CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
Lớp : Ươm mầm 1
KẾ HOẠCH TUẦN I: Đồ Chơi Ngoài Trời (Đu Quay)
(Từ ngày 30/ 10 đến 03/11/2017).
Thời
gian
Thứ 2

Hoạt động
Sáng
*Văn học: Truyện “Đôi bạn tốt”
*Tiếng anh: - Song: Finger Family
- Counting to 20

Chiều
*Thể dục:
- VĐCB: Ném bóng về phía trước
- TC: bắt bướm
*GDLG: Giáo dục trẻ cách đứng xếp hàng.
*Montessori : Luyện tập

Thứ 3

*Âm nhạc:
NDC:Nghe hát: “Em chơi đu”
NDKH:TCÂN: Tai ai tinh

*GDLG: Tập đi nhẹ nhàng trong lớp
*Tiếng Anh: - Counting to 20
- Song: Finger Family
*Montessori: Cách chuyển đồ vật khô bằng tay (1:1) – mức độ

Thứ 4

*Tạo Hình: Dán hình ô tô

*Montessori: Luyện tập

* Tiếng Anh: “Story time”: My Family

Thứ 5

*Montessori: Khối trụ không núm A(màu đỏ)
* Hoạt động với đồ vật: Xâu con vật

*GDLG: Biết chờ đến lượt khi tham gia hoạt động chung
* Tiếng Anh: - Song: Hello and good bye song
- Song: Finger Family

Thứ 6

*Hoạt động nhận biết: Nhận biết màu đỏ, màu vàng của
cầu trượt, xích đu

* Tiếng Anh“music&movementday” Game: Musical chair
*GDLG: Biết nhặt đồ chơi khi làm rơi.
* BBBN:
*Montessori: Luyện tập

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017.
Lớp : Ươm mầm 1
KẾ HOẠCH TUẦN II: Gia Đình Bé Có Ai?
Từ ngày 06/11 đến 10/11/2017.
Thời
gian
Thứ 2

Hoạt động
*Văn học: Thơ “ Yêu mẹ ”
*Tiếng anh: Counting to 20

-

Thứ 3

Chiều

Sáng

Song: Finger family

*Âm nhạc:
NDC:VĐTN:” Ồ sao bé không lắc”
NDKH:Nghe hát“Cả nhà đều yêu”

*Thể dục:
- VĐCB: Đi bước vào các ô
- TCVĐ:Con bọ dừa
*GDLG: Giáo dục trẻ biết xin lỗi khi mình làm sai
*Montessori : Luyện tập
*GDLG: Lấy cất đồ chơi đúng nơi quy định.
*Tiếng Anh: Counting to 20

- Song: Finger family
*Montessori: Gậy số 1 (1-3)

Thứ 4

*Tạo Hình: In hoa tặng mẹ
* Tiếng Anh: “Story time”: My Family

*Montessori: Luyện tập

Thứ 5

*Montessori: Tên các bức tranh theo chủ đề tự nhiên
* Hoạt động với đồ vật: Đóng cọc đinh

*GDLG: Giáo dục trẻ biết chủ động mời cơm cô và các bạn
* Tiếng Anh: - Hello & good bye song
- Song: Finger Family

Thứ 6

*Hoạt động nhận biết: : Gia đình bé có ai? ( ông bà, bố
mẹ, anh chị )

* Tiếng Anh“music&movementday” : Game: Musical chair
*GDLG: Tập đi nhẹ nhàng trong lớp.
* BBBN:
*Montessori : Luyện tập

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
Lớp : Ươm mầm 1
KẾ HOẠCH TUẦN III: Đồ Dùng Uống Nước Ở Gia Đình Bé ( Cốc – Ca)
Từ ngày 13/11 đến 17/11/2017
Thời
gian
Thứ 2

Hoạt động
Sáng
*Văn học: Truyện: “Thỏ ngoan”
*Tiếng Anh : - Song: Rain, Rain Go Away
- Color: Red

Chiều
*GDLG: Giáo dục trẻ biết nói lời cảm ơn khi được người khác giúp
đỡ
*Thể dục:
- VĐCB: Trườn về phía trước
- TC: Thi xem ai nhanh
*Montessori: Luyện tập
*GDLG: Ôn luyện kỹ năng “ chào hỏi”
*Tiếng Anh: - Color: Red
- Song: Rain, Rain Go Away
*Montessori: Cây gia đình

