CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
Lớp:Ươm Mầm 3
KẾ HOẠCH TUẦN I: “Đồ chơi ngoài trời”
(từ 30/10-03/11/2017)
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Thứ hai

Thứ ba

*Montessori: Luyện tập.
*Văn học: Đồng dao “Dung dăng dung dẻ”

*Montessori: Cách chuyển đồ vật khô bằng tay (1:1) – mức độ
1.
*HĐVĐV: Chơi với đồ chơi dạng hình khối
*Montessori: Luyện tập

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Chiều

* Tiếng anh:
-Song: Finger Family
-Counting to 20
*Tạo hình : Dán hình ô tô.
*GDLG: Rèn trẻ biết gấp khăn, đeo yếm
- Xem tranh lô tô và đàm thoại theo tranh.
-Chơi với những trò chơi dân gian

*Tiếng anh:
- Counting to 20
-Song: Finger Family
* GDLG: biết cảm ơn khi được giúp đỡ.

*Tiếng anh: Story time:
-Song: Hello and good bye song
-Song: Finger Family

*GDLG: Chơi đoàn kết với bạn,không tranh dành đồ chơi
*Thể dục:
VĐCB: Đi theo hiệu lệnh
TCVĐ : Bong bóng xà phòng

*Âm nhạc:
NDC: VĐTN:” Múa cho mẹ xem”
NDKH:Nghe hát “Trống cơm”

*Montessori: Khối trụ không núm A(màu đỏ)
*Tiếng anh: Game: Musical chair

*NBTN: “Trò chuyện về những đồ chơi ngoài trời ”
*Montessori: Luyện tập

*GDLG: Biết xin lỗi khi mình làm sai.
* Tiếng anh: Music & movement day: My Family
*BBBN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
Lớp : Ươm mầm 3
KẾ HOẠCH TUẦN II: “Gia đình bé có ai”
(Từ ngày 6/11 đến 10/11/2017)

Hoạt động
Thời gian
Sáng

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

*Montessori: Luyện tập

Chiều

* Tiếng anh:
-Counting to 20
-Song: Finger family

*Văn học: Thơ: “Yêu mẹ”

*Tạo hình: “In hoa tặng mẹ”
*GDLG: Dạy trẻ biết vâng lời
- Cách giở sách , xem tranh ảnh ( khuyến khích trẻ chủ động giao tiếp)

*Montessori: Gậy số 1 (1-3)
*HĐVĐV: “Vặn ốc vít”

*Tiếng anh:
-Counting to 20
-Song: Finger Family
*GDLG: “Nhận lỗi khi mắc khuyết điểm”

*Montessori: Luyện tập.

*GDLG: “Trẻ biết xin khi người lớn cho đồ”.

* Tiếng anh:
-Story time: Hello & good bye song
-Song: Finger Family

*Thể dục:
VĐCB: Lăn bóng cho bạn
TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ

*Âm nhạc:
NDC: DH: “Mẹ yêu không nào”
NDKH: NH: “ Nhong nhong nhong”

*Montessori: Tên các bức tranh theo chủ đề tự nhiên
*Tiếng anh: Game: Musical chair

*NBTN: “Những thành viên trong gia đình”
*Montessori: Luyện tập

*GDLG: “Biết chào cô và các bạn khi ra về”
* Tiếng anh: Music & movement day: My Family
*BBBN
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KẾ HOẠCH TUẦN III: “Đồ dùng uống nước ở gia đình bé”
(Từ ngày 13/11 đến 17/11/2017)

Hoạt động
Thời gian
Sáng

Thứ hai

*Montessori: Luyên tập
*Văn học: Truyện “Thỏ ngoan”

Thứ ba

*Montessori: Cây gia đình
*HĐVĐV: “Đóng mở nắp có ren”

*Montessori: Luyện tập.
Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

* Tiếng anh:
- Story time: Song: Hello & Good bye
-Song: Rain, Rain Go Away
*Âm nhạc:
NDC: NH: “Chiếc khăn tay”
NDKH:VĐTN: “ Biết vâng lời mẹ dặn”
TCAN: “Ai đoán giỏi”

