Thời
gian

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
Lớp : Mầm Xanh 2
Thời gian thực hiện:
(Từ 30/10/2017 đến 01/12/2017)
Kế hoạch thực hiện tuần I: Bé thích đồ chơi nào nhất
Từ 30/10/2017 đến 03/11/2017
Hoạt động
Sáng
* Văn học: Thơ: “Nặn đồ chơi”
* Võ: Dạy động tác bộ pháp cơ bản- Hư bộ
* Múa: Tập uốn, ép dẻo.

Chiều
* Montessori (lớp): Xúc, múc
* GDLG: Biết nói với người lớn khi ốm.

Thứ 3

*Montessori:Luyện tập
* MTXQ: Bé thích đồ chơi nào nhất

Thứ 4

*Thể dục:VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
TCVĐ: “Trời nắng trời mưa”
* Story time: How old are you? Go Go English
* Tạo hình ( NK):Nặn hình mặt cười

Thứ 5

* Tiếng Anh: Job: Review
Conversation: Who is this? (Cook)
Feeling (angry-sleepy). Self-Introduction (Age)
* Võ: Dạy động tác bộ pháp cơ bản- Hư bộ
* Montessori: Luyện tập
* Toán: Dạy trẻ ghép tương ứng 1-1
*Montessori: Cơm cuộn
* Tạo Hình ( CK ): Tô màu trang phục mà bé thích

*Âm nhạc: NDC:NH“Con heo đất”
NDKH: VĐTN “ Con cào cào”
TCAN: Đoán tên nhạc cụ
* GDLG:Che miệng khi ho, hắt hơi.
*Thư viện: Trò chuyện về đồ chơi trong sân trường
* Tiếng Anh: Job: cook, teacher, doctor, farmer, tailor
Conversation: Who is this? (Doctor)
Self-Introduction (Age)
* Múa: Tập uốn, ép dẻo.
*Montessori: Khối trụ không núm C (màu xanh lá)
* Tạo Hình ( NK – lớp):Tô màu căn bếp nhà em
* Máy tính: Ngôi nhà toán học của Sammy
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện thi “Tìm kiếm tài năng MC nhí”

Thứ 2

Thứ 6

* Tiếng Anh ( BN): Jobs: Review
Conversation: Who is this? (Farmer)
Circle time: Talking about the weather (sunny-rainy)
* Cảm thụ âm nhạc: Gõ phách theo nhịp
* Music&movement day: What’s the time, doctor?
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
Lớp : Mầm Xanh 2
Thời gian thực hiện:
(Từ 30/10/2017 đến 01/12/2017)
Kế hoạch thực hiện tuần II: Chú bảo vệ đáng yêu
Từ 06/11 đến 10/11
Hoạt động
Sáng
* Văn học: Đồng dao: “Người thợ rèn”
* Võ: Phối hợp Mã bộ với Hư bộ
* Múa: Ôn luyện các động tác đã học.
Học mới động tác nhún chân , lắc hông
*Montessori:Gậy số và thẻ số 1 (theo thứ tự) (1-10)
* MTXQ: Trò chuyện về chú bảo vệ

Thứ 4

*Thể dục:VĐCB: Đi thay đổi hướng theo đường
ziczac
TCVĐ: “Bắt bướm”
* Story time: How old are you? (Go Go English)
* Tạo hình ( NK):Thiệp xinh tặng cô(T1)

Thứ 5

* Tiếng Anh: Self-Introduction (Age)
Shape: triangle and circle review
* Võ: Phối hợp Mã bộ với Hư bộ
* Montessori: Hộp vật/tranh và âm đầu – b, c, d
* Toán: Dạy trẻ nhận biết mqh nhiều hơn, ít hơn bằng
k/n ghép t/u 1-1
*Montessori: Luyện tập
* Tạo Hình ( CK ): Tô màu những đồ dùng mà nhà bé
có

