CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12
Lớp : Lá Biếc 2
Thời gian thực hiện : Từ ngày 04/12/2017 – 29/12/2017
Tuần 1: Tôi có những khả năng gì?
Từ ngày 04/12 - 08/12/2017
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

HOẠT ĐỘNG
Sáng
Chiều
* Tiếng anh VN: Fruits: watermelon, strawberry, papaya, pineapple
* Bóng đá : Ôn luyện Kỹ thuật tiếp xúc với bóng bằng lòng bàn chân.
Conversation: What fruits are they? They are (papayas)
* Múa : Tập ép dẻo,Học mới Balle trong gióng : Động tác Tanglie (đằng
Short i sound and word family: ip
trước)
* Piano: Bài tập quãng 4
* Montessori : Giặt khăn
* Bóng rổ : Ôn luyện Kỹ thuật đẩy bóng xa.
* Montessori: Luyện tập
* Làm quen chữ viết : Làm quen chữ cái l, n, m
* Văn học : Truyện “Ai đáng khen hơn”
* Võ : Ôn luyện bộ pháp Mã bộ chuyển cung bộ.

*Môi trường xung quanh: Tôi có những khả năng gì?
* Story time: Go Go English: What are they?
* Montessori: Trừ với Stamp Game
* Toán : Xác định phía trên, dưới, trước, sau của đối tượng không phải
người
* Cảm thụ âm nhạc: Thẩm âm tiết tấu theo giai điệu
* Tạo hình (CK): Vẽ theo ý thích
* Montessori: Luyện tập
*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.
* Âm nhạc : NDC:NH: Những điều con yêu
NDKH:VĐ: Bảy sắc cầu vồng
TCAN: Đố bạn biết tôi là ai?
* Thể dục: VĐCB:Bật qua vật cản 15-20cm –Ném xa bằng 1 tay
TCVĐ: Thả đỉa ba ba.

* Thư viện : Trò chuyện với trẻ về những khả năng của trẻ
Truyện “Những giọt mồ hôi đáng khen”
* Giao tiếp thuyết trình : Ôn luyện
* Tiếng anh ( Bản ngữ) : Fruit review
Feelings: scared-sleepy-angry-happy/sad
Conversation: What fruits do you like? I like (strawberries)
Short i sound and word family: ip
* Giáo dục lễ giáo : Không leo trèo lên bàn, ghế, ban công
* Bóng rổ : Ôn luyện Kỹ thuật đẩy bóng xa.
* Tạo hình (NK) : Vẽ cây bằng màu nước
* Máy tính : Ngôi nhà toán học của Sammy
* Bóng đá: Ôn luyện Kỹ thuật tiếp xúc với bóng bằng lòng bàn chân.
* Võ : Ôn luyện bộ pháp Mã bộ chuyển cung bộ.
* Tạo hình (NK) : Vẽ: Bé chăm sóc cây (vẽ ngoài chơi)
* Giáo dục lễ giáo : Không leo trèo lên bàn, ghế, ban công
*Montessori : Luyện tập
* Múa : Tập ép dẻo,Học mới Balle trong gióng : Động tác Tanglie (đằng
trước)
* Music&movementday: Game: Magic bowls

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12
Lớp : Lá Biếc 2
Thời gian thực hiện : Từ ngày 04/12/2017 – 29/12/2017
Tuần 2: Phân loại đồ dùng trong gia dình
Từ ngày 11/12 - 15/12/2017
Thời gian

Thứ hai

HOẠT ĐỘNG
Sáng
Chiều
* Tiếng anh VN: Fruits: apple, banana, mango, pear, grape, orange
* Bóng đá : Hướng dẫn kỹ thuật sút bóng bằng lòng bàn chân
Conversation: What fruits do you like? I like (grapes).
* Múa : Học mới Balle trong gióng : động tác Tanglie (bên cạnh)
Short i sound and word family: ib
* Montessori : Luyện tập
* Piano: Bài tập quãng 4
* Bóng rổ : Hướng dẫn kỹ thuật ném rổ ở cự ly gần
* Montessori: Hộp vật và thẻ từ (CĐ xanh dương từ 3 chữ cái)
* Làm quen chữ viết : Tập tô chữ cái l, n, m
* Văn học : Tập đóng kịch :Ai đáng khen nhiều hơn
* Võ : Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4.

