CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11
Lớp : Lá Biếc 2
Thời gian thực hiện : Từ ngày 30/10/2017 – 01/12/2017
Tuần 1: Côn trùng
Từ ngày 30/10 - 03/11/2017
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

HOẠT ĐỘNG
Sáng
* Tiếng anh VN: Jobs: cook, doctor, dentist , firefighter,
Conversation: What’s your dream job? I want to be a (cook).
Short e sound and Word-family: et
* Piano: Gam C dur
* Bóng rổ : Ôn luyện kỹ thuật đập bóng một tay

Chiều
* Bóng đá : Hướng dẫn kỹ thuật tiếp xúc với bóng bằng mũi bàn chân
* Múa : Tập ép dẻo,Học mới thế chân Balle trong gióng
Tâp bài nhảy Plamost
* Montessori : Dọn rửa bát đĩa

* Montessori: Luyện tập
* Làm quen chữ viết : Tập tô chữ cái u, ư
* Văn học : Truyện “Kiến và Voi”
* Võ : Dạy động tác bật xoay 180°

* Thư viện : Xem tranh truyện về vòng đời 1 số loại côn trùng
* Giao tiếp thuyết trình : Ôn luyện “Thi tìm kiếm tài năng MC nhí”
* Tiếng anh ( Bản ngữ) : Job review
Conversation: What’s your dream job? I want to be a (fire fighter)
Short e sound and Word-family: et
* Giáo dục lễ giáo : Lễ phép chào khách đến nhà

*Môi trường xung quanh: Tìm hiểu về các loài côn trùng
* Story time: Going to the dentist
* Montessori: Khối tam thức
* Toán : So sánh thêm bớt trong phạm vi 7

* Bóng rổ : Ôn luyện kỹ thuật đập bóng một tay
* Tạo hình (NK) : Làm con bọ cánh cam
* Máy tính : Ngôi nhà toán học của Sammy

* Cảm thụ âm nhạc: Làm quen với đàn ghita
* Tạo hình (CK): Xé dán con chuồn chuồn
* Montessori: Luyện tập

* Bóng đá: Hướng dẫn kỹ thuật tiếp xúc với bóng bằng mũi bàn chân
* Võ : Dạy động tác bật xoay 180°
* Tạo hình (NK) : Gập con châu chấu
* Giáo dục lễ giáo : Lễ phép chào khách đến nhà

*Tiếng anh ( Bản ngữ) : Short e sound and Word-family: et
Job review
* Âm nhạc : Vỗ tay theo phách, nhịp bài “ Con Ve và con Kiến”
NH:Chú voi con
TCÂN:Chiếc mũ âm nhạc
* Thể dục: VĐCB:Trườn- Lăn bóng bằng 2 tay
TCVĐ: Gấu và ong

*Montessori : Làm pizza
* Múa : Tập ép dẻo,Học mới thế chân Balle trong gióng
Tâp bài nhảy Plamost
* Music&movementday: Game: What’s the time, doctor?

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11
Lớp : Lá Biếc 2
Thời gian thực hiện : Từ ngày 30/10/2017 – 01/12/2017
Tuần 2: Sự vất vả của cô tạp vụ
Từ ngày 06/11 - 10/11/2017
Thời gian

Thứ hai

HOẠT ĐỘNG
Sáng
* Tiếng anh VN: Jobs: pilot, bus-driver, nurse, police officer
Short e sound and Word-family: en
Color: Red-Yellow-Blue-Green
* Piano: Những người bạn nhỏ
* Bóng rổ : Ôn luyện kỹ thuật đập bóng một tay

Chiều
* Bóng đá : Hướng dẫn kỹ thuật tiếp xúc với bóng bằng mũi bàn chân
* Múa : Học mới Balle trong gióng : động tác Plie thế 1 và 2
* Montessori : Luyện tập
* Làm quen chữ viết : Làm quen chữ cái i, t, c

* Montessori: Chăm sóc động vật
* Văn học : Thơ “Cô lao công”
* Võ : Dạy cách phối hợp đông tác bật xoay 180° xuống Mã bộ.

