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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12
Lớp : Lá biếc 1
Thực hiện từ : 4/12/2017 - 29/12/2017
Kế hoạch tuần 1: Tôi có những khả năng gì?
Từ ngày : 4/12- 8/12/2017
Hoạt động
Sáng
* Montessori: Luyện tập
* Tiếng anh: Fruits: watermelon, strawberry, papaya,
pineapple.Conversation: What fruits are they? They are
(papayas).Short i sound and word family: ip

Chiều
* Bóng đá: Ôn luyện Kỹ thuật tiếp xúc với bóng bằng lòng bàn
chân.
* Múa:. Tập ép dẻo,Học mới Balle trong gióng : Động tác
Tanglie (đằng trước)
* Piano: Bài tập quãng 4

* Tiếng anh: Fruit review.Feelings: scared-sleepy-angryhappy/sad.Conversation: What fruits do you like? I like
(strawberries).Short i sound and word family: ip
* Âm nhạc:
- NDC:DH: Thiên đàng búp bê
- NDKH: Nghe hát: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to
- TCAN: Chiếc mũ âm nhạc
* Montessori: Giặt khăn
* Làm quen chữ viết: Làm quen chữ l,n,m
* Cảm thụ âm nhạc: Làm quen với KènTrompet
* Tạo hình (CK): Nặn cái ấm nước
* Story time: Go Go English: What are they?
* Bóng rổ: Ôn luyện Kỹ thuật đẩy bóng xa

* Võ: Ôn luyện bộ pháp Mã bộ chuyển cung bộ
* Tạo hình( NK): Vẽ cây bằng màu nước
* Máy tính: Thế giới sôi động
* Giáo dục lễ giáo: Không leo trèo lên bàn, ghế, ban công

* Tiếng anh: (bản ngữ): Short i sound and word family: ip.Fruit
review. Conversation: Do you like strawberries? Yes, I do. No, I don’t.
* Văn học: Thơ : Làm anh
* Võ: Ôn luyện bộ pháp Mã bộ chuyển cung bộ
* Thư viện: Nghe cô kể chuyện
* Môi trường xung quanh: Tôi có khả năng gì?
* Montessori: Luyện tập
* Bóng rổ: Ôn luyện Kỹ thuật đẩy bóng xa

* Bóng đá: Ôn luyện Kỹ thuật tiếp xúc với bóng bằng lòng bàn
chân.
* Montessori: Trừ với Stamp Game
* Giáo dục lễ giáo: Không leo trèo lên bàn, ghế, ban công

* Montessori: Luyện tập
* Toán : Xác định phía trên, dưới, trước, sau của đối tượng
không phải người.
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
* Múa: Tập ép dẻo,Học mới Balle trong gióng : Động tác
Tanglie (đằng trước)

* Tạo hình(NK): Vẽ: Bé chăm sóc cây (vẽ ngoài trời)
* Thể dục: VĐCB : Tung bóng lên cao và bắt bóng . Chạy thay
đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
TCVĐ: Đua thuyền
* Music & Movement Day: Game: Magic bowls

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12
Lớp : Lá biếc 1
Thực hiện từ : 4/12/2017 - 29/12/2017
Kế hoạch tuần 2: Phân loại đồ dùng trong gia đình(công dụng,chất liệu….)
Từ ngày 11/12- 15/12/2017
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Hoạt động
Sáng
* Montessori: Luyện tập
* Tiếng anh: Fruits: apple, banana, mango, pear, grape, orange
+ Conversation: What fruits do you like? I like (grapes).
-Short i sound and word family: ib

Chiều
* Bóng đá: Hướng dẫn kỹ thuật sút bóng bằng lòng bàn chân
* Múa:. Học mới Balle trong gióng : động tác Tanglie (bên
cạnh)
* Piano: Bài tập quãng 4