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

*Môi trường xung quanh: Phân loại đồ dùng trong gia đình bé ( chất
liệu, công dụng...)
* Story time: Go Go English ‘What are they?'
* Montessori: Luyện tập
* Toán : Lập số và nhận biết chữ số 8
* Cảm thụ âm nhạc: Ôn tập lại 7 bậc cơ bản
* Tạo hình (CK): Cắt dán 1 số đồ dùng trong gia đình bé.
* Montessori: Luyện tập
*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).
* Âm nhạc :NDC: DH: Tôi là bình trà nhỏ
NDKH:NH: Ba ngọn nên lung linh
TCÂN: Ai nhanh nhất.
* Thể dục: VĐCB : Trườn theo đường zic zac qua 5 điểm. Đi nối bàn
chân.
TCVĐ: Tượng

* Thư viện : Trò chuyện với trẻ về các loại đồ dùng trong gia đình trẻ ,
phân loại đồ dùng trong gia đình
Truyện “Bông hoa cúc trắng” , “Hai anh em Gà con”
Truyện : thỏ trắng đi học
* Giao tiếp thuyết trình : Cảm ơn trong giao tiếp
* Tiếng anh ( Bản ngữ) : Fruit review. Feeling review
Short i sound and word family: ib
Shape: square & rectangle/(circle, triangle, star, heart) review
* Giáo dục lễ giáo : Chơi ở nơi an toàn.
* Bóng rổ : Hướng dẫn kỹ thuật ném rổ ở cự ly gần
* Tạo hình (NK) : Đôi dép của bé
* Máy tính : Letter A
* Bóng đá: Hướng dẫn kỹ thuật sút bóng bằng lòng bàn chân
* Võ : Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4.
* Tạo hình (NK) : Nặn đồ dùng trong nhà bé
* Giáo dục lễ giáo : Chơi ở nơi an toàn.
*Montessori : Bánh mì cuộn phô mai & thịt xông khói
* Múa : Học mới Balle trong gióng : động tác Tanglie (bên cạnh)
* Music&movementday: Game: Magic bowls

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12
Lớp : Lá Biếc 2
Thời gian thực hiện : Từ ngày 04/12/2017 – 29/12/2017
Tuần 3: Chú bộ đội
Từ ngày 18/12 - 22/12/2017
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

HOẠT ĐỘNG
Sáng
* Tiếng anh VN: Vegetables: Potato, tomato, cucumber, broccoli,
onion, carrot
Conversation: What vegetable is this? It’s (a broccoli).
Short i sound and word family: id
* Piano: Bài tập quãng 5
* 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 : Học mới Balle trong gióng : động tác Tanglie (bên cạnh)
* Montessori : Thí nghiệm ánh sáng

* Montessori: Hộp tranh và thẻ từ (CĐ xanh dương từ 3 chữ cái)
* Làm quen chữ viết : Làm quen chữ cái h,k
* Văn học : ca dao – đồng dao “Nu na nu nống”
* Võ : Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4.

* Thư viện : Trò chuyện với trẻ , trẻ kể về những ngày vui trong gia đình
bé
Truyện : “Mẹ” , “Ba cô tiên”
* Giao tiếp thuyết trình : Ôn luyện
* Tiếng anh ( Bản ngữ) : Vegetable review
Conversation: What vegetables do you like? I like (cucumbers).
Short i sound and word family: id
* Giáo dục lễ giáo : Chờ đến lượt chơi đúng thứ tự.
* Bóng rổ : Hướng dẫn kỹ thuật ném rổ ở cự ly gần
* Tạo hình (NK) : Vẽ gia đình bé liên hoa (T1)
* Máy tính : Ngôi nhà toán học của Sammy

*Môi trường xung quanh: Tìm hiểu về chú bộ đội và ngày 22/12
* Story time: Growing vegetable soup
* Montessori: Hộp lắp ghép tam giác – Hộp 1
* Toán : So sánh, thêm bớt trong phạm vi 8
* Cảm thụ âm nhạc: Tập viết Khóa sol và nốt nhạc
* Tạo hình (CK): Làm thiệp tặng chú bộ đội
* Montessori: Luyện tập
*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).
* Âm nhạc : NDC:VĐ: Chú bộ đội đảo xa
NDKH:NH: Sún xinh của bố
TCAN: Ô cửa bí mật.
* Thể dục: Nhảy lò cò được ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu
cầu. Ném bóng vào rổ.
TCVĐ: Cáo ơi! Ngủ à