*NBTN: Đồ dùng uống nước trong gia đình bé.
( Bộ ấm chén)
*Montessori: Trộn salat rau củ

Chiều
* Tiếng anh:
-Song: Rain, Rain Go Away

-Color: Red
*Tạo hình: “ Di màu cái cốc”.
*GDLG: Chơi đoàn kết với bạn,không tranh dành đồ chơi.
- Chơi với những trò chơi dân gian

*Tiếng anh:
- Color: Red
-Song: Rain, Rain Go Away
*GDLG: “Nhận lỗi khi mắc khuyết điểm”
*GDLG: Rèn trẻ cách bê ghế
*Thể dục:

VĐCB: Đi bước vào các ô
TC: Con bọ dừa
*Montessori: Luyện tập
*Tiếng anh: Game: Musical statute
*GDLG: “Biết xin phép cô khi lấy đồ chơi trong lớp”.
* Tiếng anh: Music & movement day: Meet Miss Red

*BBBN
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KẾ HOẠCH TUẦN IV: “ Đồ dùng để ăn ở gia đình bé”
(Từ ngày 19/11 đến 24 /11/2017)
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Thứ hai

Thứ ba

*Montessori: Luyện tập
*Văn học:
Thơ: “Bé tập giúp mẹ”

*Montessori: Cách trải cuộn thảm
*HĐVĐV: “Xếp nhà cao tầng”

Chiều

* Tiếng anh:
Song: Rain, Rain Go Away
Color: Red
*Tạo hình: “Nặn đôi đũa”
*GDLG: Chơi đoàn kết với bạn,không tranh dành đồ chơi.

Cho trẻ di màu cái bát.
-Chơi với những trò chơi dân gian.
*Tiếng anh:
-Color: Red
-Song: Rain, Rain Go Away
*GDLG: “biết cách chào người lớn tuổi hơn mình”.

*Montessori: Luyện tập
Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

* Tiếng anh: Story time:
Song: Hello and Good bye
Song: Rain, Rain Go Away

*GDLG: “Biết chờ đến lượt khi đi rủa tay”
*Thể dục:
VĐCB: Ném bóng bằng một tay
TCVĐ: Thi xem ai nhanh

*Âm nhạc:
NDC: VĐTN: Cháu yêu bà.
NDKH: NH: Ba ngọn nến lung linh.

*Montessori: Bậc thang màu nâu 1 (3 khối) (theo thứ tự)

*NBTN: “Một số đồ dùng trong bếp (nồi, bát,

* Tiếng anh: Music & movement day: Meet Mr. Red

đũa)”
*Montessori: Luyện tập.

*Tiếng anh: Game: Musical chair
*GDLG: “Biết xin lỗi khi mình làm sai”.

*BBBN
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KẾ HOẠCH TUẦN V: Âm thanh “Dụng cụ âm nhạc”
(Từ ngày 27/11 đến 1 /12/2017)
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Thứ hai

*Montessori: Luyện tập
*Văn học:

Truyện: Cái chuông nhỏ

Thứ ba

*Montessori: Sổ gửi lời
*HĐVĐV: “Chơi với các dụng cụ âm nhạc”

Chiều
* Tiếng anh: Review
*Tạo hình: “ Làm cái chuông từ cốc giấy”
*GDLG: Chơi đoàn kết với bạn,không tranh dành đồ chơi.

Cho trẻ di màu cái bát.
-Chơi với những trò chơi dân gian.
*Tiếng anh: Review
*GDLG: “biết cách chào người lớn tuổi hơn mình”.
*GDLG: “Biết chờ đến lượt khi đi rửa tay”

Thứ tư

*Montessori:.Luyện tập
* Tiếng anh: Story time: Review

*Âm nhạc:
Thứ năm

Thứ sáu

NDC: DH: Lời chào buổi sáng
NDKH: NH: Thật là hay.

*NBTN: Âm thanh trong cuộc sống (tiếng còi xe,

tiếng nhạc, tiếng chuông)
*Montessori: luyện tập.