* Tiếng anh:
- Fruit review. Feeling review
- Short i sound and word family: ib
- Shape: square & rectangle/(circle, triangle, star, heart) review
* Âm nhạc:
- NDC:DVĐ: Thiên đàng búp bê
- NDK:NH: Nhà là nơi
- TCAN: Tai ai tinh
* Montessori: Hộp vật và thẻ từ (CĐ xanh dương từ 3 chữ cái)
* Làm quen chữ viết: Tập tô chữ cái l,n,m
* Cảm thụ âm nhạc: Thẩm âm tiết tấu theo giai điệu
* Tạo hình (CK): Cắt dán đồ dùng trong gia đình
* Story time: Go Go English ‘What are they?
* Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật ném rổ ở cự ly gần

* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4.
* Tạo hình( NK): Đôi dép của bé
* Máy tính: Ngôi nhà toán học
* Giáo dục lễ giáo: Chơi ở nơi an toàn.

* Tiếng anh: (bản ngữ):
- Fruit review
- Short i sound and word family: ib
- Colors: Purple & Pink
+ Conversation: What color do you like? I like (purple).
* Văn học:Truyện:Sự tích cây vú sữa
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4.
* Thư viện: Xem sách truyện theo ý thích
* Môi trường xung quanh: Bé phân loại đồ dùng trong gia đình.
* Montessori: Bánh mì cuộn phô mai & thịt xông khói
* Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật ném rổ ở cự ly gần

* Bóng đá: Hướng dẫn kỹ thuật sút bóng bằng lòng bàn chân
* Montessori: Luyện tập
* Giáo dục lễ giáo: Chơi ở nơi an toàn.

* Montessori: Luyện tập
* Toán : Lập số và nhận biết chữ số 8
* Giao tiếp thuyết trình: Cảm ơn trong giao tiếp
* Múa: Học mới Balle trong gióng : động tác Tanglie (bên
cạnh)

*Tạo hình (NK): Nặn đồ dùng trong nhà bé
* Thể dục: VĐCB : Nhảy lò cò 5 m. Ném bóng vào rổ.
TCVĐ: Cáo ơi! Ngủ à
*Music & Movement Day: Game: Magic bowls
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12
Lớp : Lá biếc 1
Thực hiện từ : 4/12/2017 - 29/12/2017
Kế hoạch tuần 3: Cháu yêu chú bộ đội
Từ ngày 18/12- 22/12/2017
Hoạt động
Sáng
* Montessori: Thí nghiệm ánh sáng
* Tiếng anh:
- Vegetables: Potato, tomato, cucumber, broccoli, onion, carrot
- Conversation: What vegetable is this? It’s (a broccoli).
- Short i sound and word family: id

Chiều
* Bóng đá: Hướng dẫn kỹ thuật sút bóng bằng lòng bàn chân
* Múa:. Học mới Balle trong gióng : động tác Tanglie (bên
cạnh)
* Piano: Bài tập quãng 5

* Tiếng anh:
- Vegetable review
- Conversation: What vegetables do you like? I like (cucumbers).
- Short i sound and word family: id
* Âm nhạc:
- NDC: NH: Màu áo chú bộ đội
- NDKH:VĐTN: Cháu thương chú bộ đội
- TCAN:Ai nhanh nhất
* Montessori: Luyện tập
* Làm quen chữ viết: Làm quen chữ h,k
* Cảm thụ âm nhạc: Ôn tập lại 7 bậc cơ bản
* Tạo hình (CK): Vẽ chú bộ đội hải quân
* Story time: Growing vegetable soup
* Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật ném rổ ở cự ly gần

* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4.
* Tạo hình( NK): Dán tranh người tuyết
* Máy tính: Thế giới diệu kì
* Giáo dục lễ giáo: Chờ đến lượt chơi đúng thứ tự.