* Bóng đá: Hướng dẫn kỹ thuật sút bóng bằng lòng bàn chân
* Võ : Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4.
* Tạo hình (NK) : Vẽ gia đình bé liên hoan (T1)
* Giáo dục lễ giáo : Chờ đến lượt chơi đúng thứ tự.
*Montessori : Luyện tập
* Múa : Học mới Balle trong gióng : động tác Tanglie (bên cạnh)
* Music&movementday: Game: Magic bowls

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12
Lớp : Lá Biếc 2
Thời gian thực hiện : Từ ngày 04/12/2017 – 29/12/2017
Tuần 4: Những ngày vui trong gia đình bé
Từ ngày 25/12 - 29/12/2017
Thời gian

HOẠT ĐỘNG

Thứ hai

Sáng
* Tiếng anh VN: Songs & preparation for Christmas Concert
Review short i sounds/word family + Fruits & Vegetables
* Piano: Bài tập quãng 5
* 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.
* Montessori : Phương hướng

Thứ ba

* Montessori: Luyện tập
* Làm quen chữ viết : Tập tô chữ cái h, k
* Văn học : Thơ “Thương ông”
* Võ : Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4.

* Thư viện : Trò chuyện với trẻ , trẻ kể về những ngày vui trong gia đình
bé
Truyện : “Mẹ” , “Ba cô tiên”
* Giao tiếp thuyết trình : Xin lỗi trong giao tiếp
* Tiếng anh ( Bản ngữ) : Songs & preparation for Christmas Concert
Review short i sounds/word family + Fruits & Vegetables
* Giáo dục lễ giáo : chia sẻ đồ chơi với bạn
* Bóng rổ : Hướng dẫn kỹ thuật ném rổ ở cự ly gần
* Tạo hình (NK) : Dán tranh người tuyết
* Máy tính : Letter A

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

*Môi trường xung quanh: Những ngày vui trong gia đình bé
* Story time: Songs & preparation for Christmas Concert
Review short i sounds/word family + Fruits & Vegetables
* Montessori: Cộng với Stamp Game
* Toán : Tách và gộp trong phạm vi 8
* Cảm thụ âm nhạc: Luyện thanh bậc 3
* Tạo hình (CK): Nặn cái cốc
* Montessori: Luyện tập
*Tiếng anh ( Bản ngữ) : Songs & preparation for Christmas Concert
Review short i sounds/word family + Fruits & Vegetables
* Âm nhạc : NDC:Vỗ tay theo nhịp bài : “ Tôi là bình trà nhỏ”
NDKH:NH:Thế giới bé của mẹ
TCÂN:Tai ai tinh
* Thể dục: VĐCB : Tung bóng lên cao và bắt bóng . Chạy thay đổi tốc
độ theo hiệu lệnh.
TCVĐ: Đua thuyền

* Bóng đá: Hướng dẫn kỹ thuật sút bóng bằng lòng bàn chân
* Võ : Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4.
* Tạo hình (NK) : Nặn cây thông
* Giáo dục lễ giáo : Nghe lời cô giáo và người lớn
*Montessori : Bánh tart mặn
* Múa : Ôn tập kĩ năng. Ôn tập các thế chân Bài nhảy.
* Music&movementday: Songs & preparation for Christmas Concert
Review short i sounds/word family + Fruits & Vegetables

