CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
Thời gian từ: Từ 30/11 – 1/12/2017
Kế hoạch tuần 1 : Phân loại rác (từ 30/10 – 3/11/2017)
Lớp:Chồi Non 2
HOẠT ĐỘNG
Thời gian

Thứ hai

Sáng
Montessori: Cách sàng
Âm nhạc: NDC :DH :Em vẽ môi trường màu xanh
NDKH:NH: Phân loại rác
TC:Tai ai tinh

Chiều
GDLG: Vứt rác đúng nơi quy định
Bóng rổ : Hướng dẫn kỹ thuật đập bóng một tay
Thư viện: Trò chuyện với trẻ về cách phân loại rác và phân biệt rác thải hữu cơ và vô
cơ.Xem video về quy trình phân loại rác thải tại gia đình , video về phân bón từ rác..
Máy tính: : LetteE: http://www.starfall.com/n/level-k/letter-a/load.htm?f
Piano: Bàitập 5 ngóntay (tiếp)

Thứ ba

Văn học : Thơ :Bác quét rác.
Tạo hình(NK): Dán tán lá cây (từ phế thải)
Montessori: Luyện tập

Thứ tư

MTXQ: Bé phân loại rác.
Tạo hình(NK): Làm con mèo từ báo cũ
Montessori: Kết hợp 4 khối trụ không núm
Storry time: Going to the dentist

Tiếng anh(BN): Jobs: cook, dentist, doctor, firefighter
Conversation: Who is he? He is a cook.
Letter F sound and words
Thể dục: VĐCB: Bò dích dắc qua 5 điểm.
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ.
Múa: Học mới cách nguộn cổ tay (tay thế 2).
Tập bài nhảy.
Tiếng anh: Job review
Conversation: Who is she? She is a dentist.
Letter F sounds & words
GDLG: Vứt rác đúng nơi quy định

Thứ năm

Thứ sáu

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.
Cảm thụ âm nhạc: Thẩm âm có giai điệu
Tạo hình(CK): Làm thỏ con từ lõi vệ sinh
Tiếng anh(BN): Job (review)
Conversation: Who is he? He is a fire fighter.
Recognize letter F/ Letter F worksheet
Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện “Thi tìm kiếm tài năng MC nhí”
Múa: Học mới cách nguộn cổ tay (tay thế 2).
Tập bài nhảy.

Võ: Dạy động tác bật xoay 180

Võ: Dạy động tác bật xoay 180
Music and Movement Day: Game: What’s the time, Doctor?
Montessori: Thẻ tranh lớn và âm đầu – g, h, i
NGBN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
Thời gian từ: Từ 30/11 – 1/12/2017
Kế hoạch tuần 2: Bé đi siêu thị (từ 6/11 – 10/11/2017)
Lớp:Chồi Non 2
HOẠT ĐỘNG
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

Chiều

Montessori: Sử dụng ống hút chân không
Âm nhạc: NDC:NH: Bé đi chơi siêu thị
NDKH:VĐ: Trống cơm.
TC:Nghe âm thanh đoán tên đồ vật.

GDLG: Quan tâm giúp đỡ mọi người.
Bóng rổ : Hướng dẫn kỹ thuật đập bóng một tay
Thư viện: Xem sách truyện liên quan tới chủ đề

Văn học : Truyện :Chuột túi đi siêu thị
Tạo hình(NK): Nhà thiết kế thời trang
Montessori: Luyện tập

Máy tính: : LetteE: http://www.starfall.com/n/level-k/letter-a/load.htm?f
Piano: Bàitập 5 ngóntay (tiếp)

MTXQ: Siêu thị trong mắt bé.
Tạo hình(NK): Bé tạo mẫu tóc
Montessori: Hộp màu 3
Storry time: Going to the dentist

Tiếng anh(BN): 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)
Thể dục: VĐCB: Chuyền, bắt bóng qua đầu.
TCVĐ: Bật qua suối.
Múa: Học mới các động tác nhún chân (Nhún mềm,nhún ký)
Tiếng anh: Job review. Letter D-E-F sound and words
Shape: Square
Yes/No questions & answers
GDLG: Quan tâm giúp đỡ mọi người.