*Thể dục:

VĐCB : Bước lên xuống bậc
TC
: Ôtô và chim sẻ.

*Montessori: Một số loại cá.
*Tiếng anh: Review
*GDLG: “Biết xin lỗi khi mình làm sai”.
* Tiếng anh: Music & movement day: Review
*BBBN

Thơ truyện,bài hát tháng 11 lớp ƯM3
TuẦN 1
Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đến cổng nhà trời
Lạy cậu lạy mợ
Cho cháu về quê
Cho dê đi học
Cho cóc ở nhà
Cho gà bới bếp
Xì xì xì xụp
Ngồi thụp xuống đây
Bài thơ: Dân gian.
Bài hát: Múa cho mẹ xem
Hai bàn tay của em đây
Em múa cho mẹ xem.
Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh.
Khi em giơ tay lên là bướm xinh bay múa.
Khi em đưa tay xuống con bướm đậu trên cành hồng
Nhạc và lời: Xuân Giao
Bài hát:Trống cơm
Tình bằng có cái trống cơm
Khen ai khéo vỗ
Ố mấy bông mà nên bông
Ố mấy bông mà nên bông
Một đàn tang tình con xít
Một đàn tang tình con xít
Ố mấy lội, lội, lội sông

Ố mấy đi tìm, em nhớ thương ai
Đôi con mắt ố mấy lim dim
Đôi con mắt ố mấy lim dim
Một bầy tang tình con nhện
Ô ố ô ô mấy giăng tơ
Giăng tơ ô mấy đi tìm, em nhớ thương ai
Duyên nợ khách tang bồng
Duyên nợ khách tang bồng...
Tác giả: Dân ca.
TUẦN 2
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!
Tác giả: Nguyễn Bao
Bài hát: : “Mẹ yêu không nào”
Con cò bé bé Nó đậu cành tre
đi không hỏi mẹ biết đi đường nào
Khi đi em hỏi Khi về em chào
Miệng em chúm chím Mẹ yêu không nào
Tác giả: Lê Xuân Thọ
Bài hát: “ Nhong nhong nhong”
Nhong nhong nhong cha làm con ngựa
Để cho con lên cưỡi con ơi.
Nhong nhong nhong cha làm con ngưa
Để cho con vui thỏa tiếng cười.
Nhong nhong nhong ngựa cha mệt quá!
Con không biết con nói ngựa phi.
Nhong nhong nhong ngựa phi thậtkhùng
Hai cha con cùng ngã lăn đùng.
Vui thật vui con cười giòn giã

Ngựa cha ngã bốn vó lăn quay
Con chay ngay, chay đi hỏi mẹ
Tìm ở đâu có cỏ bồ đề.
Mẹ bảo con đừng đi tìm cỏ
Mà con hãy thỏ thẻ bên tai
Con thương cha con ngoan thật nhiều
Ngựa cha lại cõng con nhong nhong.
Nhong nhong nhong cha làm con ngựa
Mong cho con khôn lớn con ơi!
Nhong nhong nhong cha làm con ngựa
Để cho con nương tựa suốt đời...
Tác giả:Thế Hiến.

Tuần 3
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 phải đi.
Trời vẫn đổ mưa ào ào. Bác Gấu đến nhà Thỏ. Bác gõ cửa: 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 vàu đi bác. Thỏ dắt tay mời 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 cảm ơn cháu
Tác giả: admin
Bài hát: “ Chiếc khăn tay”
Chiếc khăn tay mẹ may cho em
Trên cành hoa mẹ thêu con chim
Em sướng vui có chiếc khăn xinh đẹp
Lau ban tay em vướn sạch hàng ngày
Tác giả:Văn Tấn

Bài hát: “biết vâng lời mẹ”
Em biết vâng lời mẹ dặn
Hay khóc nhè xấu xấu quá
Khi tới lớp cô chẳng yêu
Bạn bè không cùng đùa vui
Em biết vâng lời mẹ dặn
Hay khóc nhè xấu lắm đấy
Khi tới lớp em chào cô
Về nhà em chào mẹ cha
Tác giả:Minh Khang