NỘI DUNG THƠ – TRUYỆN – BÀI HÁT TRONG THÁNG 12 – 2017
Tuần 1
Bài thơ: Truyện “ Ai đáng khen hơn”
Ở một nhà kia có hai anh em thỏ xám sống cùng mẹ. Bố đi làm việc xa nên cậu nào cũng tỏ ra là đứa con biết
thương mẹ nhất và đáng khen nhiều nhất. Thỏ anh biết mình lớn hơn nên lúc nào cũng nhường nhịn em. Song
thỏ em thì ngược lại, thỏ em thích mình ngoan hơn anh, được mẹ khen mình nhiều hơn anh. Biết được chuyện
đó, một hôm thỏ mẹ bảo hai anh em:
- Buổi nay các con được nghỉ học. Thỏ anh lên rừng hái cho mẹ mười chiếc nấm hương, thỏ em thì ra đồng cỏ
bứt cho mẹ mười bông hoa đồng tiền thật đẹp. Đường hơi xa, các con đi phải cẩn thận đấy nhé, đừng có rong
chơi, la cà ở đâu đấy.
Hai anh em vâng lời, hăng hái đi ngay, thỏ em hăm hở chạy một mạch ra đồng cỏ. Cậu ta mải miết đến nỗi
không nhìn ngắm gì, không để ý đến việc gì ở xung quanh. Tới nơi, thỏ em chưa vội hái ngay những bông hoa
vừa trông thấy. Cậu ta đi vòng một lượt, chọn khóm đẹp nhất, bông rực rỡ nhất mới bứt mang về. Ra khỏi cánh
đồng, thỏ em chạy một hơi ào vào nhà ríu rít:
- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con mang được hoa đẹp về rồi đây này! Mẹ khen con đi!
Thỏ mẹ đón lấy bó hoa, xuýt xoa:
- Hoa đẹp lắm! Con của mẹ ngoan quá!
Thỏ em hớn hở:
- Con không la cà một tí nào ở dọc đường đâu đấy mẹ ạ!

Thỏ mẹ nhìn con âu yếm:
- Thế trên đường đi, con có gặp ai, có thấy gì không con?
Thỏ con nhanh nhẩu:
- Có, có mẹ ạ. Con thấy sóc, em bé con nhà bác sóc vàng, đứng khóc bên gốc ổi, em ý hư nhỉ mẹ nhỉ?
- Thế con có hỏi vì sao em khóc không con?
- Không mẹ ạ. Con sợ mẹ ở nhà mong.
- Thế còn đến lúc trở về thì sao?
- Lúc về á! Lúc về con gặp nhím. Nhím cứ đòi xin một bông hoa của con ý.
- Thế con có cho nhím không?
- Không đâu! Con không cho đâu mẹ ạ. Con hái đúng mười bông mang về cho mẹ thôi.
Thỏ mẹ nghe xong không hỏi gì thêm.
Hai mẹ con chờ rất lâu mới thấy thỏ anh về. Chiếc giỏ đẹp đeo bên sườn thỏ anh đầy những nấm hương và mộc
nhĩ. Thỏ anh vừa chào mẹ, vừa bốc từ trong túi áo ra từng nắm hạt dẻ đưa cho thỏ em.
- Em thích ăn hạt dẻ, anh mang về cho đây này.
Thỏ mẹ hỏi thỏ anh:
- Sao con hái nhiều thế?
Thỏ anh tươi cười:
- Cũng một công đi, con hái nhiều để dành lần sau có cần đến, mẹ đỡ phải vào rừng.
Thỏ mẹ lại hỏi:

- Sao con đi lâu thế hả con?
Thỏ anh thưa:
- Thưa mẹ, trên đường về con còn phải đợi cô gà hoa mơ.
- Thế cô gà hoa mơ làm sao hả con?
- Dạ, cô gà hoa mơ dẫn đàn con đi ăn bị lạc mất một đứa. Cô tìm nháo nhác cả lên. Con phải dừng lại để giúp cô
tìm cậu gà nhiếp bị lạc. Tìm thấy rồi, con lại vừa đi vừa đợi cô dắt lũ trẻ cùng về, kẻo lại bị lạc lần nữa. Vì vậy,
con đã về chậm mẹ ạ!
Nghe thỏ anh nói xong, thỏ mẹ mỉm cười gật đầu, gọi cả hai anh em đến và nói:
- Các con của mẹ, các con rất đáng khen vì đã biết vâng lời mẹ. Nhưng thỏ anh đáng khen nhiều hơn. Thỏ em
luôn luôn nghĩ đến mẹ là đúng rồi. Song thỏ anh ngoài mẹ ra còn biết nghĩ đến người khác nữa, còn biết hái
nấm này, mộc nhĩ này, và mang quà cho em, giúp gà mẹ lúc khó khăn. Thỏ em ạ, con hãy làm những việc tốt
không phải để được khen. Và trước hết là vì niềm vui được làm những công việc giúp ích cho người khác con
nhé.
Thỏ em hiểu ra, bẽn lẽn nói:
- Thưa mẹ,vâng ạ!

