CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/ 2017
Thời gian từ 30/10/2017- 1/12 /2017
Kế hoạch tuần 1:Côn trùng
Thực hiện từ ngày 30/10/2017 – 3/11/2017
Lớp: Lá biếc 4.
Thời gian

HOẠT ĐỘNG
Sáng

Thứ hai

*Văn học: Truyện : Chú chim sâu
*Montessori: Dọn rửa bát đĩa
*Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật đập bóng bằng một tay

Thứ ba

*Khám phá xã hội: Tìm hiểu về các loại côn trùng
*Thư viện: xem tranh về các loài côn trùng
*Võ: Dạy động tác đá mũi chân

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

*Tiếng anh BN: - Job review
- Conversation: What’s your dream job? I want to be a (fire
fighter)
- Short e sound and Word-family: et
*Thể dục: -VĐCB: Ném trúng đích bằng hai tay – Bật liên tục
vào vòng
- TCVĐ: Chạy tiếp cờ
*Âm nhạc: NDC : Vận động theo nhạc bài chú ếch con
NDKH : NH: Con cún con
TC: Nhìn hình đoán tên bài hát
* Story time: Going to the dentist
*Tạo hình(CK) : Trang trí con công
*Motessori: Luyện tập
*Làm quen chữ viết:Tập tô chữ cái u, ư
*Motessori: Làm pizza
*Tạo hình(NK): Vẽ cô lao công trường em(tô màu và hoàn
thiện) (T2)

Chiều
*Tiếng anh BN: - Jobs: cook, doctor, dentist , firefighter,
- Conversation: What’s your dream job? I want to be a (cook).
- Short e sound and Word-family: et
*Tạo hình (nk): Vẽ cô lao công trường em(dựng hình)(T1)
*Múa: Tập ép dẻo,Học mới thế chân Balle trong gióng
Tâp bài nhảy Plamost
*Võ: Dạy động tác đá mũi chân
* Motessori: Luyện tập
*Cảm thụ âm nhạc: Làm quen với đàn gita
*Giao dục lễ giáo: Quan tâm, giúp đỡ bạn.
*Bóng đá: Hướng dẫn kỹ thuật tiếp xúc với bóng bằng mũi bàn chân
*Múa: Tập lại các động tác uốn ép dẻo cơ bản + các thế chân trong gióng
Ballet
*Montessori: Khối tam thức
* Toán: So sánh them bớt trong phạm vi 7

*Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật đập bóng bằng một tay
*Tiếng anh NV: - Short e sound and Word-family: et
- Job review
*Máy tính: Ngôi nhà toán học của Sammy
* Giao dục lễ giáo: Sắp xếp đồ dùng đúng nơi quy định
*Bóng đá: Hướng dẫn kỹ thuật tiếp xúc với bóng bằng mũi bàn chân
*Piano: Gam C Dur
*Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện “Thi tìm kiếm tài năng MC nhí”
*Music&movement day: Game: What’s the time, doctor

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/ 2017
Thời gian từ 30/10/2017-1/12/2017
Kế hoạch tuần 2: Sự vất vả của các cô tạp vụ
Thực hiện từ ngày 6/11/2017 – 10/11/2017
Lớp: Lá biếc 4.
Thời gian

HOẠT ĐỘNG
Sáng

Chiều
*Tiếng anh BN: - Jobs: pilot, bus-driver, nurse, police officer
- Short e sound and Word-family: en
- Color: Red-Yellow-Blue-Green
*Tạo hình (NK): Nặn mâm bát đũa (bình hoa)
*Múa: Học mới Balle trong gióng : động tác Plie thế 1 và 2
*Võ: Dạy cách phối hợp đông tác đá mũi chân với ra chưởng.

Thứ hai

* Văn học: Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề
*Montessori: Luyện tập
*Toán: Tách và gộp trong phạm vi 7
*Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật đập bóng bằng một tay

Thứ ba

*Khám phá xã hội: Trò chuyện về công việc của cô tạp vụ ở
trường bé
*Thư viện: Xem tranh về các nghề
*Võ: Dạy cách phối hợp đông tác đá mũi chân với ra chưởng.