* Tiếng anh: (bản ngữ):
- Short i sound and word family: id
- Vegetable review
- Conversation: Do you like onions? (Yes, I do. No, I don’t).
* Văn học: Thơ :Gửi theo các chú bộ đội
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4.
* Thư viện: Xem sách truyện theo chủ điểm
* Môi trường xung quanh: Cháu yêu chú bộ đội
* Montessori: Hộp lắp ghép tam giác – Hộp 1
* Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật ném rổ ở cự ly gần

* Montessori: Hộp tranh và thẻ từ (CĐ xanh dương từ 3 chữ
cái)
* Toán : So sánh, thêm bớt trong pham vi 8
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
* Múa: Học mới Balle trong gióng : động tác Tanglie (bên
cạnh)
* Bóng đá: Hướng dẫn kỹ thuật sút bóng bằng lòng bàn chân
* Montessori: Luyện tập
* Giáo dục lễ giáo: Chờ đến lượt chơi đúng thứ tự.

* Tạo hình(NK): Nặn cây thông
* Thể dục: VĐCB : Trườn theo đường zic zac qua 5 điểm. Đi
nối bàn chân.
TCVĐ: Tượng
* Music & Movement Day: Game: Magic bowls

Thời
gian
Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12
Lớp : Lá biếc 1
Thực hiện từ : 4/12/2017 - 29/12/2017
Kế hoạch tuần 4: Những ngày vui trong gia đình bé
Từ ngày 25/12- 29/12/2017
Hoạt động
Sáng
* Montessori: Cộng với Stamp Game
* Tiếng anh:
- Songs & preparation for Christmas Concert
- Review short i sounds/word family + Fruits & Vegetables
* Tiếng anh:
- Songs & preparation for Christmas Concert
- Review short i sounds/word family + Fruits & Vegetables
* Âm nhạc:
- NDC: Biêu diễn các bài hát chủ đề gia đình
- NDK:NH: Nhong nhong nhong
- TCAN: Hát cùng bạn
* Montessori: Luyện tập
* Làm quen chữ viết: Tập tô chữ h,k
* Cảm thụ âm nhạc: Tập viết Khóa sol và nốt nhạc
* Tạo hình (CK): Vẽ người thân trong gia đình
* Story time:
- Songs & preparation for Christmas Concert
- Review short i sounds/word family + Fruits & Vegetables
* Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật ném rổ ở cự ly gần

Chiều
* Bóng đá: Hướng dẫn kỹ thuật sút bóng bằng lòng bàn chân
* Múa:. Ôn tập kĩ năng. Ôn tập các thế chân .Bài nhảy.
* Piano: Bài tập quãng 5

* Tiếng anh: (bản ngữ):
- Songs & preparation for Christmas Concert
- Review short i sounds/word family + Fruits & Vegetables
* Văn học: Truyện : Bàn tay có nụ hôn
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4.
* Thư viện: Xem sách truyện về ngày Noel
* Môi trường xung quanh: Những ngày vui trong gia đình bé
* Montessori: Bánh tart mặn
* Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật ném rổ ở cự ly gần

* Bóng đá: Hướng dẫn kỹ thuật sút bóng bằng lòng bàn chân
* Montessori: Luyện tập
* Giáo dục lễ giáo: Không tự tay lấy thuốc.

* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4.
* Tạo hình( NK): Vẽ:Gia đình bé liên hoan (T1)
* Máy tính: Ngôi nhà toán học Samy
* Giáo dục lễ giáo: Không tự tay lấy thuốc.

* Montessori: Phương hướng
* Toán : Tách gộp trong pham vi 8
* Giao tiếp thuyết trình: Xin lỗi trong giao tiếp
* Múa: Ôn tập kĩ năng. Ôn tập các thế chân .Bài nhảy.