* Thư viện : Xem tranh và trò chuyện về công việc của cô lao công , tạp
vụ trong trường
Truyện “Bác sĩ Chim”
* Giao tiếp thuyết trình : Ôn luyện “Thi tìm kiếm tài năng MC nhí”
* Tiếng anh ( Bản ngữ) : Job review
Short e sound and Word-family: en
Shape: star and heart/ circle & triangle review
* Giáo dục lễ giáo : Rèn nề nếp ngồi học đúng tư thế

*Môi trường xung quanh: Bé tìm hiểu công việc của cô tạp vụ
* Story time: Going to the dentist
* Montessori: Luyện tập

* Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật đập bóng một tay
* Tạo hình (NK) : Vẽ cô lao công trường em(dựng hình)(T1)
* Máy tính : Letter A

* Cảm thụ âm nhạc: Thẩm âm tiết tấu theo giai điệu
* Tạo hình (CK): Vẽ chân dung bác sĩ
* Montessori: Phép nhân với hạt vàng
* Toán: Tách gộp trong phạm vi 7

* Bóng đá: Hướng dẫn kỹ thuật tiếp xúc với bóng bằng mũi bàn chân
* Võ : Dạy cách phối hợp đông tác bật xoay 180° xuống Mã bộ.
* Tạo hình (NK) : Vẽ cô lao công trường em(tô màu và hoàn thiện) (T2)
* Giáo dục lễ giáo : Rèn nề nếp ngồi học đúng tư thế

*Tiếng anh ( Bản ngữ) : Job review
Short e sound and Word-family: en
Sight word: ‘see’
* Âm nhạc : NDC : VĐ : Cháu yêu cô thợ dệt
NH: Đi cấy
TC: Ai nhanh nhất
* Thể dục: VĐCB: Đập và bắt bóng bằng 2 tay -Ném bóng vào rổ.
TCVĐ: Cáo và thỏ

*Montessori : Luyện tập
* Múa : Học mới Balle trong gióng : động tác Plie thế 1 và 2
* Music&movementday: Game: What’s the time, doctor?

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11
Lớp : Lá Biếc 2
Thời gian thực hiện : Từ ngày 30/10/2017 – 01/12/2017
Tuần 3: Ngày vui của cô giáo
Từ ngày 13/11 - 17/11/2017
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

HOẠT ĐỘNG
Sáng
* Tiếng anh VN: Fruits: watermelon, strawberry, mango, papaya
Short e sound and Word-family: review (et-en-ed)
Color: Yellow-Blue-Red-Green
* Piano: Những người bạn nhỏ (tiếp)
* Bóng rổ : Hướng dẫn kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng

Chiều
* Bóng đá : Hướng dẫn kỹ thuật chuyền bóng hai người bằng mũi bàn
chân
* Múa : Ôn tập kĩ năng. Ôn tập các thế chân + bài nhảy.
* Montessori : Luyện tập

* Montessori: Sách nhỏ cụm từ
* Làm quen chữ viết : Tập tô i , t , c
* Văn học : Truyện “ Học trò của cô giáo Chim Khách”
* Võ : Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3

* Thư viện : Trò chuyện với trẻ về ngày 20/11 – ngày nhà Giáo VN
Truyện “Món quà của cô giáo”
* Giao tiếp thuyết trình : “Thi tìm kiếm tài năng MC nhí”
* Tiếng anh ( Bản ngữ) : Fruit review
Short e sound and Word-family: review (et-en-ed)
Shape: star-heart/ circle-triangle
Numbers & Number words (1-5
* Giáo dục lễ giáo : Rèn kỹ năng trực nhật theo tổ
* Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng
* Tạo hình (NK) : Vẽ ngày hội của cô
* Máy tính : Letter A

*Môi trường xung quanh: Nhà giáo Việt Nam 20/11
* Story time: ‘I like (blue) things’
* Montessori: Luyện tập
* Toán: Đo độ lớn 1 đối tượng bằng 2 đơn vị đo khác nhau
* Cảm thụ âm nhạc: Tập viết khóa Sol và nốt nhạc
* Tạo hình (CK): Làm hoa tặng cô
* Montessori: Giới thiệu Stamp Game