Thứ 6

Chiều
* Montessori (lớp):Luyện tập
* GDLG: Thực hiện một số quy định ở lớp
*Âm nhạc: NDC: DVĐ “Bác đưa thư vui tính”
NDKH: NH “ Cháu yêu cô chú công nhân”
TCAN: Tiếng hát ở đâu?
* GDLG:Không leo trèo lên bàn, ghế, ban công
*Thư viện: Bé thích nghề nào?
* Tiếng Anh: Jobs: review
Self-introduction (Age)
Color: Red and Yellow review
* Múa: Ôn luyện các động tác đã học.
Học mới động tác nhún chân , lắc hông
*Montessori:Luyện tập
* Tạo Hình ( NK – lớp):Thiệp xinh tặng cô(T2)
* Máy tính: Thế giới sôi động
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện thi “Tìm kiếm tài năng MC nhí”

* Tiếng Anh ( BN): Shape (triangle, circle) & Color (yellow & red)
review. ABC song and chant
Job: Review
* Cảm thụ âm nhạc:Làm quen với khuông nhạc, khóa sol (Tiếp)
* Music&movement day: Game: What’s the time, doctor?
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Thứ 6

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
Lớp : Mầm Xanh 2
Thời gian thực hiện:
(Từ 30/10/2017 đến 01/12/2017)
Kế hoạch thực hiện tuần III: Ngày hội của các cô giáo
Từ 13/11 đến 17/11
Hoạt động
Sáng
* Văn học: Thơ “Cô giáo của con”
* Võ:Dạy bài quyền cơ bản phối hợp Mã bộ với Hư bộ
* Múa: Ôn luyện các động tác đã học.
Học mới động tác nhún chân , lắc hông
*Montessori:Giới thiệu đất, nước, không khí
* MTXQ: Trò chuyện về ngày hội của các cô giáo

*Thể dục:VĐCB: Bò theo đường ziczac
TCVĐ: “Mèo đuổi chuột”
* Story time: ‘My name is Go Go’
How old are you?
* Tạo hình ( NK):Cắt dán Trang trí áo dài
* Tiếng Anh: Job review. Self-Introduction (Age)
Conversation: Who is this? (Tailor)
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản phối hợp Mã bộ với Hư bộ
* Montessori: Kẹp
* Toán: Dạy trẻ đếm, nhận biết số lượng 2
*Montessori: Luyện tập
* Tạo Hình ( CK ): Làm thiệp tặng cô

Chiều
* Montessori (lớp):Luyện tập
* GDLG: Không đi theo người lạ.
*Âm nhạc:
NDC: NH “Nhớ ơn thầy cô giáo”
NDKH: VĐTN “Em là chú công an tí hon”
TCAN: Nghe âm la đoán tên bài hát.
* GDLG:Giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
*Thư viện: Xem sách truyện theo chủ đề
* Tiếng Anh: Jobs: review
Conversation: Who is this? (Teacher)
* Múa: Ôn luyện các động tác đã học.
Học mới động tác nhún chân , lắc hông
*Montessori:Luyện tập
* Tạo Hình ( NK – lớp):Tô màu áo dài của cô
* Máy tính: Game bút chì thông minh
* Giao tiếp thuyết trình: Thi “Tìm kiếm tài năng MC nhí”
* Tiếng Anh ( BN): Shape (triangle) & Color (Yellow)
Conversation: What color (shape) is this? (It’s Yellow), (It’s a triangle)
ABC song and chant
* Cảm thụ âm nhạc:Ôn lại 3 nốt Đồ, Rê, Mi
Học tiếp Pha, Sol
* Music&movement day: Game: Musical chair
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
Lớp : Mầm Xanh 2
Thời gian thực hiện:
(Từ 30/10/2017 đến 01/12/2017)
Kế hoạch thực hiện tuần IV: Bác cấp dưỡng trường em
Từ 20/11 đến 24/11
Hoạt động
Sáng
* Văn học: Truyện “Lợn và cừu”
* Võ:Dạy bài quyền cơ bản phối hợp Mã bộ với Hư bộ
* Múa: Ôn tập kĩ năng + vận động theo nhạc đơn giản