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

Cảm thụ âm nhạc: Làm quen với khuông nhạc, khóa sol
Tạo hình(CK): Sưu tầm cắt , dán đồ dùng trong siêu thị.
Tiếng anh(BN): Letter D-E-F sound and words (review)
Job review
Yes/No questions & answers
Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện “Thi tìm kiếm tài năng MC
nhí”
Múa: Học mới các động tác nhún chân (Nhún mềm,nhún ký)

Võ: Dạy cách phối hợp đông tác bật xoay 180 xuống Mã bộ.

Võ: Dạy cách phối hợp đông tác bật xoay 180 xuống Mã bộ.
Music and Movement Day: Game: What’s the time, Doctor?
Montessori: Làm pizza
NGBN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
Thời gian từ: Từ 30/11 – 1/12/2017
Kế hoạch tuần 3: Ngày hội của cô giáo(từ 13/11 – 17/11/2017)
Lớp:Chồi Non 2
HOẠT ĐỘNG
Thời gian

Thứ hai

Sáng
Montessori: Luyện tập
Âm nhạc: NDC:Vđ: Cô giáo em.
NDKH:NH: Cô giáo miền xuôi.
TC:Tai ai tinh.

Chiều
GDLG: Biết tự bảo vệ, tránh xa nơi nguy hiểm.
Bóng rổ : Ôn luyện kỹ thuật Đập bóng một tay
Thư viện: Xem tranh , video về ngày 20/11

Thứ ba

Văn học : Thơ Cô giáo lớp em.
Tạo hình(NK): Làm thiếp tặng cô
Montessori: Bày hạt vàng

Máy tính: : LetteE: http://www.starfall.com/n/level-k/letter-a/load.htm?f
Piano: Gam C dur
Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3.

Thứ tư

MTXQ: Chúc mừng ngày hội của cô giáo.
Tạo hình(NK): Vẽ:Cô giáo của em
Montessori: Hộp vật/tranh và âm đầu – k, l, m, n
Storry time: Going to the doctor

Tiếng anh(BN): Job: farmer, teacher, student, fisherman
Conversation: Is he a teacher? Yes, he is (No, he isn’t)
Letter G sound and words
Thể dục: VĐCB: Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn.
-TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ.
Múa: Học mới các động tác nhún chân (Nhún mềm,nhún ký)
Tiếng anh: Job review
Conversation: Is she a farmer? Yes, she is (No, she isn’t)
Letter G sounds & words
GDLG: Biết tự bảo vệ, tránh xa nơi nguy hiểm.

Thứ năm

Thứ sáu

Bóng rổ : Ôn luyện kỹ thuật Đập bóng một tay
Toán: Đếm đến 4, nhận biết số lượng 4, nhận biết chứ số 4.

Cảm thụ âm nhạc: 5 bậccơ bản trong hang âm
Tạo hình(CK): Làm thiếp tặng cô
Tiếng anh(BN): Job review
Recognize letter G/ Letter G worksheet
Giao tiếp thuyết trình: “Thi tìm kiếm tài năng MC nhí”
Múa: Học mới các động tác nhún chân (Nhún mềm,nhún ký)

Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3.
Music and Movement Day: Game: Magic bowls
Montessori: Luyện tập
NGBN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
Thời gian từ: Từ 30/11 – 1/12/2017
Kế hoạch tuần 4: Những nghề mà bé biết (từ 20/11 – 24/11/2017)
Lớp:Chồi Non 2
HOẠT ĐỘNG
Thời gian

Sáng

Chiều

Montessori: Hộp màu 3
Âm nhạc: NDC:DH: Lớn lên cháu lái máy cày
NDKH:VĐ: Chú bộ đội
TC: Tiếng hát ở đâu?.

GDLG: Tuân theo quy định ở nhà, nhà trường và nơi công cộng.
Bóng rổ : Ôn luyện kỹ thuật Đập bóng một tay
Thư viện: Quan sát các hình ảnh về 1 số nghề gần gũi trong cuộc sống hằng ngày

Thứ ba

Văn học : Truyện ba anh em
Tạo hình(NK): Nặn giỏ quả
Montessori: Luyện tập

Máy tính: : LetteE: http://www.starfall.com/n/level-k/letter-a/load.htm?f
Piano: Bàitậpquãng 3
Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3.