*Tiếng anh ( Bản ngữ) : Fruit review
Short e sound and Word-family: review (et-en-ed)
Sight word: ‘see’
* Âm nhạc : DH: Cô giáo
NH : Ước mơ xanh
TCAN : Đoàn tàu chạy
* Thể dục: VĐCB: Bò chui qua ống dài 1,5mx 0,6m - Ném
trúng đích thẳng đứng
TCVĐ: Mèo và chim sẻ

* Bóng đá: Hướng dẫn kỹ thuật chuyền bóng hai người bằng mũi bàn
chân
* Võ : Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3
* Tạo hình (NK) : Làm thiếp tặng cô
* Giáo dục lễ giáo : Rèn kỹ năng trực nhật theo tổ
*Montessori : Luyện tập
* Múa : Ôn tập kĩ năng. Ôn tập các thế chân + bài nhảy.
* Music&movementday: Game: Magic bowls

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11
Lớp : Lá Biếc 2
Thời gian thực hiện : Từ ngày 30/10/2017 – 01/12/2017
Tuần 4: Nghệ nhân gốm
Từ ngày 20/11 - 24/11/2017
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

HOẠT ĐỘNG
Sáng
* Tiếng anh VN: Jobs: farmer, teacher, student, fisherman
Short e sound and Word-family: ed
* Piano: Những người bạn nhỏ (tiếp)
* Bóng rổ : Hướng dẫn kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng

Chiều
* Bóng đá : Hướng dẫn kỹ thuật chuyền bóng hai người bằng mũi bàn
chân
* Múa : Học mới Balle trong gióng : động tác Plie thế 1 và 2
* Montessori : Phép chia với hạt vàng
* Toán: Đo độ dài 1 đối tượng bằng 2 đơn vị đo khác nhau

* Montessori: Luyện tập
* Văn học : Thơ “ Cái bát xinh xinh”
* Võ : Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3

* Thư viện : Trò chuyện về nghề làm gốm
* Giao tiếp thuyết trình : Ôn luyện
* Tiếng anh ( Bản ngữ) : Job review
Short e sound and Word-family: ed
* Giáo dục lễ giáo : Rèn cách sắp xếp đồ dùng đồ chơi các góc theo sự
phân công trực nhật
* Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng
* Tạo hình (NK) : Nặn: Mâm bát đũa(bình hoa)
* Máy tính : Ngôi nhà toán học của Sammy

*Môi trường xung quanh: Bé tìm hiểu về nghệ nhân gốm
* Story time: Going to the dentist
* Montessori: Sách từ đơn (CĐ hồng từ 2 chữ cái)
* Làm quen chữ viết : Làm quen b , d , đ
* Cảm thụ âm nhạc: Ôn tập lại 7 bậc cơ bản
* Tạo hình (CK): Nặn cái bát
* Montessori: Luyện tập

*Tiếng anh ( Bản ngữ) : Short e sound and Word-family: ed
Job review
* Âm nhạc :NH:Anh phi công ơi
VĐ:Lời ru trên nương
TCAN: Ai nhanh nhất
* Thể dục: VĐCB:Đi thăng bằng trên ghế thể dục (2mx 0,25mx
0,35m) - Tung bóng lên cao và bắt bóng.
TC:Đua thuyền

* Bóng đá: Hướng dẫn kỹ thuật chuyền bóng hai người bằng mũi bàn
chân
* Võ : Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3
* Tạo hình (NK) : Xé dán lọ hoa
* Giáo dục lễ giáo : Rèn cách sắp xếp đồ dùng đồ chơi các góc theo sự
phân công trực nhật
*Montessori : Trộn salat (cà chua nhồi salat rau củ)
* Múa : Học mới Balle trong gióng : động tác Plie thế 1 và 2
* Music&movementday: Game: Magic bowls

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11
Lớp : Lá Biếc 2
Thời gian thực hiện : Từ ngày 30/10/2017 – 01/12/2017
Tuần 5: Ước mơ của bé
Từ ngày 27/11 - 01/12/2017
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

HOẠT ĐỘNG
Sáng
* Tiếng anh VN: Ôn tập
* Piano: Những người bạn nhỏ (tiếp)
* Bóng rổ : Hướng dẫn kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng

Chiều
* Bóng đá : Hướng dẫn kỹ thuật chuyền bóng hai người bằng mũi bàn
chân
* Múa : Ôn tập kĩ năng. Ôn tập các thế chân + bài nhảy.
* Montessori : Luyện tập