Thứ 3

*Montessori:Hộp màu số 2(theo thứ tự)
* MTXQ: Trò chuyện về công việc của bác nấu bếp

Thứ 4

*Thể dục: VĐCB: Chuyền bóng 2 bên theo hàng dọc.
TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh
* Story time: My name is Go Go
How old are you?
* Tạo hình ( NK):Vẽ hoa quả
* Tiếng Anh: Job review. Self-Introduction (Name &
Age)
Shape: Triangle & Circle
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản phối hợp Mã bộ với Hư bộ
* Montessori: Hộp que tính (0-10)
* Toán: Dạy trẻ đếm, nhận biết số lượng 3
*Montessori: Luyện tập
* Tạo Hình ( CK ): Xé hình theo đường kim châm và
dán

Thứ 5

Thứ 6

Chiều
* Montessori (lớp):Luyện tập
* GDLG: Chơi ở nơi an toàn.
*Âm nhạc: NDC: DH “Em là chú công an tí hon”
NDKH: NH “Chú bộ đội”
TCAN: Tai ai tinh
* GDLG:Quan tâm, giúp đỡ bạn..
*Thư viện: Bé giới thiệu về nghề nghiệp của bố mẹ
* Tiếng Anh: Job review. Self-introduction (Name & Age)
Color: Yellow & Red
* Múa: Ôn tập kĩ năng + vận động theo nhạc đơn giản
*Montessori:Luyện tập
* Tạo Hình ( NK – lớp):Tô màu hoa quả
* Máy tính: Game Coloring
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện

* Tiếng Anh ( BN): Shape & Color review. ABC chant
Conversation: Is it Yellow? (Yes, it is/No, it isn’t). Is it a triangle? (Yes,
it is/No, it isn’t)
* Cảm thụ âm nhạc:Bài tập đầu tiên cho nốt Mi
* Music&movement day: Game: Musical chair

Thời
gian

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
Lớp : Mầm Xanh 2
Thời gian thực hiện:
(Từ 30/10/2017 đến 01/12/2017)
Kế hoạch thực hiện tuần V: Vị giác
Từ 27/11 đến 01/12
Hoạt động
Sáng
* Văn học: Truyện “Gấu con bị sâu răng”
* Võ:Dạy bài quyền cơ bản phối hợp Mã bộ với Hư bộ
* Múa: Ôn tập kỹ năng + vận động theo nhạc đơn giản

Chiều
* Montessori (lớp):Sách bài tập (Nối chữ với hình)
* GDLG: Phải có người lớn dắt khi sang đường

Thứ 3

*Montessori:Luyện tập
* MTXQ: Trò chuyện về giác quan vị giác

Thứ 4

*Thể dục:VĐCB: Bật về phía trước.
TCVĐ:“Kéo cửa lửa xẻ”
* Story time: REVIEW
* Tạo hình ( NK): Vẽ kẹo mút
* Tiếng Anh: REVIEW
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản phối hợp Mã bộ với Hư bộ
* Montessori: Luyện tập
* Toán: Tách gộp nhóm trong phạm vi 3
*Montessori: Trộn salat bơ
* Tạo Hình ( CK ): Nặn quả cam

*Âm nhạc:NDC: DH “Năm giác quan”
NDKH: Nghe hát “ Năm ngón tay ngoan”
TCAN: Đoán tên nhạc cụ
* GDLG:Biết gọi người lớn khi gặp nguy hiểm..
*Thư viện: Cùng tìm hiểu những giác quan trên cơ thể
* Tiếng Anh: REVIEW
* Múa: Ôn tập kỹ năng + vận động theo nhạc đơn giản
*Montessori:Phân loại con vật theo môi trường sống

