CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2017
Thời gian từ 04/12/2017 – 29/12/2017
Kế hoạch tuần 1: Các loại rau , củ, quả (từ 04/12/2017 – 09/12/2017)
Lớp:Chồi Non 2
HOẠT ĐỘNG
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng
Montessori: Cách sử dụng dao
Âm nhạc: NDC :DH :Em yêu cây xanh
NDKH:NH: Qủa
TC:Bạn nào hát?

Chiều
GDLG: Biết cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định
Bóng rổ : Ôn luyện Kỹ thuật tung hứng bóng bằng hai tay.
Thư viện: Trò chuyện với trẻ về cách phân loại rác và phân biệt rác thải hữu cơ và vô
cơ.Xem video về quy trình phân loại rác thải tại gia đình , video về phân bón từ rác..

Văn học : Thơ :Hoa kết trái.
Tạo hình(NK): Nặn đậu hà Lan
Montessori: Luyện tập

Máy tính: : LetteE: http://www.starfall.com/n/level-k/letter-a/load.htm?f
Piano: Bài tập quãng 3.1
Võ: Ôn luyện bộ pháp Mã bộ chuyển cung bộ.

MTXQ: Bé tìm hiểu về các loại rau,củ,quả..
Tạo hình(NK): Dán chùm nho
Montessori: Khối nhị thức
Storry time: Go Go English: ‘What are they?’

Tiếng anh(BN): Fruits: apple, banana, orange, grape, mango.Conversation: What fruit is
it? It’s (a banana).Letter G-H-I sounds and words review
Thể dục: VĐCB: Chuyền – bắt bóng qua chân.
TCVĐ: Bắt bướm.
Múa: Học mới cách nguộn cổ tay (tay thế 2).
Tập bài nhảy: Jingle bell

Bóng rổ : Ôn luyện Kỹ thuật tung hứng bóng bằng hai tay.
Montessori: Luyện tập
Toán: - Nhận biết phân biệt hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật,
hình tam giác, theo đường bao chung.
Cảm thụ âm nhạc: Làm quen với nốt La (A)
Tạo hình(CK): Nặn củ cà rốt
Tiếng anh(BN): Fruit (review).Conversation: Is it (a grape)? Yes, it
is. No, it isn’t.-Letter G-H-I sounds and words review
Giao tiếp thuyết trình : Kỹ năng tự tin trên sân khấu
Múa: Học mới cách nguộn cổ tay (tay thế 2).
Tập bài nhảy: Jingle bell

Tiếng anh: Fruit review.-Conversation: Is it (an apple)? Yes, it is. No, it isn’t.-Letter GH-I sounds and words review
GDLG: Biết cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định

Võ: Ôn luyện bộ pháp Mã bộ chuyển cung bộ.
Music and Movement Day: Game: Magic bowls
Montessori: Bánh mì cuộn phô mai & thịt xông khói
NGBN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2017
Thời gian từ 04/12/2017 – 29/12/2017
Kế hoạch tuần 2: Các loại lá (từ 11/12/2017 – 15/12/2017)
Lớp:Chồi Non 2
HOẠT ĐỘNG
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

Chiều

Montessori: Tủ hình học
Âm nhạc: NDC:VTTN: Em yêu cây xanh
NDKH:NH: Em là bông hồng nhỏ.
TC: Tai ai tinh

GDLG: Biết nhường nhịn, chia sẻ nhau.
Bóng rổ : Hướng dẫn kỹ thuật Tung hứng bóng chuyền tay hai người
Thư viện: Xem sách truyện liên quan tới chủ đề

Văn học : Truyện :Trái cây trong vườn.
Tạo hình(NK): Tranh nghệ thuật lá cây
Montessori: Luyện tập

Máy tính: : LetteE: http://www.starfall.com/n/level-k/letter-a/load.htm?f
Piano: Bài tập quãng 3.2

MTXQ: Lợi ích của cây xanh.
Tạo hình(NK): nặn cái lá
Montessori: Hạt vàng và thẻ số
Storry time: Go Go English ‘What are they?’

