CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
Lớp: GIEO HẠT 1
Tuần I: Đồ chơi trong lớp bé.
Từ ngày 30/10 đến 03/11/2017
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Thứ hai

Văn học: Truyện : “ Sóc nâu nhanh trí ”

Tạo hình: Di màu cái bát.
.
Thứ ba

Thứ tư

Hoạt động nhận biết: Đồ chơi trong lớp của bé.

Hoạt động với đồ vật: Xâu vòng màu xanh
Thứ năm

Thứ sáu

Âm nhạc: NDC : Dạy hát: Lời chào buổi sáng
NDKH:Nghe hát: Bé ăn thật ngoan.

Chiều
*GDLG: Chơi đoàn kết với bạn,không tranh dành đồ chơi
*HĐC: Xem một số tranh ảnh về các đồ chơi ở các góc chơi.

*GDLG: Tiếp tục rèn trẻ lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định
*HĐC: Cho trẻ chơi với đồ chơi yêu thích trong lớp

* GDLG: Tập đưa đồ vật cho người lớn bằng 2 tay.
* Rèn nề nếp: Tiếp tục rèn trẻ tập trung vào cô khi ngồi học bài.

Thể dục : VĐCB: .Ngồi lăn bóng bằng 2 tay
TC: Kéo cưa lừa sẻ.
*NGBN.
- Nghe cô kể truyện.
- Ôn truyện : Sóc nâu nhanh trí.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
Lớp: GIEO HẠT 1
Tuần II: Trang phục của bé
Từ ngày 06/11 đến 10/11/2017
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

Văn học: Thơ : “Quần áo sạch sẽ”

*GDLG: Tập luyện cho trẻ thói quen không ngậm tay, không
ngậm đồ chơi vào miệng
*HĐC: Xem một số tranh ảnh về các trang phục của “ bạn trai
và bạn gái”
- Chơi với góc gia đình

Tạo hình: Trang trí váy cho bé gái
Thứ ba

Hoạt động nhận biết: Nhận biết quần áo “bé trai và bé gái”
Thứ tư

Hoạt động với đồ vật: Chọn áo cho bạn trai và bạn gái
Thứ năm

Thứ sáu

Âm nhạc:
NDC:
Nghe hát : Màu áo chú bộ đội
NDKH: TCVĐ : Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ

*GDLG: Tập tự xúc cơm, tự cầm cốc uống nước.
*HĐC: Cho trẻ chơi với đồ chơi yêu thích trong lớp
* GDLG:. Rèn luyện, nhắc nhở trẻ không được cho đồ chơi ,
hột ,hạt , đất nặn ….vào trong miệng, mũi, rốn của mình và của
bạn.
* Rèn nề nếp: Tiếp tục rèn trẻ ra ngồi bô khi có nhu cầu vệ sinh
Thể dục : VĐCB: Bước lên bước xuống bậc có vịn
TCVĐ : Cáo và thỏ

*NGBN.
- Biểu diễn văn nghệ
- Ôn thơ : “Quần áo sạch sẽ”

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
Lớp: GIEO HẠT 1
Tuần III: Âm thanh “ Dụng cụ âm nhạc”
Từ ngày 13/11 đến 17/11/2017
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Thứ hai

Văn học: Truyện : “Cái chuông nhỏ”

Chiều

*GDLG: Luyện tâp thói quen gọi cô khi muốn đi vệ sinh, đi vệ
sinh đúng nơi quy định.
*HĐC: Xem một số tranh ảnh về các dụng cụ âm nhạc
- Chơi với góc âm nhạc

Tạo hình: Tô màu cái trống
Thứ ba

Hoạt động nhận biết: Nhận biết một số dụng cụ âm nhạc
Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Hoạt động với đồ vật: Chọn đồ dùng, đồ chơi có kích thước
to, nhỏ

Âm nhạc:
NDC: VĐTN: Cái mũi
NDKH: TCVĐ : Dậm chân theo tiết tấu nhanh - chậm

*GDLG: Tập ra ngồi bô khi có nhu cầu vệ sinh
*HĐC: Cho trẻ chơi với đồ chơi yêu thích trong lớp

* GDLG: Tập thể hiện khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh
* Rèn nề nếp: Tiếp tục rèn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định

Thể dục : VĐCB: Đi bước qua dây( gậy)
TCVĐ : Chở táo về nhà
*NGBN.
- Nghe cô hát
- Ôn truyện : “Cái chuông nhỏ”

