* Tiếng Anh: Job Review
Letter I sounds & words
Color & Shape review
* Tạo hình(NK): Làm quả chuông
* Võ : Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3.
* Tạo hình( NK): Nặn các dụng cụ âm nhạc
* Montessori: Các bộ phận của người

* Văn học: Đóng kịch “ Cô bác sĩ tí hon”
* Tạo hình (CK): làm đồ chơi âm nhạc
* Tiếng anh bản ngữ: Job Review
Letter I sounds & words
Color & Shape review
* Story time:
*Montessori: Luyện tập
* Âm nhạc: NDC: VĐ : Đội kèn tí hon
NDKH:NH: Nhạc rừng
TC: Ai đoán giỏi
* Thể dục: VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
TCVĐ: Chim sẻ và ô tô
* Múa: Ôn các động tác đã học
*Montessori: Bày thẻ hệ thập phân

-

* Piano: Bài tập quãng 3
* Thư viện:
- Đăng ký và xem sách truyện.
- Hoàn thiện đóng kịch bằng rối tay truyện “ Cô bác sĩ tí hon”
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3.
* Múa: Ôn các động tác đã học
*GDLG: Nói đủ nghe khi ở chỗ đông người.
* Music & Movement Day:
* Máy tính: Lette G: http://www.starfall.com/n/level-k/lettera/load.htm?f
* Tiêng Anh( bản ngữ): Job Review
Letter I sounds & words
Color & Shape review

Bài tạo hình tập thể:Làm thiệp tặng cô ngày 20/11
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:
+Blue: https://www.youtube.com/watch?v=UrMfOhv0Qm0
+Yellow: https://www.youtube.com/watch?v=nHGYLqvfygE
+ Color song (Dream English): https://www.youtube.com/watch?v=XwxqAJR6i3s
- Square song: https://www.youtube.com/watch?v=rb8Y38eilRM
- Shape song super simple song: https://www.youtube.com/watch?v=A2TLW0WBLow
- Job song (Maple Leaf): https://www.youtube.com/watch?v=tQ03ENVgRfg
- Letter songs (Oxford Phonics World 1): https://www.youtube.com/watch?v=M1SBbcdh5Sg&list=PLOLgm6Dukj6mB4UB84Tt0WmX56DHvahao

NỘI DUNG THƠ, TRUYỆN THÁNG 11 – 2017


Tuần 1:
Dạy vận động: Bác đưa thư vui tính
King koong! King koong!
Bác đưa thư đang tới nhé nhà em
Xe đạp kêu king king koong
Thấy chiếc xe em chạy lon ton
Cầm lấy thư
Nói cám ơn
Này em bé ngoan
Cầm ngay lá thư
Đưa mau lên cho bố nhé
King koong! King koong!
Bác đưa thư đi rồi
Nghe hát: Hãy phân loại rác
Nào bạn ơi nhìn quanh xem giữa cuộc sống chúng ta
Còn nhiều nơi không trong lành chờ bàn tay ta đó
Đừng xem thường những thứ vô tri mang cho ta điều gì
Chỉ cần bạn hãy luôn bên tôi
Ta cùng bên nhau là những bàn tay thông minh đấy
Hãy phân loại rác vì đó là tài nguyên quý giá
Hãy phân loại rác vì đó là tài nguyên quý giá
Nếu bạn yêu cuộc sống hãy cùng nhau chung sức liên kết môi sinh.
Thơ:” Bác quét rác”
Keng! Keng! Keng !
Tiếng kẻng rất quen
Của bác quét rác
Đó là bác nhắc
Tất cả mọi nhà
Mang hết rác ra
Cho bác đi đổ
Tối nào cũng nhớ
Hễ nghe tiếng keng
Vội cùng mẹ em
Đến bên xe rác
Mẹ cùng với bác

Chất rác lên xe
Xe rác đầy ghê.
Bác còng lưng đẩy
Và em nhìn thấy
Bác đẫm mồ hôi
Nhưng bác vẫn cười
Vì đường phố sạch.