Thứ 3

*Âm nhạc:
NDC:DH:” Mời bạn ăn”
NDKH:TCÂN: Tai ai tinh

Thứ 4

*Tạo Hình: Nặn bộ phận còn thiếu của cái cốc
- *Tiếng Anh: “Story time”: Meet Miss Red

*Montessori: Luyện tập

Thứ 5

*Montessori: Luyện tập
* Hoạt động với đồ vật: Khuấy nước đường

* Tiếng Anh: - Song: Hello & Good bye
- Song: Rain, Rain Go Away
-Chơi với những trò chơi dân gian
GDLG: Biết xếp hàng chờ đến lượt

Thứ 6

*Hoạt động nhận biết: Đồ dùng uống nước ở gia đình bé (
bộ cốc, chén )

*GDLG: Giáo dục trẻ nói đủ câu.
* Tiếng Anh: “Music&Movementday”: Game: Musical statute
* BBBN:

*Montessori: Trộn salat rau củ
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Lớp : Ươm mầm 1
KẾ HOẠCH TUẦN IV: Đồ Dùng Để Ăn Ở Gia Đình Bé ( Bát – Thìa)
Từ ngày 20/11 đến 24/11/2017
Hoạt động
Thời
gian
Thứ 2

Chiều

Sáng
*Văn học: Thơ “ Bé tập giúp mẹ”
*Tiếng Anh: - Song: Rain, Rain Go Away
- Color: Red

*GDLG: Giáo dục trẻ cách bê ghế., xếp ghế.
*Thể dục:- Đi trong đường hẹp
TC: Bắt bướm
*Montessori: Luyện tập

Thứ 3

*Âm nhạc:
NDC:VĐTN:”Tập tầm vông”
NDKH:Nghe hát “Bé ăn thật ngoan”

*GDLG: Giáo dục trẻ biết đưa đồ vật bằng hai tay
*Tiếng Anh: - Color: Red
- Song: Rain, Rain Go Away
*Montessori: Cách trải cuộn thảm

Thứ 4

*Tạo Hình: Tô màu cái bát
*Tiếng Anh: “Story time”: Meet Mr Red

*Montessori: Luyện tập

Thứ 5

*Montessori: Bậc thang màu nâu 1 (3khối) (theo thứ tự)
* Hoạt động với đồ vật: Xếp bàn ghế

* Tiếng Anh: - Song: Hello & Good bye
- Song: Rain, Rain Go Away
*GDLG: Biết chờ đến lượt .

Thứ 6

*Hoạt động nhận biết: Đồ dùng để ăn ở gia đình bé (bát,
thìa, đũa...)

*GDLG: Rèn trẻ biết chào hỏi người lớn khi ra về.
* Tiếng Anh: “Music&Movementday”: Game: Musical chair
* BBBN:
*Montessori: Luyện tập
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Lớp : Ươm mầm 1
KẾ HOẠCH TUẦN V: Âm Thanh “Dụng Cụ Âm Nhạc”
Từ ngày 27/11 đến 31/12/2017
Hoạt động
Thời
gian

Chiều

Sáng

Thứ 2

*Văn học: Truyện “ Thỏ con không vâng lời”
*Tiếng Anh: REVIEW

Thứ 3

*Âm nhạc:
Biểu diễn văn nghệ bài: Ồ sao bé không lắc và bài tập tầm
vông.

Thứ 4

*Tạo Hình: Làm dụng cụ âm nhạc.
*Tiếng Anh: “Story time”: REVIEW

*Montessori: Luyện tập

Thứ 5

*Montessori: Một số loại cá
* Hoạt động với đồ vật: Đóng mở nắp có ren

* Tiếng Anh: REVIEW
-Chơi với những trò chơi dân gian
GDLG: Giáo dục trẻ biết chờ đến lượt .

Thứ 6

*Hoạt động nhận biết: Dụng cụ âm nhạc “ Cây đàn, xắc
xô, lục lạc ”

*GDLG: Tiếp tục giáo dục trẻ biết mời cơm cô và các bạn
* Tiếng Anh: “Music&Movementday”: REVIEW

*GDLG: Giáo dục trẻ cách bê ghế., xếp ghế.
*Thể dục:
- VĐCB: Lăn bóng cho người đối diện
- TC: Trời nắng trời mưa
*Montessori: Luyện tập
*GDLG: Giáo dục trẻ biết chia sẻ đồ chơi với bạn
*Tiếng Anh: REVIEW
*Montessori: Sổ gửi lời