Thứ 2

Thứ 5

Thứ 6

* Tạo Hình ( NK – lớp): Nặn trứng ốp
* Máy tính: Ôn tiếng anh: Strar fall
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
* Tiếng Anh ( BN): REVIEW
* Cảm thụ âm nhạc:Bài tập cho nốt Mi
* Music&movement day: REVIEW

Sản phẩm tạo hình của tháng: Dán hoa tặng mẹ

Nội dung thơ, truyện, bài hát tháng 11
I. Thơ:
Bé nặn đồ chơi

Cô giáo của con

Người thợ rèn

Bên thềm gió mát
Bé nặn đồ chơi
Mèo nằm vẫy đuôi
Tròn xoe đôi mắt.

Mỗi khi vào lớp
Cô cười thật tươi
Say sưa giảng bài
Giọng cô ấm áp

Đây là quả thị
Đây là quả na
Quả này phần mẹ
Quả này phần cha.

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.

Than lò đỏ rực
Miếng sắc đỏ hồng
Người coi lực lưỡng
Búa vác thị hùng
Sắt để trên đe
Đập ghè muốn nát
Tàn bắn tóe loe
Tiếng nghe chan chát
Rát mặt mỏi tay
Suốt ngày đến tối
Song chịu khó làm
Tập rèn mới giỏi.

Đây chiếc cối nhỏ
Bé nặn thật tròn
Biếu bà đấy nhé
Giã trầu thêm ngon.
Đây là thằng chuột
Tặng riêng chú mèo
Mèo ta thích chí
Vểnh râu “meo meo”

II. Truyện:
Lợn và cừu
Cừu là hàng xóm của Lợn. Một hôm, Cừu hỏi Lợn :
- Ngày mai, chúng mình đi bán hàng nhé ! Bạn bán bánh rán, còn tớ bán khoai lang luộc.
Thế là Cừu luộc khoai còn Lợn thì làm bánh rán. Sáng hôm sau, Cừu cắp rổ khoai luộc và Lợn xách giỏ bánh rán
cùng mang ra chợ bán. Đến chợ, Lợn và Cừu tìm chỗ đông đúc nhất để ngồi bán hàng. Một tiếng, hai tiếng… trôi
qua, giỏ bánh rán và rổ khoai của hai bạn vẫn còn nguyên. Nhìn giỏ bánh rán thơm ngon của lợn, Cừu bắt đầu thấy
đói. Cừu lấy một đồng xu trong túi ra đưa cho Lợn và bảo :
- Cậu bán cho mình một cái bánh rán ! Lợn đưa ngay cho Cừu một chiếc bánh và cầm đồng xu bỏ vào túi. Đã gần
trưa mà chưa có ai mua khoai và bánh rán. Hàng quán trong chợ vắng dần. Lợn cầm đồng xu rất lâu rồi đưa lại cho
Cừu và nói:
- Cừu ơi, mình đói lắm rồi. Cậu bán cho mình một củ khoai !
Cừu đưa cho Lợn củ khoai và nhận lại đồng xu. Thấy Lợn ăn khoai ngon lành, Cừu thèm quá nên bảo Lợn :
- Tiền đây ! Cậu lại bán cho mình chiếc bánh rán nữa !
Cứ như thế, hai bạn mua bán với nhau. Lúc thì Lợn bán bánh cho Cừu, lúc thì Cừu bán khoai cho Lợn…Chỉ một
loáng, giỏ bánh rán của Lợn và rổ khoai của Cừu hết nhẵn. Chợ tan, Lợn và Cừu vui vẻ cắp rổ không ra về với hai
cái bụng no kềnh. Trên tay Cừu vẫn còn nguyên một đồng xu.

