CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
KẾ HOẠCH TUẦN I
Chủ đề: Đồ chơi ngoài trời(đu quay)
Từ ngày (30/10 đến 03/11/2017)
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Thứ hai

Thứ ba

*Âm nhạc: Nghe hát : “Em đi đu quay”
NDKH:Trò chơi : Âm thanh của các dụng cụ
âm nhạc
*Montessori: Luyện tập
*HĐVĐV:“Xếp nhà cao tầng”
*Tiếng Anh: - Counting to 20
- Song: Finger Family

Chiều
*GDLG: Dạy trẻ biết chia sẻ đồ chơi với các bạn
*Tiếng Anh: Song: Finger Family
Counting to 20
*Montessori: Cách chuyển đồ vật khô bằng tay (1:1) – mức
độ 1
- Dạy trẻ biết mời mọi người trước khi ăn

*HĐNB: Nhận biết về chiếc bập bênh
*Tiếng Anh: Story Time
- My Family

*Thể dục:- VĐCB: Bật nhảy tại chỗ
- TCVĐ: Bắt bướm
*Montessori: Luyện tập

Thứ năm

*Văn học: Thơ “Đá bóng”

*Tiếng Anh: Song: Hello and good bye song
Song: Finger Family
*GDLG: Dạy trẻ biết chào cô và các bạn khi về.
*Montessori: Khối trụ không núm A(màu đỏ)

Thứ sáu

*Montessori: Luyện tập
*Tạo hình: Dán hình con lật đật

Thứ tư

*Tiếng Anh : Music & Movement
- Game: Musical chair
* Bình bầu bé ngoan

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
Chủ đề: Gia đình bé có ai?
Kế HOẠCH TUẦN II
(Từ ngày 06/11 đến 10/11/2017)
Lớp : Ươm mầm 2
Hoạt động

Thời
gian

Sáng

Chiều

Thứ hai

* Âm nhạc: VĐTN: Cháu yêu bà
TCAN: Hãy bắt chước
*Montessori: Luyện tập

*Tiếng Anh : Song: Finger Family
Counting to 20
*GDLG: Dạy trẻ biết tôn trọng yêu quý ông bà, cha mẹ.

Thứ ba

*HĐVĐV: Rót nước vào cốc
*Tiếng Anh : Counting to 20
Song: Finger Family

*Montessori: Gậy số 1 (1-3)
-Dạy trò chơi mới: chơi với 5 ngón tay

Thứ tư

*HĐNB: Nhận biết kích thước to- nhỏ.
*Tiếng Anh: Story Time
My Family

Thứ năm * Văn học: Truyện: Cả nhà ăn dưa hấu

Thứ sáu

*Montessori: Luyện tập
*Tạo hình : In hoa tặng mẹ

*Thể dục: -VĐCB:Ném xa bằng 1 tay.
-TC: Gieo hạt nảy mầm
*Montessori: Luyện tập
*Tiếng Anh :- Hello & good bye song
- Song: Finger Family
*GDLG: Dạy trẻ biết hỏi mượn đồ của người khác
*Montessori: Tên các bức tranh theo chủ đề tự nhiên
*Tiếng Anh : Music & Movement
Game: Musical chair
- Ôn : Ôn một số trò chơi đã biết
* Bình bầu bé ngoan

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
KẾ HOẠCH TUẦN III
Chủ đề: Đồ dùng uống nước ở gia đình bé(ca-cốc)
(Từ ngày 13/11đến 17/11/2017)
Lớp : Ươm mầm 2
Hoạt động

Thời
gian

Thứ hai

* Âm nhạc:Dạy hát: Mời bạn ăn
Nghe hát : Em đi qua ngã tư đường phố.
*Montessori: Luyện tập

Thứ ba

*HĐVĐV: Xếp gara ô tô
*Tiếng Anh: Color: Red
Song: Rain, Rain Go Away

Thứ tư

*HĐNB: Đồ dùng uống nước (ca- cốc)
*Tiếng Anh: : Music & Movement
Game: Musical statute

Thứ năm * Văn học: Thơ: Giờ ăn

Thứ sáu

Chiều

Sáng

*Montessori: Trộn salat rau củ
*Tạo hình: Trang trí cái cốc

*GDLG: Dạy trẻ biết chào khi có khách tới nhà chơi
*Tiếng Anh: Song: Rain, Rain Go Away
- Color: Red