Thứ tư

MTXQ: Lớn lên bé làm nghề gì ?
Tạo hình(NK): Xé dán đĩa rau củ quả
Montessori: Giới thiệu thẻ số
Storry time: Going to the doctor

Tiếng anh(BN): Job review
Conversation: Who is he? He is a fisherman.
Letter H sound and words
Thể dục: VĐCB :Lăn bóng theo đường zíc zắc
TCVĐ : Đua thuyền
Múa: Ôn tập các động tác đã học.

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

Tiếng anh: Letter H sounds & words
Job review
GDLG: Tuân theo quy định ở nhà, nhà trường và nơi công cộng.

Thứ hai

Thứ năm

Thứ sáu

Cảm thụ âm nhạc: Tập tô khóa sol và nôt nhạc
Tạo hình(CK): Nặn bát đũa.
Tiếng anh(BN): Job review
Color and shape worksheet
Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
Múa: Ôn tập các động tác đã học.

Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3.
Music and Movement Day: Game: Magic bowls
Montessori: Trộn salat Nga
NGBN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
Thời gian từ: Từ 30/11 – 1/12/2017
Kế hoạch tuần 5: Âm thanh quanh bé (từ 27/11 – 1/12/2017)
Lớp:Chồi Non 2
HOẠT ĐỘNG
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng
Montessori: Các bộ phận của lá
Âm nhạc: Biểu diễn các bài hát của tháng 11.

Chiều
GDLG: Quan tâm , giúp đỡ mọi người.
Bóng rổ : Ôn luyện kỹ thuật Đập bóng một tay
Thư viện: Trò chuyện với trẻ về các âm thanh quanh bé
Xem video về âm thanh và sự truyền âm.

Văn học : Thơ: Tiếng Chim
Tạo hình(NK): Làm quả chuông
Montessori: Luyện tập

Máy tính: : LetteE: http://www.starfall.com/n/level-k/letter-a/load.htm?f
Piano: Bài tập quãng 3
Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3.

MTXQ: Sự kỳ diệu của âm thanh.
Tạo hình(NK): Nặn các dụng cụ âm nhạc.
Montessori: Các bộ phận của người
Storry time: Job Review: Letter I sounds & words
Color & Shape review

Tiếng anh(BN): Job Review
Letter I sounds & words
Color & Shape review
Thể dục: VĐCB :Bật xa 50cm – Ném xa bằng 1 tay.
TCVĐ : Thuyền về bến
Múa: Ôn tập các động tác đã học.
Tiếng anh: Job Review
Letter I sounds & words
Color & Shape review
GDLG: Quan tâm , giúp đỡ mọi người.

Bóng rổ : Ôn luyện kỹ thuật Đập bóng một tay
Toán: Tách gộp nhóm có 4 đối tượng.

Cảm thụ âm nhạc: Tiết tấu đơn, kép sau.
Tạo hình(CK): Cắt,dán cái trống
Tiếng anh(BN): Job Review
Letter I sounds & words
Color & Shape review
Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
Múa: Ôn tập các động tác đã học.

Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3.
Music and Movement Day:
Montessori: Bày thẻ hệ thập phân
NGBN

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

Bài hát –thơ truyện tháng 11
Tuần 1:
*Bài hát :
Dạy hát : Em vẽ môi trường màu xanh
Em vẽ môi trường màu xanh
Chung quanh đầy những ánh nắng
Hàng cây xanh đường thẳng tắp
Ánh sáng tràn ngập bình minh

Em vẽ môi trường quanh em màu mỗi ngày tươi thắm
Và ta chung tay chăm sóc màu xanh bảo vệ môi trường
A! Môi trường xanh
Ta cùng nhau giữ cho trong lành
Bầu không khí chung quanh hòa cùng dòng nước mát xanh
Bầu trời xanh có mây
Hòa cùng bao cỏ cây
Tuổi thơ em ở đây
Ngày xanh mát ơi !!!
Lá la la là la
Lá la la là la
Lá la la là la
Lá là.
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
Nghe hát:Bé đi chơi siêu thị
Bé đi chơi siêu thị, vui thật quá là vui!
Mẹ bận lựa hàng còn bé lo ngắm.
Ô kìa, ơi xinh ơi là xinh!
Những gian hàng nối nhau, xanh trắng đỏ tím vàng.
Bé không sợ nắng sợ mưa.
Bé đi chơi siêu thị, vui thật quá là vui!
Mẹ bận lựa hàng còn bé lo ngắm.
Ô kìa, ơi xinh ơi là xinh!
Những gian hàng nối nhau, xanh trắng đỏ tím vàng.
Bé khoái đi chơi siêu thị.
Vận động : Trống cơm

Tình bằng có cái trống cơm
Khen ai khéo vỗ
Ố mấy bông mà nên bông
Ố mấy bông mà nên bông
Một bầy tang tình con xít
Một bầy tình con xít
Ố mấy lội, lội, lội sông
Ố mấy đi tìm, em nhớ thương ai
Đôi con mắt ố mấy lim dim
Đôi con mắt ố mấy lim dim
Một bầy tang tình con nhện
Ô ố ô ô mấy giăng tơ
Giăng tơ ô mấy đi tìm, em nhớ thương ai
Duyên nợ khách tang bồng
Duyên nợ khách tang bồng.
*Truyện:
Chuột túi đi siêu thị
Chuột túi đi siêu thị để mua đồ về nấu một bữa thật ngoncho cả gia đình. Chị em chuột túi cũng đòi được đi theo mẹ.
- Mẹ ơi, con muốn đi! Con cũng muốn đi ạ!
Chuột Túi mẹ đồng ý và lần lượt bế từng đứa, từng đứa cho vào túi to trước mặt mình. Đến siêu thị, Chuột úi mẹ và Chuột Túi con cùng chọn đồ ăn. Chuột Túi
con đòi ăn thịt, cá. Còn bánh mì và hoa quả thì chúng nhất định không cho mẹ mua. Chuột Túi mẹ phải nhẹ nhàng giải thích:
- Các con ạ, muốn cơ thẻ khỏe mạnh, thong minh, các con phải ăn thức ăn có đủ chất dinh dưỡng như gạo, thịt kho, rau, dầu mỡ và hoa quả đấy các con ạ. Thế
các con định chọn cho bữa ăn của gia đình mình những món gì?
Chị em Chuột Túiđồng thanh trả lời:
- Chúng con thích ăn món cá rim cà chua, canh cải náu dò và dưa hấu tráng miệng mẹ ạ.
- Các con mẹ thật giỏi. Mẹ sẽ thưởng cho các con thêm đồ chơi mà cá thích. Nào, các con hãy chọn đi rồi mẹ con mình về kẻo bố mong đấy. Thế là mẹ con nhà
Chuột Túi mua được bao nhiêu là đồ. Chuột Túi mẹ băn khoăn nói:
Nhiều đồ quá! Mang về thế nào đây?
Chị em Chuột Túi cùng nói:
- Mẹ đừng lo, chúng con đều có túi đựng mà
Thế rồi Chuột Túi mẹ đi trước, Chuột Túi con nối bước theo sau. Mấy mẹ con đều vui vẻ trở về nhà.
Tuần 3:
*Bài hát :

VĐVTTN:Cô giáo của em
Cô giáo em người xinh xinh
Cô hay cười mắt cô long lanh.
Cô rất yêu dòng kênh xanh uốn quanh cánh đồng thơm mùi lúa mới.
Em yêu cô em yêu ruộng đồng có đàn sáo bay.
Cô vẫn dạy là quê hương em đó. Suốt đời em yêu.