Tiếng anh(BN): Fruits: watermelon, pear, strawberry, papaya.Letter J sounds and
words.Conversation: + What fruit do you like? I like (watermelon). Do you like pear? Yes,
I do, No, I don’t
Thể dục: VĐCB: Nhảy lò cò 3m.
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
Múa: Học mới các động tác nguộn ngón tay ( thế 2,6)Học mới động tác : Đu tiên , Quay
ngang di động..
Tiếng anh: Fruit review. Letter J sounds & words.Letter J sounds and words.Yes/No
questions & answers
GDLG: Biết nhường nhịn, chia sẻ nhau..

Bóng rổ:Hướng dẫn kỹ thuật Tung hứng bóng chuyền tay hai
người
Montessori: Luyện tập
Toán: Xác định phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau của
người khác
Cảm thụ âm nhạc: 6 bậc cơ bản trong hang âm
Tạo hình(CK): Xé dán những chiếc lá nhỏ.
Tiếng anh(BN): Letter J sounds and words.Fruit review.Yes/No
questions & answers
Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
Múa: Học mới các động tác nguộn ngón tay ( thế 2,6).Học mới
động tác : Đu tiên , Quay ngang di động..

Võ: Dạy cách phối hợp đông tác bật xoay 180 xuống Mã bộ..

Võ: Dạy cách phối hợp đông tác bật xoay 180 xuống Mã bộ.
Music and Movement Day: Game: Magic bowls
Montessori: Dàn trận 45
NGBN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2017
Thời gian từ 04/12/2017 – 29/12/2017
Kế hoạch tuần 3: Cháu yêu chú bộ đội (từ 18/12/2017 – 2212/2017)
Lớp:Chồi Non 2
HOẠT ĐỘNG
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

Chiều

Montessori: Sao chép tên riêng
Âm nhạc: NDC:DH: Chú bộ đội
NDKH:NH: Chú bộ đội đảo xa
TC: Tiếng hát ở đâu?.

GDLG: Biết lắng nghe người khác nói.
Bóng rổ : Hướng dẫn kỹ thuật Tung hứng bóng truyền tay hai người
Thư viện: Quan sát các hình ảnh về 1 số nghề gần gũi trong cuộc sống hằng ngày

Văn học : THơ: Em yêu chú bộ đội
Tạo hình(NK): Làm cây thông từ bìa
Montessori: Luyện tập

Máy tính: : LetteE: http://www.starfall.com/n/level-k/letter-a/load.htm?f
Piano: Bài tập quãng 3.3
Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3.

MTXQ: Trò chuyện về chú bộ đội
Tạo hình(NK): Làm bông tuyết
Montessori: Cấu tạo trái đất
Storry time: Songs & preparation for Christmas
Concert.Letter L sounds and words + fruits & vegetables
review

Tiếng anh(BN): Songs & preparation for Christmas Concert.Letter L sounds and words + fruits
& vegetables review
Thể dục: VĐCB :Ném trúng đích ngang xa{ 2m}
TCVĐ : Cáo ơi ngủ à.
Múa: Ôn tập các động tác đã học

Bóng rổ : Hướng dẫn kỹ thuật Tung hứng bóng truyền tay
hai người
Montessori: Luyện tập
Toán: Sắp xếp theo quy tắc 3 loại đối tượng.(Lần 1)
Cảm thụ âm nhạc: Làm quen với đàn Ghita
Tạo hình(CK): Vẽ cây thông noel.
Tiếng anh(BN): Songs & preparation for Christmas
Concert.Letter L sounds and words + fruits & vegetables
review
Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
Múa: Ôn tập các động tác đã học.

Tiếng anh: Letter H sounds & words
Job review
GDLG: Biết lắng nghe người khác nói.

Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3.
Music and Movement Day: Game: Magic bowls
Montessori: Các dạng đất và nước
NGBN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2017
Thời gian từ 04/12/2017 – 29/12/2017
Kế hoạch tuần 4: Qúa trình nảy mầm của hạt (từ25/12/2017 – 29/12/2017)
Lớp:Chồi Non 2
HOẠT ĐỘNG
Thời gian

Sáng

Chiều

Montessori: Thẻ tranh lớn và âm đầu – o, ô, ơ
Âm nhạc: NDC:NH: Vườn cây nhà bé..
NDKH:VĐ: Hoa trường em.
TC:Tiếng hát ở đâu?

GDLG: Không hái lá,bẻ cành.
Bóng rổ : Hướng dẫn kỹ thuật Tung hứng bóng truyền tay hai người
Thư viện: Xem tranh , video về ngày 20/11

Thứ ba

Văn học : Vè các loại rau
Tạo hình(NK): Vẽ quá trình nảy mầm (T1)
Montessori: Luyện tập

Máy tính: : LetteE: http://www.starfall.com/n/level-k/letter-a/load.htm?f
Piano: Bài tập quãng 3.2
Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3.

Thứ tư

MTXQ: Quá trình phát triển của cây từ hạt
Tạo hình(NK): Vẽ quá trình nảy mầm (T2)
Montessori: Cách chăm sóc tóc
Storry time: Brown Bear, What do you see?

Tiếng anh(BN): Vegetables: carrot, potato, tomato, corn, pea, broccoli, cucumber,
celery,Conversation: + What vegetable is it? It’s a broccoli.Is it a broccoli? Yes, it is/ No, it
isn’t.Letter K sounds and words
Thể dục: VĐCB: Bò bằng bàn tay và bàn chân.
-TCVĐ: Lộn cầu vồng
Múa: Học mới các động tác nguộn ngón tay ( thế 2,6)Học mới động tác : Đu tiên , Quay ngang
di động..
Tiếng anh: Vegetable review.Conversation: Do you like onions? Yes, I do. No, I don’t. Letter
K sounds and words
GDLG: Không hái lá,bẻ cành..

Thứ hai

Thứ năm

Bóng rổ : Hướng dẫn kỹ thuật Tung hứng bóng truyền tay hai
người
Montessori: Luyện tập
Toán:Nhân biết phân biệt hình vuông, hình chữ nhật.( mức 2)

Thứ sáu

Cảm thụ âm nhạc: Tập tô hóa sol và nôt nhạc C, D, E.
Tạo hình(CK): Trang trí chậu cây
Tiếng anh(BN): Vegetable review.Colors: purple-pink.Letter
K sounds and words
Giao tiếp thuyết trình: Kỹ năng di chuyển trên sân khấu
Múa: Học mới các động tác nguộn ngón tay ( thế 2,6).Học
mới động tác : Đu tiên , Quay ngang di động..

Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3.
Music and Movement Day: Game: Magic bowls
Montessori: Súp kem bí đỏ
NGBN

LINKS FOR REFERENCES
1.
-

Songs & poems:
Warm up/Wrap up: +https://www.youtube.com/watch?v=MugzDjGDYjo
+ https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs

-

Color song:

+Blue: https://www.youtube.com/watch?v=UrMfOhv0Qm0
+Yellow: https://www.youtube.com/watch?v=nHGYLqvfygE
+ Color song (Dream English): https://www.youtube.com/watch?v=XwxqAJR6i3s

-

Shape song super simple song: https://www.youtube.com/watch?v=A2TLW0WBLow
Alphabet song: +B song:
https://www.youtube.com/watch?v=W5D3ySh7s2c
+ C song: https://www.youtube.com/watch?v=ieo0LPYdUfQ
+ ABC chant: https://www.youtube.com/watch?v=aEYcmNhz7Uc