* Montessori: Sách nhỏ câu đơn giản
* Làm quen chữ viết : Tập tô với chữ cái b,d,đ
* Văn học : Truyện “bác sĩ Chim”
* Võ : Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3

* Thư viện : Trò chuyện về ước mơ của bé
Thơ “ Bé làm bao nhiêu nghề”
* Giao tiếp thuyết trình : Ôn luyện
* Tiếng anh ( Bản ngữ) : Ôn tập
* Giáo dục lễ giáo : Nhận lỗi khi mắc khuyết điểm.

*Môi trường xung quanh: Ước mơ của bé ?
* Story time: Ôn tập
* Montessori: Luyện tập
* Toán : Nhận biết, phân biệt khối vuông và khối chữ nhật
* Cảm thụ âm nhạc: Tập viết khóa Sol và nốt nhạc
* Tạo hình (CK): Cắt dán nghề ngiệp
* Montessori: Giới thiệu về lịch và các ngày trong tuần

* Bóng rổ : Hướng dẫn kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng
* Tạo hình (NK) : Nghệ nhân làm hoa:Làm hoa loa kèn
* Máy tính : Ngôi nhà toán học của Sammy

*Tiếng anh ( Bản ngữ) : Ôn tập
* Âm nhạc : Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề
* Thể dục: VĐCB: Nhảy xuống từ độ cao 40cm. Ném xa bằng 1 tay
TC: Tượng.

* Bóng đá: Hướng dẫn kỹ thuật chuyền bóng hai người bằng mũi bàn
chân
* Võ : Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3
* Tạo hình (NK) : Vẽ tranh bé làm phi hành gia
* Giáo dục lễ giáo : Nhận lỗi khi mắc khuyết điểm.
*Montessori : Luyện tập
* Múa : Ôn tập kĩ năng. Ôn tập các thế chân + bài nhảy.
* Music&movementday: Ôn tập

NỘI DUNG THƠ – TRUYỆN – BÀI HÁT TRONG THÁNG 11 – 2017
Tuần 1
Bài thơ: Truyện “ Kiến và Voi”
Ngày xưa, trong một khu rừng rậm có một con Voi rất hung dữ. Gặp bất kỳ loài vật nào, Voi cũng dùng đôi ngà ghê gớm của
mình húc. Voi chưa chịu thua một loài vật nào. Vì vậy, càng ngày Voi càng kiêu ngạo.
Một hôm, Voi đang nghênh ngang đi dạo thì gặp một đàn Kiến vàng bò qua đường. Cho rằng đàn Kiến bé nhỏ láo xược, Voi
quát:
– Đàn Kiến ranh con kia! chúng bay không biết tao là ai hay sao mà chúng bay dám bò ngang qua đường tao đi? Tao chỉ khẽ
dẫm lên lên một cái là chúng mày chết cả nút. Chúng mày không biết thân biết phận tí nào cả.
Trái với Voi nghĩ, đàn Kiến bé nhỏ đã cứng cỏi đáp lại:
– Này bác Voi, chúng tôi là những người biết mình biết người. Chúng tôi không bao giờ kiêu ngạo với ai cả. Nhưng nếu bác cậy
sức muốn đánh nhau với chúng tôi thì chúng tôi cũng không sợ. Chúng tôi cũng không chịu lùi bước trước một sức mạnh nào
đâu.
Nghe đàn Kiến trả lời như vậy, Voi nổi giận điên người. Voi lồng lên, định dẫm đàn Kiến chết tan xác dưới bàn chân to lớn của
mình. Đàn Kiến nhỏ bé đã nhanh nhẹn tản ra, bám ngay lấy chân Voi mà leo lên lưng Voi. Đàn Kiến bảo nhau xúm cả vào hai
mắt Voi mà cắn, khiến Voi không sao mở được mắt nữa. Trong khi hai mắt Voi còn cay xè thì đàn Kiến lại bảo nhau chui vào
hai tai Voi mà đục thủng màng nhĩ. Voi đau buốt đến tận óc. Voi cố lấy vòi để thổi và quét đàn Kiến xuống đất nhưng không
xuể vì đàn Kiến đông quá. Đàn Kiến lại chui vào vòi Voi mà đốt, mà cắn. Voi không tài nào chịu nổi, ngã lăn ra, kêu khóc, giãy
giụa ầm trời. Đàn Kiến đã đi báo thêm cho nhau biết và kéo tới mỗi lúc một nhiều, xúm vào đốt Voi cho tới khi voi xin tha lỗi
mới chịu buông tha.
Từ đấy, họ hàng nhà Voi bảo nhau phải tránh xa giống Kiến nhỏ bé nhưng ghê gớm. Trước khi ăn gì, họ hàng nhà Voi đều cuốn
thức ăn vào vòi, giũ thật sạch, hết sức để không còn Kiến nữa rồi mới dám ăn. Và Voi cũng hết sức để ý, không bao giờ để
cho Kiến leo được lên trên người mình.