-

* Tạo hình(NK): Vẽ:Gia đình bé liên hoan (T2)
* Thể dục:VĐCB:Bật qua vật cản 15-20cm –Ném xa bằng 1 tay
TCVĐ: thả đỉa ba ba.
* Music & Movement Day:
- Songs & preparation for Christmas Concert
- Review short i sounds/word family + Fruits & Vegetables

NỘI DUNG THƠ TRUYỆN THÁNG 12/2017

Bài thơ- Truyện:
Thơ: Làm anh
Làm anh khó đấy
Phải đâu chyện đùa
Với em gái bé
Phải người lớn cơ.
Khi em bé khóc
Anh phải dỗ dành
Nếu em bé ngã
Em nâng dịu dàng
Mẹ cho quà bánh
Chia em phần hơn
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường em luôn.
Là anh thật khó
Nhưng mà thật vui
Ai yêu em bé
Thì làm được thôi

Gửi theo các chú bộ đội
Cháu nghe chú đánh những đâu
Những tàu chiến cháy, những tàu bay rơi
Đến đây chỉ thấy chú cười
Chú đi gánh nước, chú ngồi đánh bi
Rồi từ nhà cháu chú đi
Lúa chiêm vào mẩy, chim ri bay về
Nghiêng nghiêng buồng chuối bên hè
Rặng tre, bãi mía bốn bề vẫy theo...

Chú qua bao suối bao đèo
Đến nay chắc đã thêm nhiều chiến công
Ngoài này cháu đứng cháu trông
Những đêm súng nổ, lửa hồng chân mây
Cháu về lớp cũ tường xây
Thông hào luồn dưới bóng cây xanh rờn
Chú đi phá nốt bốt đồn
Cuối trời còn giặc, chú còn ra đi
Vẫn mong ngày chú trở về
Lại ngồi với cháu bên hè đánh bi...

Truyện:
Sự tích cây vú sữa
Ngày xưa, có 1 cậu bé được mẹ rất mực nuông chiều cho nên cậu ta rất nghịch ngợm và rất mải chơi. Có 1 lần, cậu ta bị mẹ quát, cậu tỏ thái độ vùng vằng rồi
bỏ đi khỏi nhà. Cậu ta đã lang thang rất nhiều nơi, mẹ cậu ở nhà không biết được tin tức gì của cậu từ lúc cậu bỏ đi nên rất buồn và lo lắng. Ngày nào cũng
vậy mẹ cậu ngồi trên bậc thềm trông ngóng cậu trở về nhà. Vài tuần trôi qua mà vẫn không thấy cậu trở về nhà. Bởi vì do quá buồn đau và mệt mỏi nên mẹ
cậu đã đổ bệnh và qua đời.
Cậu cũng đã bỏ nhà đi đã khá lâu rồi, cho đến 1 hôm, bụng cậu vừa đói vừa lạnh, cậu lại còn bị lũ trẻ lớn tuổi hơn bắt nạt, cậu khi đó mới nhớ đến mẹ của
mình. “Phải rồi, khi mình đói, mẹ nấu cơm cho mình ăn, khi mình bị trẻ con khác ăn hiếp, mẹ luôn bênh vực mình, mình phải về với mẹ thôi”. Khi đó cậu đã
tìm đường trở về nhà. …
Tại ngôi nhà quen thuộc, mọi thứ vẫn như xưa, nhưng mà cậu tìm mãi vẫn không thấy mẹ đâu. Cậu khản tiếng gọi mẹ: Mẹ ơi mẹ đâu rồi, con đói quá mẹ ơi!
Gọi mẹ mãi vẫn không thấy mẹ đâu, cậu ta khụy xuống, rồi ôm 1 thân cây ở trong vườn và khóc.
Kỳ lạ thay, cành cây bỗng rung mạnh. Cây nghiêng cành, 1 trái to rơi vào lòng bàn tay cậu bé. Cậu bé cắn trái cây đó 1 miếng rất to. Cậu kêu lên “chát quá”.
Lại có một trái nữa rơi xuống. Cậu lột vỏ, cắn vào hột của trái. Cậu kêu lên “cứng quá”. Tiếp theo lại có một trái nữa rơi xuống tay cậu. Cậu khẽ lấy tay bóp
men quanh trái, lớp vỏ mềm của trái dần dần khẽ nứt ra 1 khe nhỏ. 1 dòng sữa trắng sóng sánh tiết ra, có vị thơm ngọt như sữa mẹ. Cậu ta ghé miệng hứng lấy
những dòng sữa ngọt ngào của trái. Cây bỗng rung rinh cành lá, thì thào:
“Ăn trái 3 lần mới biết được trái ngon
Cậu đã khóc òa vì nhận ra rằng mẹ cậu đã không còn nữa. Cậu đưa mắt nhìn lên những tán lá xanh, những cành cây xum xuê trĩu nặng quả ngọt, lá một mặt