Gấu con bị sâu răng
Trong rừng có một chú Gấu con rất thích của ngọt. Mật ong, bánh gatô, các loại kẹo, chú ăn bao nhiêu cũng chẳng
chán. Gấu con nhai kẹo suốt ngày. Nhiều hôm đi ngủ rồi mồm vẫn còn ngậm kẹo.

Một hôm, răng Gấu con đau nhức. Nó ôm mặt khóc tu tu. Bao nhiêu bánh kẹo thơm ngon nhưng vì đau răng
nên chẳng nhấm nháp được tì nào. Ở lớp học, cô giáo Sơn Dương luôn căn dặn học sinh:
– Sau khi ăn phải đánh răng, nhất là sau khi ăn đồ ăn ngọt!
Nhưng Gấu co chẳng chịu nghe lời. Nó bảo:
– Đánh răng trôi mất vị ngọt thì tiếc lắm!
Mẹ đưa Gấu con đến bệnh viện, bác sĩ Voi nói ngay:
– Răng cháu bị sâu hết cả rồi!
Gấu con ngạc nhiên nói:
– Cháu có ăn sâu bọ bao gời đâu mà sâu lại cắn vào răng cháu?
Bác sĩ Voi cười phá lên giải thích:
– Cậu bé ngốc ơi! Đó là do thức ăn, nhất là các loại bánh kẹo bám vào răng, không được đánh rửa sạch, lâu ngày
sẽ biến thành “sâu” đục thủng chân răng, làm răng đau nhức và có thể bị gãy hoặc lung lay. Chắc chắn ăn nhiều
đồ ngọt xong, cháu không chịu đánh răng chứ gì?
Gấu con cuối đầu khẽ vâng.
Bác sĩ Voi ân cần chữa răng cho Gấu con và dặn:
– Từ nay về sau, cháu phải đánh răng buổi sớm khi mới ngủ dậy, sau các bữa ăn, và trước khi đi ngủ. Có thế mới
giữ được những chiếc răng còn lại.
Gấu con sung sướng đáp:
– Vậng ạ!

III. Bài hát
Con heo đất
Mẹ mua cho em con heo đất. Mẹ mua cho em con heo đất. í o i ò…Ngày hôm nay em vui lắm. Cầm heo trên
tay em ngắm í ò í o...Làm sao cho heo mau lớn. Làm sao cho heo mau lớn,í o i ò .Heo không cần ăn cơm. Heo

không đòi ăn cá. Heo chỉ cần em bế trên tay ầu ơEm không thèm mua kem (ut it)Em không thèm mua bánh (ut
it)Em để dành cho heo
Em lì xì heo đất hai trăm mỗi ngày. Này heo ơi (ơi), ngoan nhé(ngoan nhé) í o. Này heo con ơi (ơi)mau lớn (mau
lớn)

Con cào cào
Con cào cào có cái cánh xanh xanh. Nó bay rất nhanh từ lùm cây sang bụi cỏ. Con cào cào rất thích thể thao.
Nên mới bay nhanh mới nhảy rất cao. Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao.
Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao.

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. Cầm ngay lá thư. Đưa mau lên cho bố nhé. King koong! King
koong!
Bác đưa thư đi rồi.

Cháu yêu cô chú công nhân
Chú công nhân xây nhà cao tầng. Cô công nhân dệt may áo mới. Cháu vui múa hát yêu cô công nhân. Cháu luôn
nhớ ơn cô chú công nhân.

Em là chú công an tí hon
Hôm nay em làm công an tí hon dẹp đường. Đứng chỉ lối cho xe chú cô qua lại. Hôm nay em làm công an tí hon
gác đường. Xe nào đi ngược chiều em thổi còi te te. Em xung phong làm công an tí hon trên đường. Đứng chỉ lối
cho xe các anh các chị. Em xung phong làm công an gác đường. Xe nào vượt đèn đỏ em thổi còi te te.

Chú công an
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.