Bài hát :
Con Voi và con Kiến
Tang tình tang tính tình tang!
Ve no ca hát miên man mùa hè
Đến kì đông giá quay về
Ve than vãn đói không gì dính tay
Nên tìm sang kiến hỏi vay
Cam đoan xin hứa không sai một lời
Xin hoàn cả vốn lẫn lời
Nghe xong kiến khẽ mỉm cười nói vông
Bông bồng bông bống bồng bông
Ông ơi chứ bấy nay ông làm gì?
Ve rằng ca hát mùa hè
Nghe xong kiến khẽ hát vè mấy câu.
Tang tình ông hỡi để đâu
Sao không ca hát đôi câu tang tình
Hát cho quên đói trong mình
Ca lên sẽ thấy tang tình cũng no

Chú voi con ở Bản Đôn
Chú voi con ở Bản Đôn
Chưa có ngà nên còn trẻ con
Từ rừng già chú đến với người

Vẫn ham ăn với lại ham chơi
Voi con ơi, voi con ơi
Mau lớn nhanh có đôi ngà to
Có sức đi khắp miền rừng xa
Kéo gỗ cho buôn làng của ta
Chú voi con thật là khôn
Quen thiếu nhi khắp vùng Bản Đôn
Đầu gật gù lúc lắc cái vòi
Khéo đung đưa theo nhịp chiêng vui
Voi con ơi, voi con ơi
Mau lớn nhanh có thân mình to
Khắp chốn Tây Nguyên cần nhiều voi
Mau xuống xây buôn làng đẹp tươi
Chú voi con ở Bản Đôn
Chưa có ngà nên còn trẻ con
Từ rừng già chú đến với người
Vẫn ham ăn với lại ham chơi
Voi con ơi, voi con ơi
Mau lớn nhanh có đôi ngà to
Có sức đi khắp miền rừng xa
Kéo gỗ cho buôn làng của ta
Chú voi con thật là khôn
Quen thiếu nhi khắp vùng Bản Đôn
Đầu gật gù lúc lắc cái vòi
Khéo đung đưa theo nhịp chiêng vui
Voi con ơi, voi con ơi
Mau lớn nhanh có thân mình to

Khắp chốn Tây Nguyên cần nhiều voi
Mau xuống xây buôn làng đẹp tươi

Tuần 2
Thơ
“Cô lao công”
Sạch đường phố em qua
Không ngại ngần vất vả
Cô lao công hối hả
Đun chiếc xe bên đường.
Từng nhịp bước bộn bề
Tay đưa đều nhịp chổi
Ngoài trời đang gió thổi
lạnh lắm đôi tay gầy.
Em ước ao bà tiên
Gom gió đông bớt lạnh
Đường hôm nay sạch đẹp,
Nhờ có bàn tay cô.

Bài hát:
“ Cháu yêu cô thợ dệt”
Tay cô khéo khéo , dệt tấm lụa tơ.
Áo quần em mặc , nhờ bàn tay cô.
Ơi cô thợ dệt , cháu yêu cô nhiều.
Thoi đưa lách cách
Nhịp tiếng cười vui
Tấm lụa cô dệt , mặc bền yêu thương
Ơi cô thợ dệt cháu yêu cô nhiều.