xanh nhẵn, một mặt đỏ hoe như đôi mắt của người mẹ nhớ con khóc mòn mỏi đợi con trở về. Cậu ôm cây khóc nức nở, thân cây thô ráp xù xì tựa như đôi bàn
tay của người mẹ hàng ngày một nắng hai sương làm việc vất vả để nuôi con.
Nước mắt cậu rơi xuống gốc cây. Cây xòa cành ôm lấy cậu, cành lá khẽ rung rinh như bàn tay của người mẹ âu yếm vỗ về. Cậu rất ân hận nhưng mọi chuyện
giờ cũng đã quá muộn màng. Trái cây thơm ngon trong vườn nhà cậu ai cũng rất thích khi được ăn thử chúng. Vì thấy trái ngon và lạ nên họ đã xin hạt về
gieo trồng. Vì trái cây có những giọt sữa trắng như sữa mẹ nên mọi người đặt cho nó cái tên cây Vú Sữa.
Bàn tay có nụ hôn
Hôm nay là ngày đầu tiên bạn Quân đi học mẫu giáo. Bạn sợ lắm, hai tay cứ nắm chặt, chân không chịu bước, nước mắt giàn giụa:
- Con không muốn đến trường đâu! – cậu bé bảo mẹ - con muốn ở nhà với mẹ cơ!
Con thích đồ chôi và thích ở nhà. Mẹ cho con ở nhà với mẹ đi!
Mẹ Nga nắm tay bé nhỏ của Quân và thì thầm vào tai bé:
- nhiều khi chúng ta phải làm những việc mà mình không muốn! Nhưng mẹ tin con sẽ thích đến trường. Ở trường con sẽ có nhiều bạn mới, có nhiều đồ chơi
mới. Cô giáo sẽ dạy con nhiều điều mới!
Mẹ nói thêm:
-Mẹ biết một bí mật tuyệt vời sẽ giúp con cảm thấy những gày đến trường cũng ấm áp và dịu êm như khi con ở nhà.
Quân quệt nước mắt, có vẻ chú ý lắng nghe:
- Điều bí mật gì hả mẹ?
Mẹ bảo:
- Một điều bí mật có từ rất lâu, bà ngoại con kể cho mẹ và bà ngoại lại được cụ ngoại của con kể cho, điều bí mật ấy là Bàn tay có nụ hôn.
Bé Quân ngạc nhiên:
-Bàn tay có nụ hôn là thế nào hả mẹ?
Mẹ Nga nắm lấy bàn tay trái của Quân và xòe những ngón tay bé xíu của bé ra giống như hình cái quạt giấy. Mẹ cúi thấp xuống, đặt một nụ hôn vào chính
giữa lòng bàn tay con.
Bé Quân cảm thấy nụ hôn của mẹ chạy từ bàn tay lên cánh tay, chạy thẳng vào tim. Khuôn mặt bé cũng ửng hồng vì một cảm giác thật ấm áp.
Mẹ Nga mỉm cười:
- Bây giờ thì mỗi lúc con cảm thấy sợ hãi, lo lắng, con hãy áp bàn tay này vaòp m1 và con sẽ cảm thấy lúc nào mẹ cũng ở bên con.
Mẹ Nga nắm lấy bàn tay của Quân, cẩn thận khép những ngón tay của bé lại. Mẹ bảo:
- Từ giò trở đi, con đừng để mất nụ hôn này nhé! Nhưng con có biết điều kỳ diệu này không, Kể cả khi con rửa tay thì nụ hôn ấy cũng không bị mất đi đâu!
Bé Quân rất yêu đôi bàn tay có nụ hôn của mình. Bây giờ bé biết rằng tình yêu thương của mẹ dành cho bé sẽ theo bé đi đến bất cứ nơi đâu, kể cả khi ở
trường bé không có mẹ.
Đêm hôm đó trước khi đi ngủ, bé quay sang mẹ thì thầm:
-Mẹ đưa tay của mẹ đây!
Cậu bé nắm lấy bàn tay gầy gầy xương xương của mẹ, cậu mở những ngón tay dài của mẹ ra, cậu đặt một nụ hôn thật lậu vào chính giữa bàn tay mẹ và thủ
thỉ:
-Bây giờ mẹ cũng có Bàn tay có nụ hônrồi! Khi ở cơ quan nếu mẹ nhớ con thì mẹ cũng áp bàn tay này vào má, con sẽ ở bâb cạnh mẹ, con yêu mẹ lắm!