Tuần 4
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.
Tác giả: Đing Gia Dung
Bài hát: 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...
Tác giả:Xuân Giao
Bài hát: “Ba ngọn nến lung linh”
ba là cây nến vàng
mẹ là cây nến xanh
con là cây nến hồng
ba ngọn nến lung linh
áàáaa
thắp sáng một gia đình
gia đình , gia đình
ôm ấp ta những ngày thơ
cho ta bao nhiêu niềm thương mến
gia đình , gia đình
vương vấn bước chân ra đi
ấm áp trái tim quay về
gia đình , gia đình
ôm ấp ta những ngày thơ
cho ta bao nhiêu niềm thương mến
gia đình , gia đình
bên nhau mỗi khi đớn đau
bên nhau đến suốt cuộc đời
Lung linh , lung linh tình mẹ , tình cha
Lung linh, lung linh cùng một mái nhà

Lung linh, lung linh cùng buồn cùng vui
Lung linh, lung linh hai tiếng gia đình
Tác giả:Ngọc Lễ
Tuần 5
Truyện: Cái chuông nhỏ
Mẹ mua cho Mèo hoa chiếc chuông nhỏ xinh xinh, sáng loáng, đeo vào cổ mà đi lại thấy kêu leng keng leng keng, thật vui tai.
Chó, Thỏ, Dê nhìn thấy thế đều gạ Mèo hoa cho đeo chuông một tí một tẹo thôi cũng được, nhưng Mèo con sợ các bạn làm bẩn, cứ từ chối hoài,
chẳng cho mượn.
Mèo hoa nhảy tâng tâng tới bên con lạch nhỏ, thấy bóng mình và cả cái chuông nhỏ in xuống mặt nước đẹp ơi là đẹp, khoan khoái lắm. Nó thò cái cổ
dài ra thêm, dài ra thêm nữa để nhìn cho rõ hơn bóng mình và cái chuông nhỏ thì... "ùm" một cái, nó bị trượt chân ngã nhào xuống nước.
Chó, Thỏ, Dê đều cuống lên, chạy tới cứu Mèo hoa. Dê nhanh hơn, túm được đuôi Mèo hoa, cố lôi lên mà không được. Chó liền chạy tới ôm lấy Dê,
rồi Thỏ ôm lấy Chó. Chó, Dê, Thỏ hợp sức mà lôi, cuối cùng đã lôi được Mèo hoa lên bờ, tuy ai cũng mệt phờ...
Mèo hoa thoát chết đuối, nhưng thấy rất ngượng ngùng. Nó cúi đầu xuống, khẽ khàng tháo chiếc chuông ra khỏi cổ, nói lí nhí:
- Các bạn thử đeo cái chuông nhỏ này đi
Tác giả:Sưu tầm
Bài hát: Lời chào buổi sáng
Con chào bố ạ !
Con chào mẹ yêu
Con đi học nhé
Chiều con lại về
Con chào bố ạ !
Con chào mẹ yêu
Con đi học nhé
Chiều con lại về
Tác giả:Ngyến Thị Nhung

Bài hát: Thật Là Hay
Nghe véo von trong vòm cây họa mi với chim oanh
Hai chú chim cao giọng hót, hót líu lo vang lừng
Vui rất vui, bay từ xa, chim khuyên tới hót theo
Li lí li, lí lì li thật là hay hay hay
Nghe véo von trong vòm cây họa mi với chim oanh
Hai chú chim cao giọng hót, hót líu lo vang lừng
Vui rất vui, bay từ xa, chim khuyên tới hót theo
Li lí li, lí lì li thật là hay hay hay
Nghe véo von trong vòm cây họa mi với chim oanh
Hai chú chim cao giọng hót, hót líu lo vang lừng

Vui rất vui, bay từ xa, chim khuyên tới hót theo
Li lí li, lí lì li thật là hay hay hay
Tác gả:Hoàng Lân.

Sản phẩm chung của tháng 11.
“Làm Thiệp Tặng 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

