CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2017
Thời gian từ: 04/12 – 29/12/2017
Tuần 1: Tôi có những khả năng gì ?
Từ 04/12 – 08/12/2017
Lá biếc 3
Thời
gian
Thứ 2
-

Hoạt động
Sáng
* Tiếng anh bản ngữ : Fruits: watermelon, strawberry, papaya, pineapple
Conversation: What fruits are they? They are (papayas)
Short i sound and word family: ip
* Văn học : Truyện : Ba anh em
*Múa : Tập ép dẻo,Học mới Balle trong gióng : Động tác Tanglie (đằng
trước)
* Montessori : Luyện tập
* Làm quen chữ viết : Làm quen chữ cái l, n, m
* Môi trường xung quanh : Tôi có những khả năng gì?
* Tiếng anh VN : Fruit review
Feelings: scared-sleepy-angry-happy/sad
Conversation: What fruits do you like? I like (strawberries)
Short i sound and word family: ip
* Cảm thụ âm nhạc : Thẩm âm tiết tấu theo giai điệu
* Montessori : Luyện tập
* Toán : Xác định phía trên, dưới, trước, sau của đối tượng không phải
người.
* Âm nhạc: NDC: DH: Bố là tất cả.
NDKH: Nghe: Ba ngọn nến lung linh
TCÂN: Ai nhanh nhất
* Story time : Go Go English: What are they?

Chiều
* Võ : Ôn luyện bộ pháp Mã bộ chuyển cung bộ.
* Giáo dục lễ giáo : Phát biểu trọn câu, rõ nghĩa, biết hỏi và trả lời trọn câu
với người lớn.
* Tạo hình (NK) : Vẽ cây bằng màu nước
* Máy tính: Letter A

Thứ 5

* Thư viện : Xem sách về chủ đề gia đình
* Tạo hình (NK): Vẽ:Bé chăm sóc cây (vẽ ngoài trời)
* Giao tiếp thuyết trình: Kỹ năng tự tin trên sân khấu.
* Võ : Ôn luyện bộ pháp Mã bộ chuyển cung bộ.

* Montessori : Trừ với Stamp Game
* Giáo dục lễ giáo : Cảm ơn khi được tặng quà
* Bóng rổ : Ôn luyện Kỹ thuật đẩy bóng xa.

Thứ 6

* Tạo hình (CK) : Nặn cái ấm nước
* Montessori : Luyện tập

* 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)
* Music & Movement day : Game: Magic bowls

Thứ 3
Thứ 4

* Bóng rổ : Ôn luyện Kỹ thuật đẩy bóng xa.
* Giáo dục lễ giáo : Nhận lỗi khi mắc khuyết điểm.
* Montessori : Giặt khăn

* Bóng đá : Ôn luyện Kỹ thuật tiếp xúc với bóng bằng lòng bàn chân.
* Thể dục : VĐCB Nhảy lò cò 5 m. Ném bóng vào rổ.
TCVĐ: Mèo và chim sẻ
* 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.
* Piano : Bài tập quãng 4

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2017
Thời gian từ: 04/12 – 29/12/2017
Tuần 2: Phân loại đồ dùng trong gia đình(công dụng,chất liệu….)
Từ 11/12 – 15/12/2017
Lá biếc 3
Thời
gian
Thứ 2
-

Thứ 3
Thứ 4

Hoạt động
Sáng
* Tiếng anh bản ngữ : Fruits: apple, banana, mango, pear, grape, orange
+ Conversation: What fruits do you like? I like (grapes).
Short i sound and word family: ib
* Văn học : Thơ : Làm anh
* Múa : Học mới Balle trong gióng : động tác Tanglie (bên cạnh)
* Montessori : Luyện tập
* Làm quen chữ viết : Tập tô chữ cái l, n, m
* Môi trường xung quanh : Phân loại đồ dùng trong gia đình(công
dụng,chất liệu….)
* Tiếng anh VN : Fruit review. Feeling review
Short i sound and word family: ib
Shape: square & rectangle/(circle, triangle, star, heart) review
* Cảm thụ âm nhạc : Ôn tập lại 7 bậc cơ bản
* Montessori : Luyện tập
* Toán : Lập số và nhận biết chữ số 8
* Âm nhạc : NDC: Vỗ tay theo nhịp bài : “ Bố là tất cả”
NDKH: NH: Ru con
TCÂN:Tai ai tinh
* Story time : Go Go English ‘What are they?'
-

Thứ 5

* Thư viện : Xem sách về chủ đề gia đình
* Tạo hình (NK): Nặn đồ dùng trong nhà bé
* Giao tiếp thuyết trình : Ôn luyện
* Võ : Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4.