Tuần 2:
Bài hát: Cô giáo
Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương
cô yêu em vô hạn dạy dỗ em ngày tháng .
Em yêu biết bao nhiêu mẹ của em ở trường
mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương .
Dạy từng câu từng lời từng nét bút dáng đi
mong cho em nên người thành cháu ngoan của Bác .
Em yêu biết bao nhiêu mẹ của em ở trường
mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương .
Bài hát: Hát về anh – người lính Hải Quân
Cho em yêu mùa xuân, lung linh cành lộc biếc
Cho em yêu vầng dương, mọc từ trái tim mình
Cho em yêu em yêu, giọt mồ hôi người lính
Đứng canh giữ biển khơi, để ngày đêm sóng hát
Và cho em yêu Trường Sa, nhấp nhô mặt trời lên
Long lanh cánh san hô, rực rỡ trong màu cờ.
Từ nơi em - Cà Mau hướng về biển đảo
Một niềm tin về anh - chiến sĩ Hải quân
Súng chắc trong tay, gian khó không sờn
Giữ gìn Hoàng Sa thương yêu
Giữ gìn Trường Sa yêu thương.
Truyện: Chim thợ may
Có một loài chim nhỏ, đuôi dài, rất đẹp và duyên dáng, nhưng vì ở tận trong rừng sâu nên không ai biết được. Nó buồn lắm. Một hôm, nó gặp Hổ than thở: – Thưa
Chúa Sơn Lâm, ở trong rừng, từ chim Sâu, chimGõ Kiến, Chèo Bẻo, Chích Chòe, cho đến Phượng Hoàng, chim Ưng, muôn loài đều có tên. Họ hàng nhà tôi khá
đông lại đẹp cần cù, thông minh nữa. Ấy vậy mà chúng tôi không có tên tuổi gì cả. Như vậylà không công bằng, mong Chúa Sơn Lâm xem xét! Hổ động viên: –
Yên Trí! Yên trí! Rồi đâu sẽ có đó. Theo ta, muốn có tên không khó. Cái khó là làm sao xứng với cái tên ấy thôi. Có gì đáng tự hào, nếu như nghe đến tên mình mà
ai cũng căm ghét muốn tránh cho xa. Ta báo cho nhà chị biết, Phượng Hoàng đang mở cuộc thi làm tổ đấy. Nếu làm tổ khéo nhất, chắc chắn cả núi rừng này sẽ
biết đến họ hàng nhà chị thôi. Nghe Hổ nói vậy, nó phấn khởi quay về, tập trung cả họ hàng lại bàn việc làm tổ thế nào cho bền, cho đẹp. Theo phân công của chim
mẹ, các chim thợ cần mẫn nhặt nhanh những cành lá úa dài, mảnh và bền cả những sợi bông, sợi len, sợi vải vương vãi dưới đất làm chỉ. Để bắt tay vào làm tổ,
trước hết phải tìm hai cái lá to và chắc mọc sát nhau. Chim mẹ dùng mỏ sắt thay kim khâu túm các mép lá lại. Sau khi dùi thủng mép lá, chim mẹ cắn chỉ dùi qua

lỗ thủng của lá để khâu từ mép lá đến cuống lá rồi dùng bông, sợi cỏ, sợi vải mềm để “rải thảm” và “ốp tường”. Một tuần sau chiếc tổ xinh xinh vừa bền đẹp đã
hoàn thành. Cứ y như một thợ may lành nghề khâu vậy. Kết quả, chiếc tổ ấy được bình là chiếc tổ đẹp nhất, bền nhất và đại gia đình nhà chim “vô danh” kia được
Phượng Hoàng tặng danh hiệu “chim Thợ May”. Danh hiệu ấy trở thành tên của loài chim Thợ May đấy các cháu ạ!


Tuần 3:
Thơ: Em cũng là cô giáo
Em cũng là cô giáo
Ngày hai buổi đến trường
Giành tất cả tình thương
Cho tuổi thơ của bé.
Nhìn bé ăn vui vẻ
Ngon miệng và vệ sinh
Dù nóng - lạnh bên mình
Ấm tình cô với bé
Ngày qua ngày như thế
Chăm bé khỏe, bé ngoan
Bục giảng hay bếp than
Bé luôn chào cô giáo.
Tuần 4
Bài hát : Chú bộ đội
Vai chú mang súng mũ cài ngôi sao đẹp xinh.
Đi trong hàng ngũ chú hành quân trông thật nhanh.
Chú bộ đội chúng cháu yêu chú lắm.
Súng chắc trong tay chú canh giữ cho hòa bình.
Canh giữ biên giới giữ trời xanh xanh của ta.
Canh nơi biển cả giữ tiền tiêu nơi đảo xa
Chú bộ đội chúng cháu yêu chú lắm.
Nhớ chú bao nhiêu cháu ca múa cho thật nhiều.
Bài hát : Chú bộ đội và cơn mưa
Chú bộ đội ở trên điểm tựa
Gặp cơn mưa rơi xuống bất ngờ
Mưa bay quanh như là lũ trẻ
Chú mỉm cười ngỡ thành trẻ thơ
Mưa đang hát mưa đang reo
Tiếng mưa rơi rộn ràng