* BBBN:
*Montessori: Luyện tập

Sản phẩm chung đề tài: Trang trí góc âm nhạc
NỘI DUNG THƠ TRUYỆN,BÀI HÁT THÁNG 11/2017
I.
Bài hát
Bài hát: Em chơi đu
A ha!
A ha!
Kìa cái đu xinh, đu cùng với em bay cao lên trời.
Tay cầm cho chắc em nhún cao cao.
Nào ai có thích chơi đu không nào?
Đu em bay cao lòng sướng vui sao.
Đu được gió đưa bay cao lên trời.
Em là chim chích bay vút lên cao.
Nào ai có thích chơi đu thì vào
(Mộng Lân)
Bài hát: Tập tầm vông
Tập tầm vông tay không, tay có.
Tập tầm vó tay có, tay không.
Mời các bạn đoán sao cho trúng.
Tập tầm vông tay nào có tay nào không.
Có có, không không,
(Lê Hữu Lộc)
Bài hát: Bé ăn thật ngoan
Ăn nhanh lên này em bé Ty
Để mẹ khen và hôn nhiều trên má
Khi ăn xong ba sẽ dắt đến cửa hàng
Mua cho Ty thật nhiều đồ chơi
Ăn nhanh lên này em bé Ty
Để ngày mai cùng ông bà ra phố
Ty ăn ngoan cô sẽ có những nụ hồng
Ăn nhanh nhanh là bé khỏe bé ngoan
Ăn nhanh nhanh là bé khỏe bé ngoan
(Thu Hường)

Bài hát: Mời bạn ăn
Mời bạn ăn, ăn cho chóng lớn
Mời bạn uống, uống nước min da
Thịt và rau, trứng, đậu, cá, tôm
Mình cùng ăn nhất định sẽ lớn nhanh
Mình cùng ăn nhất định sẽ lớn nhanh
Được đi thi bé khỏe bé ngoan
(Trần Ngọc)
Bài hát: Ồ sao bé không lắc
Đưa tay ra nào, nắm lấy cái tai
Lắc lư cái đầu, lắc lư cái đầu
Ồ sao bé không lắc, ồ sao bé không lắc
Đưa tay ra nào, nắm lấy cái eo
Lắc lư cái mình, lắc lư cái mình
Ồ sao bé không lắc, ồ sao bé không lắc
Đưa tay ra nào, nắm lấy cái chân
Lắc lư cái đùi, lắc lư cái đùi
Ồ sao bé không lắc, ồ sao bé không lắc
Bài hát: Cả nhà đều yêu
Em ngoan được mẹ yêu
Em ngoan được cha quý
Em không khóc nhè luôn đi học chăm
Nên cô giáo khen ông bà đều yêu
Em ngoan được dì yêu
Em ngoan được cậu quý
Tay em múa đều thơ em đọc hay
Nên cô giáo khen cả nhà đều yêu.

II. Thơ:
 Bài thơ “ Bé tập giúp mẹ”
Mẹ cha bận rộn suốt ngày
Bé chơi gọn gẽ không bầy rác ra
Chổi xinh, bé quét dọn nhà
Con ngoan, nhà sạch mẹ cha vui lòng .
( Đinh Gia Dung)
 Bài thơ: Yêu mẹ
Mẹ đi làm
Từ sáng sớm
Dậy thổi cơm
Mua thịt cá
Em kề má
Được mẹ thơm
Ơi! Mẹ ơi!
Yêu mẹ lắm!
(Nguyễn Bao)
III.Truyện:
Đôi bạn tốt (Sưu tầm)
Thím Vịt bận rộn đi chợ xa đem con đến gởi nhà Gà mái mẹ. Gà mái mẹ gọi con ra chơi với Vịt con.
Gà con xin phép mẹ dẫn Vịt con ra vườn chơi và tìm giu để ăn. Gà con nhanh nhẹn đi trước. Vịt con lạch bạch theo sau:
Thấy Vịt con chậm chạp, Gà con tỏ ra không thích lắm. Ra tới vườn, Gà con lấy hai chân bới đất tìm giun. Ngón chân của Vịt có màng không bới đất
được. Vịt con cứ lạch bạch khiến đất bị nén xuống. Gà con không tài nào tìm giun được.
Gà con tức quá nói với Vịt con:
-Bạn chẳng biết bới gì cả, bạn đi chỗ khác chơi để tôi bới một mình vậy.
-Vịt con thấy Gà con cáu với mình cũng buồn, liền bỏ ra ao tìm tép ăn.
-Một con Cáo mắt xanh, đuôi dài nấp trong bụi rậm, thấy Gà con đi tìm mồi một mình định nhảy ra vồ.
-Gà con sợ quá vội ba chân bốn cẳng chạy ra bờ ao. Gà con vừa chạy vừa kêu: “Chiếp, chiếp, chiếp!”
-Vịt con đang lặn ngụp tìm tép, nghe tiếng bạn gọi vội lướt nhanh vào bờ kịp cõng bạn ra xa.
-Cáo chạy tới bờ đã thấy Gà và Vịt đang ở gần ao sâu.
-Chờ mãi không được, Cáo liếm mép và bỏ đi.
-Nhờ Vịt có đôi chân như mái chèo bơi rất nhanh mà Gà con thoát chết.
-Lúc này Gà con mới thấy việc mình đuổi Vịt con là không tốt, Gà con xin lỗi bạn. Vịt con không giận mà còn mò tép cho Gà con ăn.
Từ đấy mỗi khi vịt con đến chơi, Gà con mừng tíu tít đii tìm giun cho Vịt con ăn. Gà con nhanh nhẹn đi trước, Vịt con lạch bạch theo sau. Hai bạn
Gà và Vịt rất quý mến nhau.