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
Lớp: Gieo hạt 1
Tuần VI: Đồ dùng cá nhân và kí hiệu của bé
Từ ngày 20/11 đến 24/11/2017
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

Văn học: Thơ : Bé tập nói

*GDLG: : Tiếp tục dạy trẻ biết giữ gìn vệ sinh
*HĐC: Cho trẻ xem các kí hiệu đồ dùng cá nhân của trẻ.
- Chơi với góc gia đình

Tạo hình: Chơi với đất nặn.
*GDLG: : Tiếp tục rèn trẻ lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy
định

Thứ ba

*HĐC: Ôn lại các ký hiệu cá nhân của trẻ

Thứ tư

Hoạt động nhận biết: Đồ dùng cá nhân và kí hiệu của bé

* GDLG: Tập đưa đồ vật cho người lớn bằng 2 tay.
* Rèn nề nếp: Tiếp tục rèn trẻ tập trung vào cô khi ngồi học bài.

Hoạt động với đồ vật: Lật mở trang sách
Thể dục : VĐCB: Đứng tung bóng vào rổ
TC
: Mèo và chim sẻ

Thứ năm

Âm nhạc:
NDC: Dạy hát: Cô và mẹ
Thứ sáu
NDKH: TCÂN: Bắt chước tiếng kêu và mô phỏng dáng đi
của con vật

*NGBN.
- Nghe cô kể truyện
- Ôn đồng dao : “ Tay đẹp ”

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
Lớp: GIEO HẠT 1
Tuần V: Trang phục của bé
Từ ngày 27/11 đến 01/12/2017
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng
Văn học: Thơ : “Quần áo sạch sẽ”
Thứ hai

*GDLG: Tập luyện cho trẻ thói quen không ngậm tay, không
ngậm đồ chơi vào miệng
*HĐC: Xem một số tranh ảnh về các trang phục của “ bạn trai
và bạn gái”
- Chơi với góc gia đình

Thứ ba

Thứ tư

Tạo hình: Trang trí váy cho bé gái

Hoạt động nhận biết: Nhận biết quần áo “bé trai và bé gái”

Hoạt động với đồ vật: Chọn áo cho bạn trai và bạn gái
Thứ năm

Thứ sáu

Âm nhạc: NDC : VĐTN: “ Trời nắng trời mưa ”
NDKH:TCVĐ : Tai ai tinh

*GDLG: Tập tự xúc cơm, tự cầm cốc uống nước.
*HĐC: Cho trẻ chơi với đồ chơi yêu thích trong lớp
* GDLG: :. Rèn luyện, nhắc nhở trẻ không được cho đồ chơi ,
hột ,hạt , đất nặn ….vào trong miệng, mũi, rốn của mình và của
bạn.
* Rèn nề nếp: Tiếp tục rèn trẻ ra ngồi bô khi có nhu cầu vệ sinh
Thể dục : Bước lên bước xuống bậc có vịn
TCVĐ : Cáo và thỏ

*NGBN: - Biểu diễn văn nghệ
- Ôn thơ : “Quần áo sạch sẽ”

NỘI DUNG THƠ,TRUYỆN,BÀI HÁT LỚP GIEO HẠT THÁNG 11
Tuần 1 :
Truyện : “ Sóc nâu nhanh trí ”
Thỏ Trắng và Sóc Nâu là một đôi bạn thân. Hôm nay là ngày sinh nhật của Thỏ Trắng, Sóc rất muốn đến dự và chúc mừng Thỏ Trắng.
Nhưng nhà Thỏ ở bên kia bờ suối, muốn sang thì phải bởi qua mà Sóc Nâu lại không biết bơi.
Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng Sóc Nâu tìm một cuộn dây thừng, ném một đầu dây sang phía nhà Thỏ, còn một đầu dây Sóc Nâu buộc lên cành cây.
Sóc treo chiếc ô lên dây, rồi ngồi lên và vèo…chỉ vài phút sau, Sóc Nâu đã sang đến nhà của Thỏ.
Thấy Sóc Nâu sang, Thỏ Trắng và các bạn rất vui. Bạn nào cũng khen ngợi Sóc Nâu nhanh trí.
Bài hát : “ Lời chào buổi sáng ”
Con chào bố ạ
Con chào mẹ yêu
Con đi học nhé
Chiều con lại về
Tuần 2 :
Bài thơ : Quần áo sạch sẽ
Áo quần em mặc
Mẹ giặt vừa khô
Sạch sẽ thơm tho
Em không bôi bẩn
Bài hát: Màu áo chú bộ đội
Mầu áo chú bộ đội, mới trông là mầu xanh.
Như mầu lá trên cành, trộn vào mầu xanh rêu đá.
Mầu áo chú bộ đội, đi trên đường cát bụi.
Lại ánh sắc mầu vàng, có mầu đỏ đất núi.
Xen nâu đất đường làng.
Mầu áo thân thương, khó đổi mầu qua mưa nắng.
Như tình sâu nghĩa nặng, chẳng thay đổi bao giờ.