*Montessori: Cây gia đình
- Dạy trẻ biết chào khi có cô giáo khác vào lớp

*Thể dục:
-VĐCB:Bước lên xuống bậc cao 15cm
-TCVĐ: Phi ngựa
*Montessori: Luyện tập
*Tiếng Anh: Song: Hello & Good bye
Song: Rain, Rain Go Away
- Thực hành vệ sinh : Tiếp tục rèn trẻ xếp hàng đi uống nước.
*Montessori: Luyện tập
*Tiếng Anh: Story Time (Greeting & Introduction)
Meet Miss Red
* Bình bầu bé ngoan.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
KẾ HOẠCH TUẦN IV
Chủ đề: Đồ dùng ăn ở gia đình bé ( Bát – thìa)
Từ ngày (19/11 đến 24/11/2017)
Lớp : Ươm Mầm 2
Hoạt động

Thời
gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

* Âm nhạc: VĐTN: Bé khỏe bé ngoan
TCAN: Hãy bắt chước
*Montessori: Luyện tập

*GDLG: Dạy trẻ biết chịu trách nhiệm trước hành động của bản
thân
*Tiếng Anh: Song: Rain, Rain Go Away
Color: Red

Thứ ba

*HĐVĐV: Xâu vòng tặng mẹ
*Tiếng Anh: Song: Hello and Good bye
Song: Rain, Rain Go Away

* Montessori: Cách trải cuộn thảm
- Dạy trẻ biết tôn trọng yêu quý ông bà, cha mẹ.

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

*HĐNB: Nhận biết đồ dùng để ăn ( Bát, đĩa, thìa, đũa,)
*Tiếng Anh: Music & Movement
Game: Musical chair

* Văn học: Truyện: Vệ sinh buổi sáng

*Montessori: Luyện tập
*Tạo hình : Di màu cái bát

*Thể dục: - VĐCB: Đi bước vào các ô.
- TCVĐ: Một đoàn tàu
*Montessori: Luyện tập
*Tiếng Anh: Color: Red
Song: Rain, Rain Go Away
*GDLG: Dạy trẻ biết nới lời cảm ơn
*Montessori: Bậc thang màu nâu 1 (3 khối) (theo thứ tự)
*Tiếng Anh: Story Time
Meet Mr. Red
*Bình bầu bé ngoan

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
Chủ đề: Âm thanh “ dụng cụ âm nhạc”
KẾ HOẠCH TUẦN V
(Từ ngày 28/11đến 02/12/2016)
Lớp : Ươm mầm 2
Hoạt động

Thời
gian
Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

*Âm Nhạc: Dạy hát:Mẹ đi vắng
TCÂN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
*Montessori: Luyện tập

*GDLG: Dạy trẻ biết giữ gìn đồ cùng đồ chơi trong lớp
*Tiếng Anh: Song: Rain, Rain Go Away
Color: Red

*HĐVĐV: Xếp nhà và hàng rào.
*Tiếng Anh: Color: Red
Song: Rain, Rain Go Awa

*Montessori: Sổ gửi lời

*HĐNB: Nhận biết cây đàn Guita
*Tiếng Anh: Music & Movement
Game: Musical statute

*Thể dục: VĐCB: Bò chui qua cổng
TCVĐ:Ô tô và chim sẻ
*Montessori: Luyện tập

Thứ năm *Văn học: Thơ: Mưa rơi

Thứ sáu

Chiều

Sáng

*Montessori: Luyện tập
*Tạo hình : Nặn cây sáo

- Chơi một số trò chơi dân gian

*Tiếng Anh: Song: Hello & Good bye
Song: Rain, Rain Go Away
*GDLG: Dạy trẻ các khẩu lệnh trong lớp học
*Montessori: Một số loại cá
*Tiếng Anh : Story Time (Greeting & Introduction)
Meet Miss Red
* Bình bầu bé ngoan.