“ Đi cấy”
Lên chùa bẻ một cành sen
lên chùa bẻ một cành sen
ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng
ba bốn cô có bạn cùng chăng
có bạn cùng chăng
thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm
chơi trăng ngoài thềm
ý rằng cầu cho
cầu cho trong ấm
êm êm lại ngoài êm

Tuần 3
Truyện:
“ Học trò của cô giáo Chim Khách”
Cô giáo Chim Khách rất khéo tay, cô dạy làm tổ rất giỏi. Các loài chim đều quý mến cô giáo Chim Khách.
Chim Chích Chòe và Chim Sẻ được mẹ đưa đến nhà cô giáo Chim Khách để học cách làm tổ. Chim Tu Hú mẹ không biết làm
tổ, xưa nay vẫn đẻ nhờ tổ Chim Sẻ, bây giờ cũng đưa con đến xin học. Các chim mẹ đều dặn con phải chăm chỉ học cho thật
giỏi và nghe lời cô giáo.Khi học trò đến đông đủ, cô giáo Chim Khách hỏi:
- Các con có thích học làm tổ không?
Chích Chòe con lễ phép thưa:
- Thưa cô, con rất thích ạ! Con xin hứa sẽ cố gắng học tốt.
Sẻ con rụt cổ đáp khẽ:
- Thưa cô, con học thử thôi ạ!
Tu Hú nói:
- Thưa cô, con không thích nhưng mẹ con cứ bắt học.
Cô giáo Chim Khách giảng dạy cách làm tổ rất tỉ mỉ. Chích Chòe con chăm chú lắng nghe và ghi nhớ từng lời cô dạy.

Sẻ con và Tu Hú ham chơi, bay nhảy lung tung. Chúng nhìn ngược, ngó xuôi, không chú ý nghe cô giảng. Sau buổi học, cô giáo
dựng các học trò phải tập làm tổ. Sau mười ngày, cô sẽ đến kiểm tra, ai làm tổ tốt, cô sẽ thưởng.
Trên đường về, Tu Hú con vừa gặp mẹ đã nói ngay:
- Mẹ ơi, làm tổ khó quá, con chẳng học đâu!
Tu Hú mẹ đang bạn việc nên chẳng nói gì.
Chích Chòe con vui mừng khoe với mẹ:
- Cô Chim Khách dạy rất kĩ mẹ ạ! Con sẽ làm cái tổ thật cho mẹ côi!
Đến tối, Sẻ con nói với mẹ:
- Làm tổ dễ lắm. Con chẳng cần học cũng làm được mẹ ạ!
Hôm sau, Chích Chòe con đi kiếm cành cây khô, cổ khô về làm được cái tổ vừa bền vừa xinh ngay trên chạc cây.
Sẻ con ham chơi, gần đến ngày cô giáo kiểm tra nó mới vội vàng đi cắp vài cọng cỏ khô nhét vào ống tre đầu hồi nhà, coi như
làm xong tổ.
Tu Hú con cũng chỉ chơi đùa, không làm tổ. Tu Hú mẹ mải việc nên cũng chẳng nhắc nhở con.
Ngày cô giáo Chim Khách đến kiểm tra, Tu Hú con ấp úng nói:
- Thưa cô, làm tổ khó quá, con chịu thôi!
Cô Chim Khách lắc đầu nói:
- Không khó đâu, chỉ vì con không chịu học thôi.
Cô tỏ vẻ buồn rầu rồi cất cánh bay đi.
Khi kiểm tổ của Sẻ con, cô Chim Khách cũng không vui:
- Sẻ con làm tổ chưa đẹp. Sẻ con phải cố gắng nhiều hơn!
Đến tổ của Chích Chòe con, cô Chim Khách vui hẳn lên, cô khen:
- Chích Chòe giỏi lắm! Tổ của Chích Chòe vừa chắc vừa đẹp.
Chích Chòe mẹ rất vui và cảm ơn cô Chim Khách đã dậy dỗ Chích Chòe con. Cô giáo Chim Khách liền tặng cho Chích Chòe
con một quyển sách có nhiều tranh ảnh đẹp. Chích Chòe con vui lắm. Còn Tu Hú con và Sẻ con rất ân hận. Chúng hứa với bố
mẹ và cô giáo từ nay trở đi sẽ học hành chăm chỉ.