Truyện: Thỏ ngoan
Bác Gấu đang đi giữa rừng thì trời đổ mưa ào ào. Bác ướt hết, Bác Gấu đi đến nhà Cáo. Bác gõ cửa cốc cốc và gọi : - Cáo ơi! Bác ướt hết rồi, cho
Bác vào nhà với. Cáo không muốn cho bác Gấu vào nhà nên không mở cửa. Nó bảo: - Không được vào đâu! Bác Gấu lại ra đi, trời vẫn đổ mưa ào ào.
Bác Gấu đến nhà Thỏ. Bác gõ cửa cốc, cốc, cốc, cốc và gọi: - Cháu Thỏ ơi! Cháu Thỏ ơi! Bác ướt hết rồi, cho Bác vào với. Thỏ vội chạy ra mở cửa,
vừa trông thấy Bác Gấu, Thỏ kêu lên: - Ôi! Bác ướt hết cả rồi! Bác vào nhà đi bác. Thỏ dắt tay Bác Gấu vào nhà. Thỏ đốt lửa cho Bác Gấu sưởi. lửa
cháy bập bùng ấm áp quá. Một lúc, Bác Gấu đã sưởi khô người. Bác Gấu nói : - Thỏ ngoan quá! Bác cám ơn cháu.
Thỏ con không vâng lời
Một hôm thỏ mẹ dặn thỏ con: “ Thỏ con của mẹ! con ở nhà chớ đi chơi xa, con nhé “
Vâng ạ! Con ở nhà không đi chơi xa.
Nhưng bươm bướm bay đến, bươm bướm gọi : Thỏ con ơi ! Ra vườn chơi đi! Ở đây có cỏ, ở đây có hoa thích lắm. Thế là thỏ con đi chơi mãi …
chơi mãi, xa thât xa…
Thế rồi thỏ con quên cả lối về nhà, thỏ con khóc hu hu “ mẹ ơi , mẹ ơi Bác gấu đi ngang qua thấy thỏ con khóc . Bác dắt thỏ về nhà.
Thỏ mẹ chạy ra ôm thỏ con, thỏ con nói với mẹ : Mẹ, mẹ dặn con ở nhà, con lại đi chơi xa, con xin lỗi mẹ
LINKS
1. Warm up and wrap up songs:
- Warm up/Wrap up: +Hello song: https://www.youtube.com/watch?v=aeQlnlMpizI
+ Hello song (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
+ Up-Down song: https://www.youtube.com/watch?v=8K5bYoTgEcU
2. Family songs:
- Finger Family (Muffin Song): https://www.youtube.com/watch?v=mjFcrv6Lfx8
- Rain rain go away: https://www.youtube.com/watch?v=LFrKYjrIDs8
3. Color & number songs:
- Color songs:
+ Miss Red: https://www.youtube.com/watch?v=nW9P0VE8EmA&index=5&list=PL288AB158BF1B6AE0
+ Red song: https://www.youtube.com/watch?v=sMfkODJw30M
+ Robot color song: https://www.youtube.com/watch?v=7XZlWXF_LRk
- Number songs:
+ Let’s count 1-20 (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=Aq4UAss33qA
+ How many fingers do you have (Maple Leaf):
https://www.youtube.com/watch?v=gKPyO2vJEME
+ Counting from 1-10: https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA

