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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
Chủ đề: Phân loại rác.
Thời gian thực hiện : Từ ngày 30/10 đến ngày 01/12/2017
Tuần 1: Từ ngày 30/10 – 03/11/2017.
Lớp:Chồi non 3.
Hoạt động
Sáng
Chiều
*Tiếng Anh (BN): Jobs: cook, dentist, doctor, firefighter
Âm nhạc: NDC: VĐ: Bé quét nhà
Conversation: Who is he? He is a cook.
NDKH: NH: Tiếng chổi tre
Letter F sound and words
TC: Nhìn tranh đoán tên bài hát
*Giáo dục lễ giáo: Lễ phép khi khách đến nhà
* Tạo hình (NK): Dán tán lá cây (từ phế thải)
*Montessori: Cách sàng
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật đập bóng bằng 1 tay
*Môi trường xung quanh: Bé phân loại rác
*Montessori: Luyện tập
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật đập bóng bằng 1 tay
*Võ: Dạy động tác bật xoay 180 độ
*Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện “Thi Tìm kiếm tài năng mc *Múa: Học mới cách nguộn cổ tay ( tay thế 2)
nhí)
Tập bài nhảy
*Giáo dục lễ giáo: Tiết kiệm
*Montessori: Kết hợp 4 khối trụ không núm
*Thể dục:
VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
TCVĐ: Ai nhanh hơn
*Story time: Going to the dentist
*Văn học: Thơ: Bé giữ vệ sinh môi trường
*Tiếng anh (BN): Job (review)
*Tiếng anh: Job review
Conversation: Who is he? He is a fire fighter.
Conversation: Who is she? She is a dentist.
Recognize letter F/ Letter F worksheet
Letter F sounds & words
- *Tạo hình (NK): Làm con mèo từ báo cũ
*Piano: Bài tập 5 ngón tay( tiếp)
*Máy tính: Trò chơi tư duy 1
*Thư viện: xem sách, lo tô cá hoạt động bảo vệ môi trường.
*Montessori: Luyện tập
*Toán: So sánh kích thước để hình thành mối quan hệ dài hơn
ngắn hơn
*Tạo hình (CK): Vẽ tranh cây xanh ( bảo vệ môi trường)
*Võ: Dạy động tác bật xoay 180 độ
*Cảm thụ âm nhạc: Thẩm âm có giai điệu
*Múa: Học mới cách nguộn cổ tay ( tay thế 2)
Tập bài nhảy
*Music&Movement day: Game: What’s the time, Doctor?
*Montessori: Thẻ tranh lớn và âm đầu – g,h,i
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
Chủ đề: Bé đi siêu thị
Thời gian thực hiện : Từ ngày 30/10 đến ngày 01/12/2017
Tuần 2: Từ 06/11 -10/11/2017.
Lớp:Chồi non 3.
Hoạt động
Sáng
Chiều
*Tiếng Anh (BN):Jobs: pilot, bus driver, nurse, police officer.
Âm nhạc: NDC: DH: Ba bà đi bán lợn con
Color: Yellow-Blue-Green-Red
NDKH: VĐ: Trống cơm
Conversation:
TC: Ô cửa bí mật
+ Is he a pilot? Yes, he is (No, he isn’t)
*Giáo dục lễ giáo: Chơi ở nơi an toàn
+ Is it yellow? Yes, it is (No, it isn’t)
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật đập bóng bằng 1 tay
* Tạo hình (NK): Nhà thiết kế thời trang
*Montessori: Sử dụng ống hút chân không
*Môi trường xung quanh: Tìm hiểu về nghề bán hàng
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật đập bóng bằng 1 tay
*Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện “Thi Tìm kiếm tài năng mc
nhí)
*Thể dục: VĐCB: Bật qua vật cản cao 10 – 15 cm
TCVĐ: Cáo và thỏ
*Story time: Going to the dentist
*Văn học: Truyện: Chuột túi đi siêu thị
*Tiếng anh: Job review. Letter D-E-F sound and words
Shape: Square
Yes/No questions & answers
*Máy tính: Trò chơi tư duy 2
*Montessori: Luyện tập
* Toán: Sắp xếp 2 loại đối tượng theo quy tắc

-

*Tạo hình (CK): Cắt và dán đồ dùng gia đình từ tranh ảnh sưu
tầm ( Bài 4 – Vở thủ công)
*Cảm thụ âm nhạc: Làm quen với khuôn nhạc, khóa sol

*Montessori: Luyện tập
*Võ: Dạy cách phối hợp động tác bật xoay 180 độ xuống bằng mã bộ
*Múa: Học mới các động tác nhún chân ( nhún mềm, nhún ký)
*Giáo dục lễ giáo: Không bẻ cành , dẫm lên cỏ
*Montessori: Hộp màu 3

*Tiếng anh (BN): Letter D-E-F sound and words (review)
Job review
Yes/No questions & answers
*Tạo hình (NK): Bé tạo mẫu tóc
*Piano: Bài tập 5 ngón tay( tiếp)
*Thư viện: Cắt, sưu tầm đò dùng siêu thị.
*Võ: Dạy cách phối hợp động tác bật xoay 180 độ xuống bằng mã bộ
*Múa: Học mới các động tác nhún chân ( nhún mềm, nhún ký)
*Music &Movement day: Game: What’s the time, Doctor?
*Montessori: Làm pizza
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
Chủ đề: Ngày hội của cô giáo
Thời gian thực hiện : Từ ngày 30/10 đến ngày 01/12/2017
Tuần 3: Từ 13/11-17/11/2017.
Lớp:Chồi non 3.
Hoạt động
Sáng
Chiều
*Tiếng Anh (BN): Job: farmer, teacher, student, fisherman
Âm nhạc: NDC: Biểu diễn các bài hát về ngày 20/11
Conversation: Is he a teacher? Yes, he is (No, he isn’t)
NDKH: NH: Cô giáo em
Letter G sound and words
TC: Tai ai tinh
* Tạo hình (NK): Làm thiệp tặng cô
*Giáo dục lễ giáo: Biết lắng nghe khi người khác nói.
*Montessori: Luyện tập
*Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật đập bóng bằng 1 tay
*Môi trường xung quanh: Trò chuyện về ngày hội của cô giáo *Montessori: Bảy hạt vàng
*Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật đập bóng bằng 1 tay
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3
*Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện “Thi Tìm kiếm tài năng mc *Múa: Học mới các động tác nhún chân ( nhún mềm, nhún ký)
nhí)
*Giáo dục lễ giáo: Lịch sự khi mượn đồ
*Thể dục: VĐCB: VĐCB: Bò chui qua ống
*Montessori: Luyện tập
TCVĐ: Cùng thi tài
*Story time: Going to the doctor

Thứ năm

*Văn học: Thơ: Cô giáo em
*Tiếng anh: Job review
Conversation: Is she a farmer? Yes, she is (No, she isn’t)
Letter G sounds & words
*Máy tính: Ghép hình tư duy
*Montessori: Hộp vật tranh và âm đầu – k,l,m,n
* Toán: Đếm đến 4, nhận biết số lượng 4, nhận biết chữ số 4

*Tiếng anh (BN): Job review
Conversation: Is she a farmer? Yes, she is (No, she isn’t)
Letter G sounds & words
*Tạo hình (NK): Vẽ: Cô giáo của em
*Piano: Gam C dur
*Thư viện: Trò chuyện về các hoạt động trong ngày 20.11

Thứ sáu

*Tạo hình (CK): Làm thiệp tặng cô giáo
*Cảm thụ âm nhạc: 5 bậc cơ bản trong hàng âm

*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)
*Music&Movement day: Game: Magic bowls
*Montessori: Luyện tập
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
Chủ đề: Những nghề mà bé biết
Thời gian thực hiện : Từ ngày 30/10 đến ngày 01/12/2017
Tuần 4: Từ 20/11-24/11/2017.
Lớp:Chồi non 3.
Hoạt động
Sáng
Chiều
*Tiếng Anh (BN): Job review
Âm nhạc: NDC: VĐ: Chú bộ đội
Conversation: Who is he? He is a fisherman.
NDKH : Nghe hát : Nơi đảo xa
Letter H sound and words
Trò chơi : Tạo dáng.
*Giáo dục lễ giáo: Giúp đỡ bạn
* Tạo hình (NK): Nặn giỏ quả
*Montessori: Hộp 3 màu
*Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật đập bóng bằng 1 tay
*Môi trường xung quanh: Tìm hiểu về nghề bác sĩ
*Montessori : Luyện tập
*Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật đập bóng bằng 1 tay
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3
*Giao tiếp thuyết trình: Thi Tìm kiếm tài năng mc nhí
*Múa: Ôn các động tác đã học
*Giáo dục lễ giáo: Nghe và làm theo hiệu lệnh.
*Thể dục: VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt
*Montessori: Giới thiệu thẻ số
TCVĐ: Chó sói xấu tính
*Story time: Going to the doctor
*Văn học: Truyện: Bác sĩ chim
*Tiếng anh: Letter H sounds & words
Job review
*Máy tính: Sắp xếp theo quy tắc trên powerpoint
*Montessori: Luyện tập
*Toán:So sánh,thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4
*Tạo hình (CK): Vẽ chân dung chú bộ đội.
*Cảm thụ âm nhạc: Tập tô khóa sol và nốt nhạc