NỘI DUNG THƠ TRUYỆN THÁNG11 NĂM 2017
Tuần 1 :
* Âm nhạc : Nghe hát bài: “Em đi đu quay”
Em thích đu quay xanh đỏ tím vàng
Đẩy xe đẩy ngựa đẩy chú lộc xanh
Em đi đu quay trên chú ngựa hồng
Có bờm thật dài, có mắt thật to
Đu quay quay vòng gió mát tóc em
*Văn hoc : Thơ “Đá bóng”
Tác giả : Phạm Mai Chi - Hoàng Dân
Quả bóng nho nhỏ
Bay bay trên sân
Bạn đá qua đi
Tôi đá trở lại
Đằng trước đá đi
Đằng sau rượt đuổi
Đá bóng lúc bé
Luyện khỏe đôi chân
Luyện chắc đùi bắp
Sảng khoái tinh thần
Tuần 2 :
* Âm nhạc : VĐTN: Cháu yêu bà
Bà ơi bà,
Cháu yêu bà lắm!
Tóc bà trắng,
Màu trắng như mây.
Cháu yêu bà,
Cháu nắm bàn tay.
Khi cháu vâng lời,
Cháu biết bà vui...
*Văn hoc : Truyện: Cả nhà ăn dưa hấu
Tác giả : Vô danh
Gia đình nhà bạn Hùng có ba, mẹ, chị Hoa và bạn Hùng.
Mẹ bạn Hùng đi chợ về, mua dưa hấu rất ngon, Hùng rất thích ăn dưa hấu.

Mẹ dùng dao cắt dưa, chị Hoa dưa một miếng dưa mời bố và nói: “Con mời bố ạ!” Bố khen chị Hoa: “Con gái của bố ngoan lắm, bố cảm ơn con!”.
Hùng đang ăn liền cầm một miếng dưa đưa mời Mẹ:"Mẹ ơi, con mời Mẹ ạ!" Mẹ quay sang nhìn hai con thật là âu yếm : " Hai con của Mẹ thật là
ngoan "
Tuần 3 :
* Âm nhạc : Dạy hát: Mời bạn ăn
Mời bạn ăn, ăn cho chóng lớn
Mời bạn uống, uống nước mịn 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
*Văn hoc : Thơ: Giờ ăn
Tác giả : Vô danh
Đến giờ ăn cơm
Vào bàn bạn nhé
Nào thìa, bát, đĩa
Xúc cho gọn gàng
Tuần 4 :
* Âm nhạc : VĐTN: Bé khỏe bé ngoan
Em bé khỏe em bé ngoan
Chỉ mong sao em lớn nhanh từng ngày
Em bé khỏe em bé ngoan
Em ca hát làm vui cả nhà
Em ăn ngon ngon thật là ngon
Em ngủ ngon ai cũng phát thèm
Em học hành cũng chăm ngoan lắm
Em đúng là bé khỏe bé ngoan
*Văn hoc : Truyện: Vệ sinh buổi sang
Tác giả : Hồng Thu
Sáng sớm, Mèo thức dậy dùng tay lau mắt. Mèo liếm vào bàn tay rồi xoa trên hai mắt. Lau mắt xong, Mèo cúi xuống liếm vào cổ bên trái rồi liếm
sang cổ bên phải.
Xong xuôi, mèo chạy lon ton tới nơi bé Hạnh đang đứng chải răng. Bé Hạnh dùng bàn chải xát răng bên trái, bên phải, bên trên, bên dưới, bên trong,
bên ngoài, và cả cái lưỡi màu hồng nữa. Bé Hạnh lấy nước xúc miệng, hút vào nhổ ra, hút vào nhổ ra mấy lần. Tiếp theo, bé Hạnh vò khăn ướt để lau
mặt. Lau đi lau lại, Mèo thấy đôi mắt bé Hạnh xinh xinh và đôi môi hồng hồng, dễ thương lắm!
Mèo con tưởng là bé Hạnh đã xong nên kêu "meo, meo..." để rủ bé Hạnh đi ăn sáng. Nhưng kìa, bé Hạnh dùng cái lược chải tóc đẹp ghê!
Mỗi buổi sáng bé làm vệ sinh như thế nào nhỉ?

Tuần 5 :
* Âm nhạc : Dạy hát:Mẹ đi vắng
Mẹ đi vắng, mẹ đi vắng con sang chơi nhà bạn í a, con cầm cây đàn con hát, con cầm cây đàn con hát, hát cho mẹ về với con, hát cho mẹ về với con.
Mẹ đi vắng, mẹ đi vắng,con sang chơi nhà bạn,í a, con cầm cây đàn con hát,con cầm cây đàn con hát, hát cho mẹ về với con, hát cho mẹ về với con...
*Văn hoc : Thơ: Mưa rơi
Tác giả : Vô danh
Tí tách đều đều
Từng giọt mưa rơi
Mưa xanh cây lúa
Mưa mát cánh đồng
Mưa cho hoa lá
Nảy lộc đâm chồi
Từng giọt...từng giọt
Mưa rơi...mưa rơi.
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