Nghe hát : Cô giáo miền xuôi
cô mẫu giáo mến thương từ miền xuôi lên đây với đàn cháu thơ ngây lớp học giữa nhiều lùm cây cô dạy cháu múa ca chiều về với mẹ cha xa cô cháu càng nhớ
sáng mai lại gặp cô từ sáng sớm tới chiều học và chơi bên cô giấc ngủ bữa cơm ngon có bàn tay đầy tình thương cô dạy hát rất hay kể chuyện rất là vui yêu cô
giáo nhiều lắm cháu mỗi ngày càng ngoan ---- cô mẫu giáo mến thương từ miền xuôi lên đây với đàn cháu thơ ngây lớp học giữa nhiều lùm cây cô dạy cháu múa
ca chiều về với mẹ cha xa cô cháu càng nhớ sáng mai lại gặp cô từ sáng sớm tới chiều học và chơi bên cô giấc ngủ bữa cơm ngon có bàn tay đầy tình thương cô
dạy hát rất hay kể chuyện rất là vui yêu cô giáo nhiều lắm cháu mỗi ngày càng ngoan.
*Thơ:
Cô giáo lớp em
Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi
Đáp lời “Chào cô ạ!”
Cô mỉm cười thật tươi .
Cô dạy em tập viết
Gió đưa thoảng hương nhài
Nắng ghé vào cửa lớp
Xem chúng em học bài .
Những lời cô giáo giảng
Ấm trang vở thơm tho
Yêu thương em ngắm mãi
Tuần 4
*Bài hát:
DH:Lớn lên em lái máy cày
Cháu xem cày máy, cày thay con trâu.
Đường cày đã sâu, lại nhanh mà không mệt nhọc.
Mùa về lắm thóc, hạt thóc phơi đầy sân.
Ơi! chú công nhân cháu yêu chú lắm.
Cháu xem cày máy, cày thay con trâu.
Đường cày đã sâu, lại nhanh mà không mệt nhọc.

Mùa về lắm thóc, hợp tác phơi vàng sân.
Yêu mến quê hương.
Lớn lên cháu lái máy cày.
VĐ: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 của ta. Canh nơi biển cả giữ đảo xa nơi tiền tiêu. Chú bộ đội chúng cháu yêu chú lắm. Nhớ chú bao nhiêu
cháu ca múa cho thật nhiều.

*Truyện:
Ba anh em
Một ông cụ có một ngôi nhà nhả và ba con trai. Cụ muốn cho các con học nghề bèn bảo các con: -Các con, mỗi ngừoi hãy học lấy một nghề. Sau này, ai tỏ ra tải
giỏi nhất cha sẽ cho ngôi nhà này.
Ba người con vâng lời. Họ chia tay nhau, mỗi người đi một ngả. Anh con cả học nghể thợ cạo: anh khéo léo lắm nên thường được vua mời vào cung để phục vụ
nhà vua. Anh thứ hai học nghế đóng móng ngựa: anh cũng kéo léo lắm nên thường được đóng móng ngựa cho các vị đại thần. Người em út học múa kiếm rất
thành thạo. Đúng ngày đã hẹn trước ba anh em về họp ở nhà cha. BÀ con hàng xóm rủ nhau đến chơi. Ba anh em chưa biết trổ tài bằng cách nào thì bỗng thấy
một con thỏ cạhy nganag. Người anh cả vội vàng rút dao cạo và hộp xà phòng đuổi theo, cạo sạch sẽ bộ ria thò mà thỏ không bọ xây xát mép. Mọi người đều
trầm trồ tán thưởng.
Bỗng một cỗ xe bốn ngựa kéo chạy qua. Anh thứ hai liền phóng theo, thay lại các bộ móng tươm tất, trong khi cỗ xe cứ cạhy như bay. Mọi người ai cũng phục
tài.
Lúc đó trời bắt đầu mưa. Người con út rút kiếm ra sân múa.
Mưa càng to anh múa kiếm càng nhanh. Lúc trời lạnh, người anh vẫn khô ráo, không bị dính một giọt nước. Mọi người đều đồng ý thưởng ngôi nhà cho anh.
Nhưng ba anh em thương yêu nhau lắm. Họ vẫn chung sống cùng nhau trong một nhà. Họ ;làm ăn kéo lại tốt bụng, thật thà nên rất đông khách hàng và học trò.
Họ sống bên nhau hòa thuận vui vẻ suốt đời.
Tuần 5:
*Thơ
Tiếng Chim
Sáng nay bé thức dậy
Nghe tiếng chim hót rồi
Những âm thanh quen thuộc
Rộn vang cả vùng trời
Tiếng chim sẻ ríu ran
Tiếng chim sâu chích chích
Cu cườm gáy mải miết
Tiếng chim khách liên hồi
Có mấy chú chìa vôi

Đuôi vểnh lên nhảy nhót
Những âm thanh lảnh lót
Bé vui cùng tiếng chim