*Tiếng anh (BN): Job review
Color and shape worksheet
*Tạo hình (NK): Xé dán đĩa rau củ quả
*Piano: Bài tập quãng 3
*Thư viện: xem sách, tranh ảnh, sản phẩm của các nghề.
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3
*Múa: Ôn các động tác đã học
*Music&Movement day: Game: Magic bowls
*Montessori: Trộn salat Nga
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
Chủ đề: CĐ phát sinh: Âm thanh quanh bé
Thời gian thực hiện : Từ ngày 30/10 đến ngày 01/12/2017
Tuần 5: Từ 27/11-01/12/2017.
Lớp:Chồi non 3.
Hoạt động
Sáng
Chiều
*Tiếng Anh (BN): Job Review
Âm nhạc: NDC: Nghe hát: Niềm vui của em
Letter I sounds & words
NDKH : vận động : Múa đàn.
Color & Shape review
Trò chơi : Hát nối tiếp
*Giáo dục lễ giáo: Chăm sóc cây
* Tạo hình (NK): Làm quả chuông
*Montessori: Các bộ phận của lá
*Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật đập bóng bằng 1 tay
*Môi trường xung quanh: Sự kỳ diệu của âm thanh
*Montessori : Luyện tập
*Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật đập bóng bằng 1 tay
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3
*Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện.
*Múa: Ôn các động tác đã học
*Giáo dục lễ giáo: Yêu thương loài vật
*Thể dục: VĐCB: Trườn theo hướng thẳng – chuyền bóng
*Montessori: Các bộ phận của người
bằng 2 tay
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
*Story time: Job Review: Letter I sounds & words
Color & Shape review
*Văn học: Thơ: Tiếng chim
*Tiếng anh: Job Review
Letter I sounds & words
Color & Shape review
*Máy tính: Nghe “liete D song”
*Montessori: Luyện tập
* Toán: Tách gộp nhóm có 4 đối tượng
*Tạo hình (CK): Nặn cái trống
*Cảm thụ âm nhạc: Ôn tập

*Tiếng anh (BN): Job Review
Letter I sounds & words
Color & Shape review
*Tạo hình (NK): Nặn các dụng cụ âm nhạc
*Piano: Ôn tập
*Thư viện: Xem sách, lô tô về một số loại nhạc cụ dân tộc.
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3
*Múa: Ôn các động tác đã học
*Music&Movement day: Job Review: Letter I sounds & words
Color & Shape review
*Montessori: Bảy thẻ hệ thập phân

NỘI DUNG THƠ, TRUYỆN, BÀI HÁT TRONG THÁNG
Tuần 1:Bài hát
Bé quét nhà
1 sợi rơm vàng là 2 sợi vàng rơm
bà bện chổi to, bà làm chổi nhỏ
chổi to, chổi to bà quét sân to
ấy còn chổi nhỏ, bà để giành bé, chăm lo quét nhà!
1 sợi rơm vàng là 2 sợi vàng rơm
bà bện chổi to, bà làm chổi nhỏ
chổi to, chổi to bà quét sân to
ấy còn chổi nhỏ, bà để giành bé, chăm lo quét nhà!
Bài nghe:
Tiếng chổi tre
Những đêm hè khi con ve đã ngủ Tôi lắng nghe trên đường Trần Phú Tiếng chổi tre xao xác hàng me Tiếng chổi tre quét rác đêm hè. Những đêm
đông khi cơn dông vừa tắt Tôi đứng trông trên đường lặng ngắt Tiếng chổi tre xao xác hàng cây Tiếng chổi tre sớm tối đi về. Chị lao công đêm đêm
quét rác Hạt sương rơi thắm ướt đôi vai Chị lao công đêm đêm vẫn thức Cùng sao khuya viết khúc ca xanh cho thành phố trong lành. Chị lao công
đêm đêm quét rác Hạt sương rơi thắm ướt đôi vai Chị lao công đêm đêm vẫn thức Cùng sao khuya viết khúc ca xanh. Sáng mai ra gánh hàng hoa
thơm ngát Hương bay xa trên đường phố bao la Nhớ nghe hoa người quét rác đêm qua Nhớ em nghe tiếng chổi tre.
Thơ:

Bé giữ vệ sinh môi trường
Sân trường bé chơi
Thấy lá vàng rơi
Vung vãi khắp nơi
Cùng đi nhặt lá
Bỏ vào thùng rác
Các nơi đều sạch
Không khí trong lành
Giúp bé học hành
Chăm ngoan, khỏe mạnh!

Tuần 2: 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.
Bài hát:
Ba bà đi bán lợn con
Ba bà đi bán lợn con , bán đi chẳng được lon ton chạy về . Ba bà đi bán lợn xề bán đi chẳng được chạy về lon ton . Ba thằng cu tí chạy theo lấy cây
chọc lợn cho kêu rồi cười . Ba thằng cu tí học lười , chúng đi cùng mẹ chọc hoài đàn heo .
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 đàn tang tình con xít Một đàn tang 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..

Tuần 3: Thơ
Cô Giáo của em
Bạn sau nhường bạn trước
Cùng nhau đi đều bước
Ngay ngắn và ngiêm trang

Chúng em ngồi thẳng hàng
Học chữ qua hình vẽ
Chữ O hình tròn nhé
Chữ Ô hình cái ô
Rồi cô kể chuyện thỏ
Chuyện bác Gấu, chuyện Voi
Chuyện nhổ cây củ cải
Cho cả lớp cùng chơi.
Em yêu cô giáo thế
Như yêu mẹ của em
Thầm thì em gọi nhỏ:
“ Cô giáo hiền của em”.
Bài nghe:
Cô giáo 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 chín. Em yêu cô, em
yêu ruộng đồng có đàn sáo bay. Cô vẫn dạy là quê hương em đó, suốt đời em yêu.
Tuần 4: Truyện:
Bác sĩ Chim
Bệnh nhân Trâu da bị ngứa, Tê Giác bị sâu bọ cắn, Cá Sấu bị sâu răng. Biết bao là thứ bệnh, liệu Bác sĩ Chim chữa trị các bênh nhân như thế nào bé
nhỉ ?
Những con chim nhỏ quyết định mở một bệnh viện chữa bệnh cho các con vật trong rừng. Các bác sĩ chim mặc áo đồng phục trắng và chờ bệnh nhân
đến. Cô Chim Chào Mào được giao nhiệm vụ tiếp bệnh nhân. Sáng sớm, bệnh nhân Trâu đến phòng khám và kể bệnh:
- Da tôi bị ngứa kinh khủng và xin được điều trị.
Chim Chào Mào gửi Trâu đến phòng chữa trị da liễu gặp bác sĩ Cò. Trâu nói với bác sĩ Cò:
- Tôi có rất nhiều bọ trên người, chúng cắn tôi làm tôi rất ngứa và khó chịu.
Bác sĩ Cò nhảy lên lưng Trâu tìm những con ruồi đốt Trâu. Cò mổ hết ruồi cho Trâu và căn dặn:
- Bác nên thường xuyên xuống sông tắm, rồi phủ bùn lên người. Bằng cách này, bác sẽ tránh được ruồi cắn.
Trâu khỏi ngứa, cảm ơn bác sĩ Cò và ra về trong tâm trạng thật thoải mái.
Bệnh nhân tiếp theo là chú Tê Giác. Chim Chào Mào gửi Tê Giác đến gặp bác sĩ Chim Bắt Ve. Tê Giác kể bệnh tình của mình:
- Tôi to lớn, có sức mạnh nhưng lại không chống được những con sâu bọ nhỏ bé khó chịu này.
Chim Bắt Ve khám cho Tê Giác thấy có nhiều nếp nhăn gấp trên da, nên bị các con bọ chui vào cắn. Chim Bắt Ve nhảy lên lưng Tê Giác bắt hết bọ,
cảm giác đau và ngứa của Tê Giác biến mất. Bắt Ve nói với Tê Giác:
- Bất kể lúc nào bọ quấy rối bạn, bạn hãy đến tìm tôi. Bạn hãy luôn tắm rửa sạch sẽ nhé !