Mẹ Nga đến cơ quan vẫn cảm thấy hơi ấm nụ hôn của bé Quân trong lòng bàn tay mình và mẹ tưởng như nghe thấy từ trái tim mình tiếng hát thì thầm “Con
yêu mẹ lắm”!
Bàn tay có nụ hôn là một món quà tặng quý báu từ cuộc sống được truyền khắp mọi nơi. Qua mọi thời kì, đến với mọi người, nó giúp cho những người yêu
thương được gần nhau hơn.

Bài hát:
Thiên đàng búp bê
Em có Ba và em có Má,
Má thương em như suối trên ngàn.
Từ ngày sinh ra, Mẹ nâng như trứng,
Mẹ hứng như hoa,Mẹ ôm vào lòng.
Em có Ông,Bà em thương mến,
Suốt bao năm sống với Ông,Bà,
Từ ngày sinh ra,thường hay khóc mếu
Vòi bánh ăn thêm,lần đi chợ về.
Em có Anh,Chị,Em của Bé
Bé yêu thương như chính thân mình,
Cuộc đời sinh ra,tình yêu trái chín,
Mình hái cho nhau tình gia đình mình.
*Gia đình nhỏ hạnh phúc to
Một nụ cười bé,cha vui cả ngày
Một vài tiếng khóc,mẹ lo hằng đêm
Thầm cầu mong cho,con sẽ an lành
Chín tháng sinh thành,một đời yêu thương.
Một vòng tay lớn,ôm con vào lòng
Một bàn chân to,cho con tập đi
Dù ngày mai khi,con lớn lên người

Nhưng với cha mẹ,vẫn mãi bé thơ.
À ơi à ơi,con ngủ cho ngoan
Giấc mơ sẽ mang,đầy lời mẹ ru
À ơi à ơi,mãi mãi chúng ta
Một gia đình nhỏ,một hạnh phúc to.

*Nhà là nơi
Nhà là nơi bố đồng tình
cùng con lao vào bếp
mẹ vừa nếm đã tươi cười
đồ ăn ngon được phết
la la....
Nhà là nơi cứ rộn ràng làm say mê nhà khác
tính tình tang bố chơi đàn
hòa theo con mẹ hát
la la...
Bố đi làm đã về
nhớ lắm con ôm cái nhé!,
Nhà là nơi ấm êm lắm
tình thương mến thương
Lớn còn phải đỡ đần
những tháng năm mẹ ân cần
Nhà là nơi chúng ta
sớt chia nhau suốt đời.
Nhà là nơi có góc tường
ngồi xem phim đầm ấm
cả nhà catwalk trên giường
mẹ ra xa ngồi chấm
la la ...la..
Nhà là nơi bố buồn phiền
vì anh hai cẩm nang
mẹ tìm mua thuốc ra liền
mẹ thương con nhiều lắm