Thứ tư

*Tiếng anh BN: - Job review
- Short e sound and Word-family: en
- Shape:star and heart/ circle & triangle review
*Thể dục: - VĐCB: VĐCB: Bò chui qua ống dài 1,5mx 0,6m - *Bóng đá: Hướng dẫn kỹ thuật tiếp xúc với bóng bằng mũi bàn chân
Chạy zic zăc qua 5 chướng ngại vật.
*Múa: Ôn luyện lại các động tác cơ bản đã học : Dân tộc Kinh, H Mông, Mõ
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ
*Montessori: Luyện tập
*Âm nhạc: -NDC:DH: Bác đưa thư vui tính
-NDKP: NH: Màu áo chú bộ đội
-TCAN: Ai nhanh nhất
* Story time: Going to the dentist

Thứ năm

-

* Motessori: Chăm sóc động vật
*Cảm thụ âm nhạc: Thẩm âm tiết tấu theo giai điệu
*Giao dục lễ giáo: Bỏ rác đúng nơi qui định

*Tạo hình(CK) : Cắt dán tranh ảnh về các nghề
*Motessori: Phép nhân với hạt vàng
*Làm quen chữ viết: Làm quen chữ cái i, t, c
-

Thứ sáu

*Motessori: Luyện tập
*Tạo hình(NK): Xé dán:Lọ hoa

*Bóng rổ :Ôn luyện kỹ thuật đập bóng bằng một tay
*Tiếng anh NV: - Job review
- Short e sound and Word-family: en
- Sight word: ‘see’
*Máy tính: Ngôi nhà toán học của Sammy
* Giao dục lễ giáo: Thói quen xin lỗi, cảm ơn
*Bóng đá: Hướng dẫn kỹ thuật tiếp xúc với bóng bằng mũi bàn chân
*Piano: Những người bạn nhỏ
*Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện “Thi tìm kiếm tài năng MC nhí”
*Music&movement day: Game: What’s the time, doctor?

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/ 2017
Thời gian từ 30/10/2017-1/12/2017
Kế hoạch tuần 3: Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
Thực hiện từ ngày :13/11/2017-17/11/2017
Lớp: Lá biếc 4
Thời
gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ
năm

Thứ sáu

HOẠT ĐỘNG
Sáng
* Văn học: Thơ: Cô giáo của con
*Montessori: Phép chia với hạt vàng
*Toán: Đo độ dài 1 đối tượng bằng 2 đơn vị đo khác nhau
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng.

*Khám phá xã hội: Bé tìm hiểu về nghề giáo viên (20/11)
*Thư viện: Món quà của cô
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 2.

Chiều

-

*Tiếng anh BN: - Jobs: farmer, teacher, student, fisherman
- Short e sound and Word-family: ed
*Tạo hình NK: Vẽ ngày hội của cô
*Múa: Học mới Balle trong gióng : động tác Plie thế 1 và 2
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 2.
* Motessori: Luyện tập
*Cảm thụ âm nhạc: Ôn tập lại 7 bậc cơ bản
* Giáo dục lễ giáo: Trẻ biết chia sẻ với mọi người

*Tiếng anh BN: - Job review
- Short e sound and Word-family: ed
*Thể dục: -VĐCB: Đi thăng bằng trên ghế thể dục (2mx 0,25mx *Bóng đá: Hướng dẫn kỹ thuật truyền bóng hai người bằng mũi bàn chân
0,35m) – Bò chui qua cổng
*Múa: Ôn luyện lại các động tác cơ bản đã học : Dan tọc Kinh, H Mông,
-TCVĐ: Bắt bướm
Mõ
*Âm nhạc: - NDC NH: Mùa xuân cô nuôi dạy trẻ
*Montessori: Sách từ đơn (CĐ hồng từ 2 chữ cái)
- NDKH Ôn biểu diễn : Lớp chúng mình đoàn kết
-TC: Son - Mi
* Story time: Day with Dad (Oxford Phonic World 2)
*Tạo hình(CK) : Làm thiếp tặng cô
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng
*Motessori: Luyện tập
*Tiếng anh NV: - Short e sound and Word-family: ed
*Làm quen chữ viết: Tập tô chữ cái i, t,c
- Job review
*Máy tính: Letter D
*Giao dục lễ giáo: Cách gấp chăn
*Motessori: Trộn salat (cà chua nhồi salat rau củ)
*Tạo hình(NK): Làm thiếp tặng cô