Thứ 6

* Tạo hình (CK) : Cắt dán 1 số đồ dùng trong gia đình bé.
* Montessori : Bánh mì cuộn phô mai & thịt xông khói

Chiều
* Võ : Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4.
* Giáo dục lễ giáo : Dọn dẹp đồ dùng, đồ chơi, bàn ghế nhẹ nhàng.
* Tạo hình (NK) : Đôi dép của bé
* Máy tính : Ngôi nhà toán học

* Bóng rổ : Hướng dẫn kỹ thuật ném rổ ở cự ly gần
* Giáo dục lễ giáo : Yêu mến quan tâm đến người thân.
* Montessori : Hộp vật và thẻ từ (CĐ xanh dương từ 3 chữ cái)

* Bóng đá : Hướng dẫn kỹ thuật sút bóng bằng lòng bàn chân
* Thể dục : VĐCB : Tung bóng lên cao và bắt bóng . Chạy thay đổi tốc độ
theo hiệu lệnh.
TCVĐ: Ai nhanh hơn
* 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).
* Piano : Bài tập quãng 4
* Montessori : Luyện tập
* Giáo dục lễ giáo : Lễ phép chào khách đến nhà.
* Bóng rổ : Hướng dẫn kỹ thuật ném rổ ở cự ly gần

* Bóng đá : Hướng dẫn kỹ thuật sút bóng bằng lòng bàn chân
* Múa : Học mới Balle trong gióng : động tác Tanglie (bên cạnh)
* Music & Movement day : Game: Magic bowls

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2017
Thời gian từ: 04/12 – 29/12/2017
Tuần 3: Quân đội nhân dân Việt Nam
Từ 18/12 – 22/12/2017
Lá biếc 3
Thời
gian
Thứ 2
-

Thứ 3
Thứ 4

Hoạt động
Sáng
* Tiếng anh bản ngữ : Vegetables: Potato, tomato, cucumber, broccoli,
onion, carrot
Conversation: What vegetable is this? It’s (a broccoli).
Short i sound and word family: id
* Văn học : Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa
* Múa : Học mới Balle trong gióng : động tác Tanglie (bên cạnh)
* Montessori : Thí nghiệm ánh sáng
* Làm quen chữ viết : Làm quen chữ cái h,k
* Môi trường xung quanh : Bé tìm hiều về chú bộ đội
* Tiếng anh VN : Vegetable review
Conversation: What vegetables do you like? I like (cucumbers).
Short i sound and word family: id
* Cảm thụ âm nhạc : Tập viết khóa sol và nốt nhạc
* Montessori : Hộp tranh và thẻ từ (CĐ xanh dương từ 3 chữ cái)
* Toán : So sánh, thêm bớt trong phạm vi 8
* Âm nhạc : NDC: NH: Chú bộ đội
NDKH:VĐ: Làm chú bộ đội
TCAN: Ai nhanh nhất.
* Story time : Growing vegetable soup
-

Thứ 5

* Thư viện : Xem sách về các buổi liên hoan trong gia đình.
* Tạo hình (NK): Vẽ:Gia đình bé liên hoan ( T2 )
* Giao tiếp thuyết trình : Kỹ năng di chuyển trên sân khấu.
* Võ : Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4.