la la...la.
Nhà là nơi bố về nhì
Vì bơi như người nhái
Mẹ thì trông vần kiên trì
Tập theo con chậm rãi
Chắc bố mẹ sẽ già
chắc chắn bố mẹ sẽ già
Cả hai có nhớ con?
Vâng! Tất nhiên rồi
*Màu áo chú bộ đội
Mầu áo chú bộ đội, mới trông là mầu xanh.
Như mầu lá trên cành, trộn vào mầu xanh rêu đá.
Mầu áo chú bộ đội, đi trên đường cát bụi.
Lại ánh sắc mầu vàng, có mầu đỏ đất núi.
Xen nâu đất đường làng.
Mầu áo thân thương, khó đổi mầu qua mưa nắng.
Như tình sâu nghĩa nặng, chẳng thay đổi bao giờ.
Như tình dân nghĩa Đảng, còn nguyên vẹn như xưa.
Mai đây, chúng em đi dưới mầu cờ, lại mang tấm áo.
Không phai mờ, không phai mờ được mầu xanh, tươi xanh.
Mầu áo cha anh, đến tuổi truyền cho con cháu.
Ai nhìn sao Bắc Đẩu, mà quên cả đêm dài.
Ai nhìn thân áo vải, mà quên cả chông gai.
Nay mai, chúng em khôn lớn bằng người, lại mang tấm áo.
Bao nhiêu đời, bao nhiêu đời mà còn xanh, tươi xanh

*Cháu thương chú bộ đội
Cháu thương chú bộ đội
Nơi rừng sâu biên giới
Cháu thương chú bộ đội
Canh giữ ngoài đảo xa
Cho chúng cháu ở nhà
Có mùa xuân nở hoa
Cho tiếng hát hòa bình

Vang trời xanh quê ta
Cháu thương chú bộ đội
Nơi rừng sâu biên giới
Cháu thương chú bộ đội
Canh giữ ngoài đảo xa
Cho chúng cháu ở nhà
Nhong nhong nhong
Nhong nhong nhong cha làm con ngựa
Để cho con lên cưỡi trên lưng
Nhong nhong nhong cha làm con ngựa
Để cho con vui thoã tiếng cười.
Nhong nhong nhong ngựa cha mệt quá
Con không biết con nói ngựa phi
Nhong nhong nhong ngựa phi thật khùng
Hai cha con cùng ngã lăn đùng.
Vui thật vui con cười dòn dã
Ngựa cha ngã bốn vó lăn quay
Con chạy ngay chạy đi hỏi mẹ
Tìm ở đâu có cỏ bồ đề.
Mẹ bảo con đừng đi tìm cỏ
Mà con hãy thỏ thẽ bên tai
Con thương cha, con ngoan thật nhiều
Ngựa cha laị cõng con nhong nhong.
Nhong nhong nhong cha làm con ngựa
Để cho con sung sướng con ơi
Nhong nhong nhong cha làm con ngựa
Để cho con nương tựa suốt đời.

SẢN PHẨM TẠO HÌNH :TRANG TRÍ CÂY THÔNG NOEL
LINKS FOR REFERENCES
1. Songs & stories:
- Warm up/Wrap up: +https://www.youtube.com/watch?v=MugzDjGDYjo
+ https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs
+Rainbow color song: https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
+What color do you like? https://www.youtube.com/watch?v=GzGvV7OAXvY
- Shape song (Toddler World): https://www.youtube.com/watch?v=zUfqgRtvaYQ
- Number song:
+ (1-20 Super simple song): https://www.youtube.com/watch?v=7D4K9oi7oBM
+ Number song (1-100 KidTV123): https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y
- Alphabet song:
+F song & G song by havefunteaching.
+ ABC chant: https://www.youtube.com/watch?v=aEYcmNhz7Uc
+ Phonic song: https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs
- Other songs: ‘Do you like’ song:
+ https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
+ https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc
2. Vegetable story: Growing vegetable soup: https://www.youtube.com/watch?v=2Gqyx5cBWCw
3. Vegetable & 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 We love you (Kid Channel): https://www.youtube.com/watch?v=9Hwnq22rt38
4. Farm animal songs by Super Simple Songs
-

Color song:

https://www.youtube.com/watch?v=lWhqORImND0