Nhịp nhàng như đang múa
Mưa đang bay mưa đang lượn
Chú bộ đội mỉm cười
Cất tiếng hát cùng mưa
Truyện: Cô bác sĩ tí hon.
- Nào, các quý khách xếp hàng thứ tự để vào khám!
Cô giáo cười:
- Không phải là “quý khách” mà gọi là “bệnh nhân” chứ!
Hương đáp “vâng ạ” rồi hỏi:
- Bệnh nhân Tùng bị bệnh gì nào?
- Tớ bị đau răng. – Tùng nhanh nhảu đáp.
Hương đưa ống nghe áp vào má Tùng. Cô giáo lại bảo:
- Đau răng thì không dùng ống nghe để khám. Bác sĩ phải dặn bệnh nhân đánh răng vào buổi tối và buổi sáng ngủ dạy. Nhớ súc miệng nước muối và không ăn kẹo
vào buổi tối.
Hương nhác lại lời cô giáo rồi gọi to:
- Tiếp theo, bệnh nhân Thuý!
Thuý hớn hở ngồi vào ghế:
- Tớ đau bụng quá!
Hương nhắc khẽ:
- Đau thì ấy phải giả vờ ôm bụng nhăn nhó chứ ai lại cười thế?
Hương áp ống nghe khám và bảo:
- Ấy bị giun đây! Từ giờ nhớ rửa tay sạch trước khi ăn và không được mút tay đâu nhé! Đây, thuốc giun đây, ấy về uống là khỏi.
Hương chợt nhớ ra một điều và vội hỏi cô giáo:
- Thưa cô, thế chữa bệnh thấp khớp thì làm thế nào ạ?
- Có bệnh nhân nào bị thấp khớp đâu?
- Dạ, ông con ở nhà hay đau lắm ạ! Cô ơi, cái này có chữa được bệnh cho ông con không ạ? – Hương vừa hỏi vừa giơ ống nghe ra.
Cô giáo âu yếm nói:
-Cái ống nghe đồ chơi ấy thì không chữa đau chân cho ông được. nhưng bác sĩ Hương sẽ chữa được!
- Con chữa bằng cách nào ạ?
- Những lúc ông đau, Hương hãy múa hát cho ông xem này, rồi bóp chân cho ông nữa.
- Làm bác sĩ dễ thế thì con làm được, cô ạ!
Ngay tối hôm ấy, cô bé đã hát, múa và bóp chân cho ông.
- Ông ơi, ông còn đau chân nữa không?
- Ông hết đau rồi. Cô bác sĩ tí hon của ông giỏi qúa!
- Tối mai, cháu lại chữa thấp khớp cho ông nữa nhé! – Cô bé thầm thì vào tai ông.
Tuần 5
Bài hát : Đội kèn tí hon
Te tò te đây là ban kèn hơi
Tò tò tò tò te có anh nào muốn chơi

Mau vào đây góp thêm kèn te tí
Tò tò tò te tí bước đều chân cùng đi
Te tò te anh nào kêu thật to
Tò tò tò tò te đứng ra đằng trước cho
Anh nào kêu bé trong mồm te tí
Tò tò tò te tí sắp đằng sau cùng đi.
Bài hát: Nhạc rừng
Cúc cu! Cúc cu! Chim rừng ca trong nắng
Im nghe! Im nghe! Ve rừng kêu liên miên
Rừng hát gió lay trên cành biếc
Lao xao! Rì rào! Dòng suối uốn quanh làn nước trôi trong xanh
Róc rách! Róc rách nước luồn qua khóm trúc
Lá rơi! Lá rơi! Xoay tròn nước cuốn trôi
Có anh chiến sĩ đi qua khu rừng vắng
Lắng nghe nhạc rừng tâm hồn vui phơi phới
Anh cười một mình rồi cất tiếng hát vang
Cây rừng dội tiếng theo lời ca mênh mang
Tính tang! Tính tình! Miền đông gian lao mà anh dũng
Tính tang! Tính tình hăng hái chiến đấu với quân thù
Đường xa chân đi vui bước
Lòng xuân thêm bao thắm tươi
Nhạc rừng vẳng đùa cùng nhịp bước
Hương rừng thoảng đưa hồn say sưa