*Bóng đá: Hướng dẫn kỹ thuật truyền bóng hai người bằng mũi bàn chân
*Piano: Những người bạn nhỏ( tiếp)
*Giao tiếp thuyết trình: “Thi tìm kiếm tài năng MC
nhí”*Music&movement day: Game: Magic bowls

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/ 2017
Thời gian từ 30/10/2017-1/12/2017
Kế hoạch tuần 4: Nghệ nhân gốm
Thực hiện từ ngày 20/10/2017 – 24/11/2017
Lớp: Lá biếc 4.
Thời gian

HOẠT ĐỘNG
Sáng

Thứ hai

* Văn học:Truyện: Đóng kịch “Hai anh em”
*Montessori: Luyện tập
*Toán: Đo độ lớn 1 đối tượng bằng 2 đơn vị đo khác nhau
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng

Thứ ba

*Khám phá xã hôi: Tìm hiểu về nghệ nhân gốm
*Thư viện: Xem tranh về nghệ nhân gốm
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 2.

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

-

*Tiếng anh BN: - Fruit review
- Short e sound and Word-family: review (eten-ed)
- Shape: star-heart/ circle-triangle
- Numbers & Number words (1-5)
*Thể dục: -VĐCB: VĐCB: Trèo lên xuống 7 gióng thang-Đi
khuỵu gối
- TCVĐ: Cáo và thỏ
*Âm nhạc: -NDC:DVĐ:Cháu yêu cô chú công nhân
-NDKP: NH: Anh phi công ơi
-TCAN: Tai ai tinh
* Story time: ‘I like (blue) things’
*Tạo hình(CK) : Nặn cái bát
*Motessori: Giới thiệu Stamp Game
*Làm quen chữ viết: Làm quen chữ cái b,d,đ

*Motessori :Luyện tập
*Tạo hình(NK): Vẽ tranh bé làm phi hành gia

Chiều
*Tiếng anh BN: - Fruits: watermelon, strawberry, mango, papaya
- Short e sound and Word-family: review (et-en-ed)
- Color: Yellow-Blue-Red-Green
*Tạo hình nk: Nghệ nhân làm hoa:Làm hoa loa kèn
*Múa: Ôn tập kỹ năng
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 2.
* Motessori: Sách nhỏ cụm từ
*Cảm thụ âm nhạc: Tập viết khóa sol vào nốt nhạc
*Giao dục lễ giáo: Không nên ích kỉ, kiêu ngạo

*Bóng đá: Hướng dẫn kỹ thuật truyền bóng hai người bằng mũi bàn chân
*Múa: Ôn tập kỹ năng
*Montessori: Luyện tập

*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng
*Tiếng anh:- NV Fruit review
- Short e sound and Word-family: review (et-en-ed)
- Sight word: ‘see’
*Máy tính: Ngôi nhà toán học của Sammy
* Giao dục lễ giáo: Giữ gìn tất cả các đồ dùng xung quanh trẻ
*Bóng đá: Hướng dẫn kỹ thuật truyền bóng hai người bằng mũi bàn chân
*Piano: Những người bạn nhỏ( tiếp)
*Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
*Music&movement day: Game: Magic bowls

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/ 2017
Thời gian từ 30/10/2017-1/12/2017
Kế hoạch tuần 5: Ước mơ của bé
Thực hiện từ ngày :27/11/2017-1/12/2017
Lớp: Lá biếc 4
HOẠT ĐỘNG

Thời
gian

Sáng

Chiều

-

Thứ hai

* Văn học: Truyện : Điều ước của 3 cây cổ thụ
*Montessori: Luyện tập
*Toán: Nhận biết, phân biệt khối vuông và khối chữ nhật
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng

Thứ ba

*Khám phá xã hội : Lớn lên bé thích làm nghề gì ?
*Thư viện: Mình muốn trở thành lính cứu hỏa
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 2.