-

2.
3.
-

Other songs: ‘Do you like’ song:
+ https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
+ https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc
+ What color do you like: https://www.youtube.com/watch?v=GzGvV7OAXvY
Fruit songs:
Fruit song by Busy Beaver: https://www.youtube.com/watch?v=aiIAR-piSKY
Hokey Pokey Fruit: https://www.youtube.com/watch?v=0YxD2tsvCWQ
Five little fruits (KidsTv): https://www.youtube.com/watch?v=lJvT9CbIXRc
Vegetable song:
Vegetable We love you (Kid Channel): https://www.youtube.com/watch?v=9Hwnq22rt38

Bài hát –thơ truyện tháng 12

Tuần 1:
*Bài hát :
Dạy hát : Em yêu cây xanh
Em rất thích trồng nhiều cây xanh
Cho con chim nhảy nhót trên cành
Sân chơi sẽ có nhiều bông mát
Cho trường em bông hoa đẹp xinh
Cô giáo dạy em yêu cây xanh
Cây có hoa quả chín trên cành
Vui cùng vui em sẽ lớn nhanh
Để mùa xuân mãi mãi của em
Nghe hát : Quả
Quả gì mà chua chua thế, xin thưa rằng quả khế, ăn vào thì chắc là chua, vâng vâng chua thì để nấu canh chua.
Quả gì mà da cưng cứng, xin thưa rằng quả trứng, ăn vào thì nó làm sao, không sao ăn vào thì sẽ thêm cao.
Quả gì mà bao nhiêu áo, xin thưa rằng quả pháo, ăn vào thì chắc là dai, không dai nhưng mà thủng điếc hai tai.
Quả gì mà lăn lông lóc, xin thưa rằng quả bóng, sao mà quả bóng lại lăn, do chân bao người cùng đá trên sân.
*Thơ :Hoa kết trái
Hoa cà tim tím
Hoa mướp vàng vàng,
Hoa lựu chói chang
Đỏ như đốm lửa.
Hoa vừng nho nhỏ
Hoa đỗ xinh xinh
Hoa mận trắng tinh
Rung rinh trước gió.
Này các bạn nhỏ
Đừng hái hoa tươi
Hoa yêu mọi người
Nên hoa kết trái.

Tuần 2:
*Bài hát

Vận động : Em là hoa hồng nhỏ
Em sẽ là mùa xuân của mẹ
Em sẽ là màu nắng của cha
Em đến trường học bao điều lạ
Môi mỉm cười là những nụ hoa.
Trang sách hồng nằm mơ màng ngủ
Em gối đầu lên những vần thơ
Em thấy mình là hoa hồng nhỏ
Bay giữa trời làm mát ngày qua.
Trời mênh mông, đất hiền hòa
Bàn chân em đi nhè nhẹ
Đưa em vào tình người bao la
Cây có vườn bầy chim làm tổ
Sông có nguồn từ suối chảy ra
Tim mỗi người là quê nhà nhỏ
Tình nồng thắm như mặt trời xa.

*Truyện:
Trái cây trong vườn
Bé Na bừng tỉnh khi tiếng Gà Trống gáy “Ò...ó...o...”. Bé mở tròn đôi mắt ngắm nhìn ông Mặt Trời buổi sớm chiếu những tia nắng đầu tiên xuống khu vườn. Bé
Na thầm hỏi: “Bây giờ là mùa nào nhỉ?”.
Chị Bướm bay qua tung đôi cánh mềm như nhung, khẽ nói:
- Bé Na ơi, em ngủ lâu quá nên không biết bây giờ sắp sang thu rồi đấy! Em hãy nhìn kìa, bầu trời trong xanh, những đám mây trắng nhởn nhơ bay lượn, không
khí mát dịu, thật là thoải mái.
Bé Na nìn quanh, xung sướng reo lên:
- Ôi, trái cây trong vườn mới đẹp làm sao!
Bé đưa mắt nhìn quanh: Ông Chuối Tiêu đang chăm những quả chuối mập vàng; bà Hồng Xiêm quanh năm cần mẫn với chiếc áo nâu bạc phếch; cô Vú Sữa tròn
trịa e ấp giấu mình trong những tán lá tím sẫm với những hạt sương long lanh muôn sắc màu bởi ánh nắng mặt trời buổi sớm; kia nữa, các cô bướm chuẩn bị
những chiếc áo vàng tươi như đi xem hội và chị Hồng mới rực rỡ làm sao trong chiếc áo màu đỏ; còn những anh Roi Đường nghịch ngợm đu tít trên cành cao với
bao trò chơi con trẻ.
Bé Na thầm nghĩ: “Cả nhà mình, mình cũng lớn hơn nhiều rồi, các mắt của mình đều đã mở to tròn rồi đấy”.