Nhớ ơn thầy cô giáo
Về lại trường xưa với bao kỷ niệm. Bóng dáng cô thầy vấn vương không rời. Một thời tuổi thơ trôi theo cánh
phượng. Lời thầy cô vọng mãi. Con nhớ cô thầy dìu dắt con nên người. Nâng con bay khắp phương trời. Bây giờ
con về thăm ngôi trường xưa giờ già hơn trước. Con tìm cô thầy xa bao nhiêu năm tóc đã bạc phơ. Con về thăm lại
ôi sân trường xưa một thời mơ ước. Cô thầy đâu rồi, nghe trong tim con vang tiếng cô thầy.

Năm giác quan
Mẹ cho con đôi mắt sáng ngời. Cho con học tập. Cho con nhìn được. Mẹ cho con chiếc mũi dễ thương. Cho
con ngửi thấy mùi hương hoa hồng. Mẹ cho con cái lưỡi cong cong. Cho con biết được vị chua cay này. Mẹ cho
con hai cái tay xinh. Cho nghe được tiếng đàn du dương. Mẹ cho con da khỏe lạ thường. Chở che cơ thể bảo vệ con
mỗi ngày.

Năm ngón tay ngoan
Xòe bàn tay đếm ngón tay. Một anh béo trông thật đến hay. Cả ngày vui ai có việc. Là anh giúp luôn không
ngồi yên. Kề bên anh đứng thứ hai. Một anh tính thật thà dễ thương. Hỏi rằng anh cao nhất nhà. Thì anh lắc luôn
ngay cái đầu. Xòe bàn tay đếm ngón tay. Một anh đứng trông thật đến cao. Hỏi rằng anh cao thế này. Thì anh nói
anh chăm thể thao. Cạnh bên anh đứng thứ tư. Hỏi anh đã biết đọc chữ chưa. Thì anh thưa anh biết rồi. Và anh
đứng nghiêm giơ tay chào. Xòe bàn tay đếm ngón tay. Một em bé trông thật rất xinh. Hỏi rằng ai, em út nhà. Thì
em hát luôn theo điệu ca. Rằng là em bé rất ngoan. Thường hay khám tay sạch các anh. Làm vệ sinh, hay quét nhà.
Và múa hát cho vui ông bà.

LINKS FOR REFERENCES
1. Songs:
- Warm up/Wrap up:
+ Hello song (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
+ How old are you song: https://www.youtube.com/watch?v=rcTZ9Km7kCQ
+ Hello song (Peter Weatherall): https://www.youtube.com/watch?v=rcTZ9Km7kCQ
+ What’s your name (Dream English): https://www.youtube.com/watch?v=BAFSTrSNJMg
+ Weather song (Maple leaf): https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo

-

-

+ Weather song (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew
+ Weather song (Dream English): https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY
+ Wrap up: Easy version (Dream English): https://www.youtube.com/watch?v=9tCSl_2ykgs
(Other Version Dream English):https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs
Rainbow color song (KidsTV123): https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
Robot Color song: https://www.youtube.com/watch?v=7XZlWXF_LRk
Triangle song:
https://www.youtube.com/watch?v=2wFMdKb0cz0
Alphabet song:
+ ABC chant: https://www.youtube.com/watch?v=aEYcmNhz7Uc
+ ABC SONG: https://www.youtube.com/watch?v=75p-N9YKqNo
OTHER SONGS:
+ happy-sad (Warm-up -Dream English): https://www.youtube.com/watch?v=Ircai98nHn8 or
+ happy-sad (apple, banana): https://www.youtube.com/watch?v=3BRcrfyN6rk
+ If you are happy (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
+ Can you make a happy face? (Halloween theme – Super Simple Song)
https://www.youtube.com/watch?v=x8b4f5fhYuw

2. Stories:
- How old are you?: https://www.youtube.com/watch?v=IhkVUw393pI
- My name is Go Go: https://www.youtube.com/watch?v=MZ1Xnh6KXKs