* Motessori: Sách nhỏ câu đơn giản
*Cảm thụ âm nhạc: Tập viết khóa sol vào nốt nhạc
* Giáo dục lễ giáo: Giữ gìn tất cả các đồ dùng xung quanh trẻ

Thứ tư

*Tiếng anh BN: Ôn tập
*Thể dục: -VĐCB: Đi trên dây- lăn bóng bằng 2 tay
- TCVĐ: Đua thuyền
*Âm nhạc : Ôn biểu diễn các bài trong tháng
* Story time: Ôn tập

*Bóng đá: Hướng dẫn kỹ thuật truyền bóng hai người bằng mũi bàn chân
*Múa: Ôn luyện lại các động tác cơ bản đã học : Dan tọc Kinh, H Mông,
Mõ
*Montessori: Luyên tập

Thứ
năm

*Tạo hình(CK): Vẽ dụng cụ nghề mà bé yêu thích
*Motessori: Giới thiệu về lịch và các ngày trong tuần
*Làm quen chữ viết: Tập tô chữ cái b,d,đ

Thứ sáu

*Motessori: Luyện tập
*Tạo hình(NK): Nặn số

-

*Tiếng anh BN: Ôn tập
*Tạo hình NK: Trang trí số
*Múa: Ôn tập các thế chân + bài nhảy
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 2.

*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng
*Tiếng anh: Ôn tập
*Máy tính: Letter D
*Giao dục lễ giáo: Bỏ rác đúng nơi qui định
*Bóng đá: Hướng dẫn kỹ thuật truyền bóng hai người bằng mũi bàn chân
*Piano: Những người bạn nhỏ( tiếp)
*Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
*Music&movement day: Ôn tập

SẢN PHẨM TẠO HÌNH: Làm thiệp 20/11 tặng cô giáo
NỘI DUNG THƠ TRUYỆN THÁNG 11/2017

Truyện: Chú chim sâu
Một hôm, Chim Sâu vào rừng chơi và được nghe Họa Mi hót. Về tổ, Chim Sâu phụng phịu nói với bố mẹ:
- Bố mẹ ơi! Sao bố mẹ sinh con ra không là Họa Mi, mà lại là Chim Sâu?
- Bố mẹ là Chim Sâu thì con phải là Chim Sâu chứ! - Chim mẹ trả lời.
Chim Sâu con lại hỏi:
- Chúng ta có thể trở thành Họa Mi được không ạ?
- Tại sao con muốn trở thành Họa Mi?
- Vì con muốn có tiếng hót hay để mọi người yêu quý.
Chim bố nói:
- Người ta yêu quý chim không chỉ riêng vì tiếng hót, con ạ! Con hãy cứ là Chim Sâu. Hãy bắt thật nhiều sâu, bảo vệ cây cối, hoa màu, con sẽ
được mọi người yêu quá.
Một thời gian sau, Chim Sâu đã khôn lớn.
Một buổi chiều, trời đầy bão dông, Chim Sâu bị gió thổi bạt vào một khung cửa sổ và rơi xuống nền nhà. Một cậu bé chạy tới nâng Chim Sâu lên
và đặt Chim Sâu trong chiếc hộp cứng. Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh. Chú bé đến mở nắp hộp, nhẹ nhàng nâng Chim Sâu trên tay. Ông bố
chú bé nói:
- Con hãy thả chú chim ra. Loài chim này rất đáng quý vì nó có ích với vườn cây lắm đấy!
Chú Chim Sâu chợt nhớ lại lời Chim bố ngày nào: "Người ta yêu quý chim không chỉ riêng vì tiếng hót". Cậu bé vuốt ve Chim Sâu rồi khẽ tung
Chim Sâu lên cho chú bay đi.
Chú Chim Sâu liền bay tới cành na trong vườn và tìm bắt sâu. Chú vừa nghiêng nghiêng đầu tìm sâu vừa kêu những tiếng "tích tích". Những tiếng
kêu "tích tích" của Chim Sâu khiến chú bé rất thích thú.
Sau đó, Chim Sâu làm tổ ở khu vườn ấy. Chú còn rủ thêm nhiều bạn chim tới trú ngụ, cùng nhau bắt sâu bảo vệ cây cối trong vườn.
Nguyễn Đình Quảng.