Tất cả...tất cả đều chờ mùa thu tới để đón cô trăng xuống vui đêm Trung thu cùng cây trái trong vườn.
Tuần 3
*Bài hát:
NH: Chú bộ độ đảo xa
Ban mai tràn niềm vui
Tưng bừng giây sáng tươi
Bình minh thắp nắng mới, ánh vàng nơi nơi, đất trời gọi mời
Xa kia ngoài trùng khơi
Ngàn sóng đang reo vui
Đất nước ta sáng ngời, đất trời biển khơi, tổ quốc muôn đời
Chú bộ đội ơi, ngày đêm canh giữ biển trời
Nơi hải đảo xa xôi trung khơi sóng gió lưng trời
Hướng về đảo xa chúng cháu hứa chăm học hành
Lời hứa tuổi thơ quê nhà gửi chú bộ đội đảo xa
Chú bộ đội ơi, ngày đêm canh giữ biển trời
Nơi hải đảo xa xôi trung khơi sóng gió lưng trời
Hướng về đảo xa chúng cháu hứa chăm học hành
Lời hứa tuổi thơ quê nhà gửi chú bộ đội đảo xa./.

DH: Chú bộ đội
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.
*Truyện:Em yêu chú bộ đội
Chú bộ đội đảo xa
Em yêu chú bộ đội

Canh giữ ngoài đảo xa
Biển gầm vang dữ dội
Vẫn vang lừng tiếng ca
Em thương chú bộ đội
Canh giữ nơi đảo xa
Dù phong ba bão táp
Tiếng hát càng vang xa
Nhớ em nhớ
Thương em thương
Vì non sông đất nước
Nên chú phải xa nhà

Tuần 4:
*Bài hát :
Vận động :Hoa trường em
Em ngắm chiếc lá, em ngắm cánh hoa.
Hai chiếc lá có một đoá hoa.
Lá màu xanh bông hoa tươi màu vàng
Bông hoa thơm ngát ở trường lớp em, là bông hoa nhỏ biết vâng lời cô
Bông hoa thơm ngát ở trường lớp em, là bông hoa nhỏ cháu ngoan Bác Hồ
Nghe hát :
Vườn cây của bé
Trong vườn nhà bé thật nhiều cây xanh
Này na, này mít tỏa hương thơm lành
Cây dừa xõa tóc soi bóng bờ ao
Đàn con trên cao nô đùa vui vẻ
Ơ kìa cây khế hoa tím rụng đầy
Đàn con thơ ngây lúc la lúc lắc
Trong vườn nhà bé thật nhiều cây xanh
Này cam này quít tỏa hương thơm lành
Đây là cây gấc quả chín đỏ tươi
Để bà thổi xôi những chiều thứ bảy

Đây vườn của bé cây nào cũng ngoan
Nở hoa kết trái hương thơm nồng nàn
(Đây vườn của bé cây nào cũng ngoan
Vườn cây giống Bé lớn lên từng ngày)
.
*Thơ:
Vè các loại rau

Dềnh dềnh, dàng dàng
Đi chợ mua hàng
Tìm các loại rau
Vị ngọt hàng đầu
Là mớ rau ngót
Có thêm tí bọt
Là mớ rau đay
Mát ruột mới hay
Là nắm rau má
Nấu với tôm cá
Là rau cải xanh
Nấu canh rất lành
Là rau láo nháo.