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

Ước mơ xanh
Ước muốn ngày nào ôm ấp trong tim mai đây làm cô giáo
Kìa đôi mắt tròn xoe, kìa đàn em thơ ngây,
Hôm nay em đứng đây trong niềm mơ ước lớn
Nghe tiếng trống thân thương dưới nắng sớm quê hương
Rung trong bao tâm hồn đẹp khúc hát mùa xuân.
Vườn ươm mến yêu ơi, sớm chiều em say sưa
Những búp non tươi đẹp rực trong nắng mai hồng
Rồi năm tháng trôi qua, từng đàn chim cất cánh
Ước muốn xây đời vui giữa bao hồn thơ

Tuần 4
Thơ:
“Cái bát xinh xinh”
Mẹ cha công tác
Nhà máy Bát Tràng
Mang về cho bé

Cái bát xinh xinh
Có cành hoa cúc
Nở xoè rung rinh.
Từ bùn đất sét
Qua bàn tay cha
Qua bàn tay mẹ
Thành cái bát hoa.
Nâng niu bé giữ
Mỗi bữa hàng ngày
Công cha, công mẹ
Bé cầm trên tay.

Bài hát :
Anh phi công ơi
Anh phi công ơi anh bay trên trời
Anh nghiêng đôi cánh bóng như gương soi
Anh VÒNG anh liệng bay trên xa vời
Anh VÒNG anh liệng giữ yên bầu trời
Em thích bầu trời anh đang bay đó
Tối có ông trăng khi mờ khi tỏ
Mưa có cầu vồng ánh xanh ánh đỏ
Em thích bầu trời anh phi công ơi
Mai đây em lớn em làm phi công
Bay cao hơn nữa anh ơi biết không

Lời ru trên nương
Ngủ ngoan Akay ơi, ngủ ngoan Akay ơi
Mẹ thương Akay, mẹ thương bộ đội
Con mơ cho mẹ hạt lúa lên bông
Mai sau con lớn vung chày lún sân.
Ngủ ngoan Akay ơi, ngủ ngoan Akay ơi
Mẹ thương Akay, mẹ thương làng đói
Con mơ cho mẹ hạt bắp lên đều, à ơi, à ơi.
[ĐK:]
Lưng núi thì to mà lưng mẹ thì nhỏ
Đừng làm mẹ ngã, mẹ trỉa bắp trên nương
Mặt trời của bắp thì nằm lưng núi
Mặt trời của mẹ, con nằm trên lưng.
Giặc Mỹ buộc ta phải đi xa mà con suối
Các anh cầm súng với các chị cầm chông
Akay ơi, Akay ơi.
Mẹ đưa Akay ta quyết dành cuộc sống
Akay ơi, mà ngủ cho ngoan
Là akay ơi, mà ngủ cho ngoan
Là akay ơi, mà ngủ cho ngoan.

Tuần 5
Truyện :“Bác sĩ Chim”
Những con chim nhỏ quyết định mở một bệnh viện chữa bệnh từ thiện cho các con vật. 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 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 quan sát kĩ. 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.

Sản phẩm tạo hình tháng 11 : Cái bát xinh xinh

LINKS FOR REFERENCES
1. Songs & stories:
- Warm up/Wrap up: +https://www.youtube.com/watch?v=MugzDjGDYjo
+ https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs

- Color song:
-

-

-

+Rainbow color song: https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
+What color do you like? https://www.youtube.com/watch?v=GzGvV7OAXvY
Shape song (Toddler World): https://www.youtube.com/watch?v=zUfqgRtvaYQ
Number song:
+ (1-20 Super simple song): https://www.youtube.com/watch?v=7D4K9oi7oBM
+ Number song (1-100 KidTV123): https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y
Phonics song (Oxford Phonics World 2): https://www.youtube.com/watch?v=NKhrYhBLTX0&list=PLCX5_Wds2tV7W0e-n-rvum0p-oNyltcT
Other songs: ‘Do you like’ song:
+ https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
+ https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc
Job song (Maple Leaf): https://www.youtube.com/watch?v=tQ03ENVgRfg
People in our community: https://www.youtube.com/watch?v=mw6RBvUmayA OR
https://www.youtube.com/watch?v=ORGLQudvMWE