BÀI THƠ :
*Bé làm bao nhiêu nghề
Bé chơi làm thợ nề
Xây nên bao nhà cửa.
Bé chơi làm thợ mỏ
Đào lên thật nhiều than.

Bé chơi làm thợ hàn
Nối nhịp cầu đất nước.
Bé chơi làm thầy thuốc
Chữa bệnh cho mọi người.
Bé chơi làm cô nuôi
Xúc cơm cho cháu bé.
Một ngày ở nhà trẻ
Bé “ làm” bao nhiêu nghề
Chiều mẹ đến đón về
Bé lại là… cái Cún.

TRUYỆN: Hai anh em
Ngày xưa có hai anh em nhà kia, cha mẹ chết sớm hai anh em ở với nhau. Người anh thì chăm chỉ làm lụng còn người em thì
chỉ chơi bời lêu lổng, suốt ngày chẳng mó tay vào việc gì. Một hôm người anh bảo em:
- Em à cha mẹ chết đi cũng để cho mình một ít của cải nhưng chúng mình không chịu làm thì chẳng bao lâu nữa chúng mình cũng sẽ đói khổ thôi.
Vì vậy ngày mai chúng mình phải đi mỗi người một nơi để kiếm việc làm ăn. Lúc nào đời sống khá giả chúng mình lại quay về gặp nhau e nhé!
Người em vâng lời.
Sáng hôm sau hai anh em chia tay nhau, mỗi người đi một ngả. Người anh vừa ra khỏi làng thì gặp một cánh đồng lúa đang chín rộ. Từng tốp thợ
đang hối hả gặt, người anh bèn xuống đồng gặp giúp. Anh gặt rất nhanh, gặt đến đâu sạch đến đó, những người thợ gặt hài lòng. Gặt xong họ biếu
anh mấy gồi lúa. Anh cảm ơn những người thợ gặt rồi đem lúa đi đổi lấy gạo làm lương ăn đường. Anh lại tiếp tục đi, đi một quãng anh gặp một
ruộng bông. Những quả bông chín trắng xóa khắp cả cánh đồng. Nhiều người đang mải miết hái bông. Trời nắng gắt người nào người nấy mặt mũi
đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại, thấy thế anh bèn xuống hái giúp. Anh hái cũng rất nhanh không sót quả nào. Những người hái bông nhìn anh cười vui vẻ.
Hái xong họ tặng anh một ít bông. Anh cảm ơn rồi đem bông đổi lấy vải may quần áo mặc rồi lại lên đường. Đi một quãng nữa, anh gặp một cụ
già tóc trắng như cước, da đỏ như quả bồ quân. Thấy anh cụ già nói:
- Ta có một cây bí ngô rất quý sắp bị chết khát. Ta muốn nhờ con cho nó uống nước để cứu sống nó.
Người anh nhận lời rồi tìm đến ruộng bí ngô. Quả nhiên anh thấy một cây bí ngô héo rũ trên mặt ruộng. Cách đấy có một đôi thùng của ai để sẵn.
Anh vội vàng cầm đôi thùng để đi gánh nước. Đường ra suối rất xa, lại gồ ghề khúc khủy. Nhưng anh vẫn chịu khó xách hết thùng này đến thùng
khác để lấy nước tưới cho cây bí ngô. Ròng rã 3 tháng trời, cây bí ngô dần dần tươi trở lại, rồi ra hoa kết quả. Những quả bí ngô lớn rất nhanh, chỉ
có mấy ngày mà quả đã to bằng chiếc thúng cái. Một hôm, anh đang xách nước tưới thì cụ già đến. Cụ nói với anh:
- Con đã khó nhọc để tưới cho cây bí ngô của lão khỏi chết khát. Để trả ơn con lão tặng cho con quả bí ngô to nhất đấy!
Người anh tạ ơn cụ già rồi cúi xuống hái bí. Lúc nhìn lên thì cụ già đã biến mất. Ngạc nhiên quá, anh lấy dao ra bổ quả bí ngô ra xem thử, thì thấy
trong ruột bí ngô toàn vàng là vàng, những thỏi vàng lấp lánh rất đẹp. Biết là tiên đã thưởng công cho mình, người anh bèn thu nhặt số vàng rồi
quay về.
Còn người em, từ lúc ra đi cũng gặp một đồng lúa chín rộ. Những người thợ cũng nhờ người em gặt giúp. Nhưng người em đáp:
- Gặt lúa phải cúi đau lưng lắm.
Anh ta nói thế rồi bỏ đi. Những người thợ gặt nhìn theo anh ta mắng:
- Rõ là đồ lười biếng.