Bài hát :
Những điều con biết
Con yêu bình minh mỗi khi thức dậy
Con yêu đàn chim nô đùa trên cây
Con yêu nụ hoa chúm chím giữa vườn
Con yêu giọt sương nắng sớm lung linh

Con yêu làn gió lướt qua mát lạnh
Con yêu hạt mưa tí ta tí tách
Con yêu đoạn đường mỗi khi đến trường
Con yêu nụ cười của con trước gương
Con yêu đôi tay cha ấm áp
Yêu sao ánh mắt của mẹ
Yêu những phút bên bạn bè
Và vẫn yêu mãi lời dạy thầy cô
Yêu xem thật nhiều quyển sách
Yêu học thật nhiều bài hát
Yêu những bữa cơm gia đình
Và vẫn yêu mãi một ngày bình yên

Bảy sắc cầu vồng
Ngày thơ bé em lớn lên bên câu chuyện cổ tích của mẹ
Có cầu vồng lấp lánh, câu chuyện lớn theo em từng ngày
Và em hồn nhiên hát ca
La La lá la la la là
Cầu vồng kia một ngày kia sẽ bừng sáng lên
Khi em cười khi em vui màu đỏ thắm rơi trên bầu trời
Em ngước nhìn và em mơ ngày mai rất đẹp
Tình yêu đến em ước mơ như câu chuyện cổ tích của mẹ
Có cầu vồng lấp lánh, có hoàng tử khôi ngô bên đời
Và em hồn nhiên hát ca

La la lá la la la là
Cầu vồng ơi và tình yêu hãy bừng sáng lên
Sao em buồn cho mưa rơi màu lam tím rơi trên bầu trời
Em ngước nhìn và em mơ ngày mai nắng hồng
Cho em cười cho em vui màu hồng mãi ghi lên cuộc đời
Những sắc màu cầu vồng kia sẽ luôn sáng lên bên em
Và năm tháng vẫn cứ trôi những vui buồn rồi qua trong đời
Em mỉm cười nhận ra sắc màu đã tô lên cuộc đời
Và em hồn nhiên hát ca
La la lá la la la là
Và bài ca là tình yêu của ta đến em
Cho em tinh yêu xanh tươi tình yêu ấy xanh hơn mây trời
Những nguyện cầu về tình yêu đẹp như phép màu
Cho em cười cho em vui màu hồng mãi ghi lên cuộc đời
Những sắc màu cầu vồng kia sẽ luôn sáng lên bên em
La la lá la la la là... Cầu vồng ơi ! Một ngày kia hãy bừng sáng lên
La la lá la la la là... Cầu vồng Ơi! Một ngày kia hãy bừng sáng lên .... Bên ..em

Tuần 2
Đóng kịch “Ai đáng khen hơn”
Ở một nhà kia có hai anh em thỏ xám sống cùng mẹ. Bố đi làm việc xa nên cậu nào cũng tỏ ra là đứa con biết
thương mẹ nhất và đáng khen nhiều nhất. Thỏ anh biết mình lớn hơn nên lúc nào cũng nhường nhịn em. Song
thỏ em thì ngược lại, thỏ em thích mình ngoan hơn anh, được mẹ khen mình nhiều hơn anh. Biết được chuyện
đó, một hôm thỏ mẹ bảo hai anh em:

- Buổi nay các con được nghỉ học. Thỏ anh lên rừng hái cho mẹ mười chiếc nấm hương, thỏ em thì ra đồng cỏ
bứt cho mẹ mười bông hoa đồng tiền thật đẹp. Đường hơi xa, các con đi phải cẩn thận đấy nhé, đừng có rong
chơi, la cà ở đâu đấy.
Hai anh em vâng lời, hăng hái đi ngay, thỏ em hăm hở chạy một mạch ra đồng cỏ. Cậu ta mải miết đến nỗi
không nhìn ngắm gì, không để ý đến việc gì ở xung quanh. Tới nơi, thỏ em chưa vội hái ngay những bông hoa
vừa trông thấy. Cậu ta đi vòng một lượt, chọn khóm đẹp nhất, bông rực rỡ nhất mới bứt mang về. Ra khỏi cánh
đồng, thỏ em chạy một hơi ào vào nhà ríu rít:
- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con mang được hoa đẹp về rồi đây này! Mẹ khen con đi!
Thỏ mẹ đón lấy bó hoa, xuýt xoa:
- Hoa đẹp lắm! Con của mẹ ngoan quá!
Thỏ em hớn hở:
- Con không la cà một tí nào ở dọc đường đâu đấy mẹ ạ!
Thỏ mẹ nhìn con âu yếm:
- Thế trên đường đi, con có gặp ai, có thấy gì không con?
Thỏ con nhanh nhẩu:
- Có, có mẹ ạ. Con thấy sóc, em bé con nhà bác sóc vàng, đứng khóc bên gốc ổi, em ý hư nhỉ mẹ nhỉ?
- Thế con có hỏi vì sao em khóc không con?
- Không mẹ ạ. Con sợ mẹ ở nhà mong.
- Thế còn đến lúc trở về thì sao?
- Lúc về á! Lúc về con gặp nhím. Nhím cứ đòi xin một bông hoa của con ý.
- Thế con có cho nhím không?

- Không đâu! Con không cho đâu mẹ ạ. Con hái đúng mười bông mang về cho mẹ thôi.
Thỏ mẹ nghe xong không hỏi gì thêm.
Hai mẹ con chờ rất lâu mới thấy thỏ anh về. Chiếc giỏ đẹp đeo bên sườn thỏ anh đầy những nấm hương và mộc
nhĩ. Thỏ anh vừa chào mẹ, vừa bốc từ trong túi áo ra từng nắm hạt dẻ đưa cho thỏ em.
- Em thích ăn hạt dẻ, anh mang về cho đây này.
Thỏ mẹ hỏi thỏ anh:
- Sao con hái nhiều thế?
Thỏ anh tươi cười:
- Cũng một công đi, con hái nhiều để dành lần sau có cần đến, mẹ đỡ phải vào rừng.
Thỏ mẹ lại hỏi:
- Sao con đi lâu thế hả con?
Thỏ anh thưa:
- Thưa mẹ, trên đường về con còn phải đợi cô gà hoa mơ.
- Thế cô gà hoa mơ làm sao hả con?
- Dạ, cô gà hoa mơ dẫn đàn con đi ăn bị lạc mất một đứa. Cô tìm nháo nhác cả lên. Con phải dừng lại để giúp cô
tìm cậu gà nhiếp bị lạc. Tìm thấy rồi, con lại vừa đi vừa đợi cô dắt lũ trẻ cùng về, kẻo lại bị lạc lần nữa. Vì vậy,
con đã về chậm mẹ ạ!
Nghe thỏ anh nói xong, thỏ mẹ mỉm cười gật đầu, gọi cả hai anh em đến và nói:
- Các con của mẹ, các con rất đáng khen vì đã biết vâng lời mẹ. Nhưng thỏ anh đáng khen nhiều hơn. Thỏ em
luôn luôn nghĩ đến mẹ là đúng rồi. Song thỏ anh ngoài mẹ ra còn biết nghĩ đến người khác nữa, còn biết hái
nấm này, mộc nhĩ này, và mang quà cho em, giúp gà mẹ lúc khó khăn. Thỏ em ạ, con hãy làm những việc tốt

không phải để được khen. Và trước hết là vì niềm vui được làm những công việc giúp ích cho người khác con
nhé.
Thỏ em hiểu ra, bẽn lẽn nói:
- Thưa mẹ,vâng ạ!

Bài hát:
“ Tôi là bình trà nhỏ”
Đèn thần của ta ơi hãy mau xuất hiện . Mang bao phép màu và bao diệu kỳ . A-la-đanh là tôi đó tôi rất vui. Hãy
nhanh lên xuất hiện đi nào .
Này bạn A-la-đanh hỡi thật đáng buồn . Tôi không phải là thần đèn mà bạn tìm . Ngày nào tôi cũng pha rất
nhiều tách trà . Nước sôi lên tôi sẽ mời bạn
Thần đèn ơi đừng có trốn tôi nữa nào. Tôi đây biết rằng bạn đang chơi trốn tìm . Nòa nhanh lên tôi đang rất chi
là sốt ruột. Hỡi phép màu hãy bắt đầu đi nào.
Này bạn A-la-đanh hỡi tôi đã nói rồi. Tôi đâu có lừa và không chơi trốn tìm. Dù bạn có nói nữa sẽ đau cái đầu.
Hãy tin tôi tôi là ấm trà.