Tê Giác cảm ơn và ra về trong niềm vui sướng. Sau đó, Cá Sấu đến phòng khám với chứng đau răng. Cá Sấu kể bệnh với chim Sáo:
- Răng tôi mọc không đều, có lẽ cái răng nào đó bị sâu vì tôi không đánh răng.
Cá Sấu há miệng. Sáo nhảy vào trong quan sát kỹ. Cô thấy các kẽ răng còn thức ăn giắt vào chưa được vệ sinh nên bị những con sâu nhỏ đang gặm
nhấm. Chim Sáo làm sạch răng miệng Cá Sấu bằng cách nhặt hết sâu bọ và thịt thừa. Cá Sấu nói:
- Bạn là bác sĩ tuyệt vời ! Cảm ơn bạn rất nhiều !
Sáo mỉm cười nói:
- Bạn phải luôn giữ vệ sinh răng miệng sạch sẽ, nếu không bạn sẽ luôn phải gặp tôi đấy !
Trâu, Tê Giác, Cá Sấu khỏi bệnh sau khi ở bệnh viện về. Từ đó, bệnh viện Bác sĩ Chim trở nên nổi tiếng.
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 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.
Bài nghe:

Nơi đảo xa
Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa
Từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà
Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa
Ngàn bão tố phong ba đã vượt qua vượt qua
Lướt sóng con tầu mang tín hiệu trong đất liền
Mắt em nhìn theo con tầu đi xa mãi
Giữa nơi biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa san hô
Cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về tặng em
Ơi ánh mắt em yêu như trời xanh như biển xanh trong nắng mới
Nhớ cả dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai
Sóng ru mối tình đời thủy thủ càng thêm vui
Đẩy con tầu ra khi, đẩy con tầu ra khơi
Vàng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng sáng ngoài đảo xa
Vẳng nghe tiếng ngân nga ru lòng ta bao lời ca quê nhà
Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa
Quần đảo đứng hiên ngang trên vùng xa ngời sáng
Tháng năm con tầu quen sóng cả quen gió biển
Nước cả hồ nắng phơi giòn thêm ánh thép
Cánh chim hải âu bốn mùa về cùng anh vui ra khơi
Cánh hoa biển trắng là kỷ niệm anh gửi về tặng em
Đây súng khoác trên vai trăng đầu núi soi hình anh đang đứng đó
Nhắn về đất liền cánh buồm chở đầy tin yêu

Sóng ru mối tình đời thủy thủ càng thêm vui
Đẩy con tầu ra khơi, đẩy con tầu ra khơi

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

Bài hát:
Vận động:
Múa đàn.
Tình tình đây mấy cây đàn.Cùng hòa lên vang lừng vang .Tình tình tình tang tình tang. Vang lên câu ca nhịp nhàng. Cầm đàn em múa nhịp nhàng
Đánh lên câu tịch tình tang. Tình tình đây mấy cây đàn .Cùng hòa lên vang lừng vang. Tình tình tình tang tình tang .Vang lên câu ca nhịp nhàng
.Cầm đàn em múa nhịp nhàng .Đánh lên câu tịch tình tang.
Nghe hát:
Niềm vui của em
Khi ông mặt trời thức dậy mẹ lên rẫy em đến trường Cùng đàn chim hòa vang tiếng hát Hạt sương long lanh nhẹ thấm trên vai Nụ hoa xinh tươi luôn
hé môi cười Đưa em vào đời đẹp những ước mơ Đưa em vào đời đẹp những ước mơ. Khi ông mặt trời đi ngủ mẹ đến lớp bên ánh đèn Bản làng em
rộn vang tiếng hát Niềm tin bao la mẹ viết trong đầu Vầng trăng trên cao trong sáng một màu Ơi con gà rừng nào gáy đâu đây Em nghe lòng mình
niềm vui đong đầy...

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