Bài thơ: Cô giáo của con
Mỗi khi vào lớp
Cô cười thật tươi
Say sưa giảng bài
Giọng cô ấm áp
Bạn nào hay nghịch
Cô chẳng thích đâu
Bạn nào chăm ngoan
Cô yêu lắm đấy!...
Cần như hạt muối
Đẹp như hoa rừng
Cô giáo của con
Ai mà chẳng quý.
Hà Quang

Truyện: Điều ước của 3 cây cổ thụ
Ở một khu rừng nọ có ba cây cổ thụ đang bàn luận về tương lai. Cây thứ nhất nói: “Một ngày nào đó tôi muốn được trở thành chiếc hộp đựng châu
báu với hình dáng lộng lẫy”. Cây thứ hai nói: “Tôi muốn trở thành con thuyền to lớn . Tôi sẽ chở đức vua và hoàng hậu đi khắp thế giới”. Và cây
thứ ba: “Tôi muốn vươn dài để trở thành cây to lớn nhất trong khu rừng này. Mọi người nhìn lên đồi sẽ thấy tôi vươn xa, chạm đến bầu trời”.
Một vài năm sau đó một nhóm người đặt chân đến khu rừng và cưa những thân cây. Cả ba đều mỉm cười hạnh phúc vì tin mong ước của mình sẽ
thành hiện thực.
Khi cây đầu tiên được bán cho một chủ trại mộc, nó được tạo thành máng đựng thức ăn gia súc và đặt trong kho thóc phủ lên bởi một lớp cỏ. Cây
thứ hai được bán cho một thợ đóng thuyền đóng thành một chiếc thuyền nhỏ để câu cá. Cây thứ ba bị chặt thành từng khúc và quẳng lại trong bóng
đêm. Đây chẳng phải là những điều mà chúng hằng mong đợi.
Một ngày nọ, một cặp vợ chồng đến kho thóc. Người vợ đã đến kỳ sinh nở, người chồng hy vọng tìm được một chiếc nôi cho đứa bé và máng cỏ
đã trở thành chỗ ở ấm áp cho em. Cây thứ nhất cảm nhận cảm nhận được sự quan trọng của nó và hiểu rằng mình đang che chở một sinh linh bé
nhỏ.
Vài năm sau, một nhóm người đi đánh cá trên chiếc thuyền của cây thứ hai gặp phải một trận bão lớn. Những người trên thuyền đã rất mệt mỏi,
nhưng cây thứ hai biết rằng nó có đủ sự vững chãi để giữ an toàn và sự bình yên cho chủ nhân. Với cây thứ ba, một ngày, có ai đó đã đến và nhặt
những khúc gỗ. Trên đỉnh đồi, nó được đóng thành một hàng rào ngăn chặn thú dữ. Khi ánh mặt trời vừa ló dạng, cây thứ ba nhận ra rằng nó có đủ
sức mạnh để đứng vững trên đỉnh đồi này.