Như tình dân nghĩa Đảng, còn nguyên vẹn như xưa.
Mai đây, chúng em đi dưới mầu cờ, lại mang tấm áo.
Không phai mờ, không phai mờ được mầu xanh, tươi xanh.
Mầu áo cha anh, đến tuổi truyền cho con cháu.
Ai nhìn sao Bắc Đẩu, mà quên cả đêm dài.
Ai nhìn thân áo vải, mà quên cả chông gai.
Nay mai, chúng em khôn lớn bằng người, lại mang tấm áo.
Bao nhiêu đời, bao nhiêu đời mà còn xanh, tươi xanh.
Tuần 3 :
Truyện: Cái chuông nhỏ
Mẹ mua cho Mèo hoa chiếc chuông nhỏ xinh xinh, sáng loáng, đeo vào cổ mà đi lại thấy kêu leng keng leng keng, thật vui tai.
Chó, Thỏ, Dê nhìn thấy thế đều gạ Mèo hoa cho đeo chuông một tí một tẹo thôi cũng được, nhưng Mèo con sợ các bạn làm bẩn, cứ từ chối hoài,
chẳng cho mượn.
Mèo hoa nhảy tâng tâng tới bên con lạch nhỏ, thấy bóng mình và cả cái chuông nhỏ in xuống mặt nước đẹp ơi là đẹp, khoan khoái lắm. Nó thò cái cổ
dài ra thêm, dài ra thêm nữa để nhìn cho rõ hơn bóng mình và cái chuông nhỏ thì... "ùm" một cái, nó bị trượt chân ngã nhào xuống nước.
Chó, Thỏ, Dê đều cuống lên, chạy tới cứu Mèo hoa. Dê nhanh hơn, túm được đuôi Mèo hoa, cố lôi lên mà không được. Chó liền chạy tới ôm lấy Dê,
rồi Thỏ ôm lấy Chó. Chó, Dê, Thỏ hợp sức mà lôi, cuối cùng đã lôi được Mèo hoa lên bờ, tuy ai cũng mệt phờ...
Mèo hoa thoát chết đuối, nhưng thấy rất ngượng ngùng. Nó cúi đầu xuống, khẽ khàng tháo chiếc chuông ra khỏi cổ, nói lí nhí:
- Các bạn thử đeo cái chuông nhỏ này đi...
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

Tuần 4 :
Thơ : “ Bé tập nói ”
Chập chà chập chững
Bé đi chưa vững
Miệng nói bi bô:
“Bác Hồ! Bác Hồ!...”
Ngón tay nhỏ xíu,
Bé chỉ lên tường.
Từ trong bức ảnh
Bác cười yêu thương.
Trần Thị Nhật Tân
Bài hát: Cô và mẹ
Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo
Khi đến trường cô giáo như mẹ yêu
Cô và mẹ là hai cô giáo
Mẹ và cô ấy hai mẹ yêu !
Tuần 5 :
Bài thơ : Quần áo sạch sẽ
Áo quần em mặc
Mẹ giặt vừa khô
Sạch sẽ thơm tho
Em không bôi bẩn
Bài hát: “ Trời nắng trời mưa ”
Trời nắng ,trời nắng Thỏ đi tắm nắng.
Vươn vai, vươn vai Thỏ dùng đôi tai.
Nhảy tới ,nhảy tới đùa trong nắng mới.
Bên nhau ,bên nhau ,bên nhau ta cùng chơi.
Trời nắng ,trời năng Thỏ đi tắm nắng.
Vươn vai ,vươn vai Thỏ dùng đôi tai .
Nhảy tới ,nhảy tới đùa trong năng mới .
Bên nhau ,bên nhau ta cùng chơi .
Mưa to rồi ,mưa to rồi mau mau mau chạy thôi.