“ 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

Aàáaa
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 đơn độc
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

Tuần 3
Ca dao – đồng ca:
“ Nu na nu nống”
Nu na nu nống
Đánh trống phất cờ
Biển cả xa mờ
Có 2 quần đảo
Hoàng Sa, Trường Sa

Tên gọi thiết tha
Trong lòng dân Việt
Bao nhiêu đời qua
Tàu ai đi qua
Thuyền ai đi lại
Nước Việt mãi gọi
Hoàng Sa, Trường Sa!
Nu na nu nống
Nu nống nu na
Nu na nu nống
Hoàng Sa, Trường Sa.

Bài hát :

Chú bộ 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.

Sún xinh của bố
Bố vượt ngàn sóng gió đưa con đến trường
Quân phục trắng thân thương bạn con nhìn lác mắt
Xa bố khi còn bé răng sữa chưa nhú đều
Giờ bố về con lớn răng sún cười xinh xinh
Bố như là gió mát cùng theo con đến trường
Bố như là con thuyền đưa cả lớp ra khơi
Bố mang về tiếng sóng từ Trường Sa yêu thương
Gửi con mang đến lớp theo nụ cười lời ca

Tuần 4
Thơ:
“Thương Ông”
Ông bị đau chân
Nó sưng nó tấy
Đi phải chống gậy
Khập khiễng khập khà
Bước lên thềm nhà
Nhấc chân quá khó
Thấy ông nhăn nhó

Việt chơi ngoài sân
Lon ton lại gần
Âu yếm nhanh nhảu
"Ông vịn vai cháu
Cháu đỡ ông lên!"
Ông bước lên thềm
Trong lòng sung sướng
Quẳng gậy cúi xuống
Quên cả đớn đau
Ôm cháu xoa đầu
"Hoan hô thằng bé
Bé thế mà khỏe
Vì nó thương ông"

Bài hát :
Thế giới Bé của Mẹ
Mẹ sẽ hái những vì sao vào phòng.
Mẹ sẽ thổi những làn mây bềnh bồng.
Treo ông trăng vàng toả sáng để gió hát nhẹ nhàng.
Cho con được ngủ ngon.
Mẹ nhớ mãi những ngày con chào đời.
Mẹ muốn thấy những lần con mỉm cười.
Ôm con ôm cả thế giới, thấy ấm áp tuyệt vời.
Con ơi, con hãy ngủ ngon.
Mẹ sẽ hái những vì sao vào phòng.
Mẹ sẽ thổi những làn mây bềnh bồng.
Treo ông trăng vàng toả sáng để gió hát nhẹ nhàng.
Cho con được ngủ ngon. Ha hà ha, ha hà ha há ha... Ha hà ha, ha hà ha há ha há

Mẹ nhớ mãi những ngày con chào đời.
Mẹ muốn thấy những lần con mỉm cười.
Ôm con ôm cả thế giới, thấy ấm áp tuyệt vời.
Con ơi, con hãy ngủ ngon.
Mẹ sẽ hái những vì sao vào phòng.
Mẹ sẽ thổi những làn mây bềnh bồng.
Treo ông trăng vàng toả sáng để gió hát nhẹ nhàng.
Cho con được ngủ ngon.
Mẹ nhớ mãi những ngày con chào đời.
Mẹ muốn thấy những lần con mỉm cười.
Ôm con ôm cả thế giới, thấy say mê của mẹ.
Con ơi, con hãy ngủ ngon.
Hờ hớ hơ hờ ..Hờ hớ hơ hờ hơ

Sản phẩm tạo hình tháng 12 : Tranh đêm 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
- Color song:
+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:

-

-

2.
3.
4.
-

+ (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
Vegetable story: Growing vegetable soup: https://www.youtube.com/watch?v=2Gqyx5cBWCw
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
Farm animal songs by Super Simple Songs
https://www.youtube.com/watch?v=lWhqORImND0