Khi sự việc xảy ra không theo như ý muốn, đừng tuyệt vọng vì mọi việc diễn ra đều có chủ đích. Cả ba cây cổ thụ đều thực hiện được những ước
mơ của mình, dù cách thức để đạt đến đích cuối cùng không như mong đợi. Cuộc sống sẽ không phụ những kẻ có lòng
Bài hát:
Bác đưa thư vui tính
King koong! King koong!
Bác đưa thư đang tới nhé nhà em
Xe đạp kêu king king koong
Thấy trước xe em chạy lon ton
Cầm lấy thư
Nói cám ơn
Này em bé ngoan
Càm ngay lá thư
Đưa mau lên cho bố nhé
King koong! King koong!
Bác đưa thư đi rồi

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

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
Em thích bầu trời anh phi công ơi
em thích bầu trời anh phi công ơi.

Mùa xuân,cô nuôi dạy trẻ
Mùa xuân ai đi hái hoa
Mà em đi nuôi dạy trẻ
Sao em muốn đàn em mau khoẻ
Sao em muốn đàn em mau ngoan
Hay bởi vì em quá yêu thương
Những đôi môi đỏ, những đôi má tròn
Em yêu từng đôi mắt sáng
Long lanh như những giọt sương
Long lanh như những giọt sương
Em yêu từng đôi mắt sáng
Long lanh như những giọt sương
Long lanh như những giọt sương
Một mai khi em lớn lên
Đừng quên khi đi nhà trẻ

Quên Cô giáo người nuôi em khoẻ
Quên Cô giáo người chăm em ngoan
Quên những ngày Cô giáo yêu thương
Những đôi môi đỏ, những đôi má tròn
Cô yêu từng đôi mắt sáng
Long lanh như những giọt sương
Long lanh như những giọt sương
Cô yêu từng đôi mắt sáng
Long lanh như những giọt sương
Long lanh như những giọt sương

Ước mơ của bé
Ước mơ của bé
Có khi nào, bé có những ước ao
Có khi nào, bé mơ làm cô giáo
Mơ được làm bác sĩ hay được lái phi cơ,
bay khắp những miền trời xa
Có bao giờ, bé có những ước mơ
Có bao giờ bé mơ làm nhà thơ
Mơ được làm họa sĩ vẽ áng mây xanh bay trên đồng cỏ quê hương
Ước mơ của bé có biết bao điều
Để ngày mai vươn tới những vì sao
sẽ luôn rực cháy với những đam mê cho tương lai rạng rỡ
Tiếng ca của bé chắp cánh những ước mơ
Một ngày qua học biết bao điều hay
Ước mơ của bé ngập tràn khát khao
Rồi mai đây đi xây dựng đất nước
Ước mơ của bé...
Cánh thuyền ước mơ
Nào bạn lại chơi ngắt lá xếp thuyền, thả dòng ngược xuôi đi biết bao miền. Bạn bè cùng vui theo những lá thuyền, thuyền chở về đâu những ước
mơ ngoan. Là màu xanh lam hay lá nâu lành, là thuyền của em, em quý vô ngần, bạn bè của em ở biết bao miền, đừng vì màu da mà cách xa nhau.

Dập dờn sóng lướt thuyền đầy gió nắng. Sóng vui ra khơi đón ông mặt trời. Đẹp màu mắt sáng tràn đầy ước muốn. Biết bao yêu thương đón
emvào đời.

.