Thứ 6

* Tạo hình (CK) : Nặn mũ bộ đội
* Montessori : Hộp lắp ghép tam giác – Hộp 1

Chiều
* Võ : Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4.
* Giáo dục lễ giáo : Có ý thức giữ vệ sinh trong và ngoài lớp, vệ sinh công
cộng.
* Tạo hình (NK) : Vẽ:Gia đình bé liên hoan ( T1 )
* Máy tính : Letter A

* Bóng rổ : Hướng dẫn kỹ thuật ném rổ ở cự ly gần
* Giáo dục lễ giáo : Biết gọi người lớn khi gặp nguy hiểm.
* Montessori : Luyện tập

* Bóng đá : Hướng dẫn kỹ thuật sút bóng bằng lòng bàn chân
* Thể dục : VĐCB: Bật qua vật cản 15-20cm – Ném xa bằng một tay.
TCVĐ: Cáo và thỏ.
* 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).
* Piano : Bài tập quãng 5
* Montessori : Luyện tập
* Giáo dục lễ giáo : Mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh
* Bóng rổ : Hướng dẫn kỹ thuật ném rổ ở cự ly gần
* Bóng đá : Hướng dẫn kỹ thuật sút bóng bằng lòng bàn chân
* Múa : Học mới Balle trong gióng : động tác Tanglie (bên cạnh)
* Music & Movement day : Game: Magic bowls

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2017
Thời gian từ: 04/12 – 29/12/2017
Tuần 4: Những ngày vui trong gia đình bé
Từ 25/12 – 29/12/2017
Lá biếc 3
Thời
gian
Thứ 2
-

Thứ 3
Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Hoạt động
Sáng
* Tiếng anh bản ngữ : Songs & preparation for Christmas Concert
Review short i sounds/word family + Fruits & Vegetables
* Văn học : Tập đóng kịch : Ba anh em
* Múa : Ôn tập kĩ năng. Ôn tập các thế chân.Bài nhảy.
* Montessori : Cộng với Stamp Game
* Làm quen chữ viết : Tập tô chữ cái h, k
* Môi trường xung quanh : Những ngày vui trong gia đình bé.
* Tiếng anh VN : Songs & preparation for Christmas Concert
Review short i sounds/word family + Fruits & Vegetables
* Cảm thụ âm nhạc : Luyện thanh bậc 3
* Montessori : Phương hướng
* Toán : Tách và gộp trong phạm vi 8
* Âm nhạc : NDC: Biểu diễn các bài hát trong kế hoạch.
NDKH:NH : Chỉ có một trên đời
TCAN: Tai ai tinh
* Story time : Songs & preparation for Christmas Concert
Review short i sounds/word family + Fruits & Vegetables
* Thư viện : Xem sách và trò chuyện về ngày noel
* Tạo hình (NK): Nặn cây thông
* Giao tiếp thuyết trình : Ôn luyện
* Võ : Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4.

Chiều
* Võ : Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4.
* Giáo dục lễ giáo : Trẻ biết tự giác thực hiện giờ nào việc nấy
* Tạo hình (NK) : Dán tranh người tuyết
* Máy tính : Ngôi nhà toán học
* Bóng rổ : Hướng dẫn kỹ thuật ném rổ ở cự ly gần
* Giáo dục lễ giáo : Đi giày, dép khi đi học.
* Montessori : Luyện tập

-

* Bóng đá : Hướng dẫn kỹ thuật sút bóng bằng lòng bàn chân
* Thể dục : VĐCB: Bò zic zăc qua 7điểm - Bật qua vật cản 15-20cm
TCVĐ: Bắt bướm
* Tiếng anh bản ngữ : Songs & preparation for Christmas Concert
Review short i sounds/word family + Fruits & Vegetables
* Piano : Bài tập quãng 5
* Montessori : Luyện tập
* Giáo dục lễ giáo : Biết nói với người lớn khi thấy mệt.
* Bóng rổ : Hướng dẫn kỹ thuật ném rổ ở cự ly gần

* Tạo hình (CK) : Vẽ người thân trong gia đình
* Montessori : Bánh tart mặn
-

* Bóng đá : Hướng dẫn kỹ thuật sút bóng bằng lòng bàn chân
* Múa : Ôn tập kĩ năng. Ôn tập các thế chân.Bài nhảy.
* Music & Movement day : Songs & preparation for Christmas Concert
Review short i sounds/word family + Fruits & Vegetables

SẢN PHẨM TẠO HÌNH CỦA THÁNG: Tranh người thân trong gia đình.
NỘI DUNG THƠ TRUYỆN THÁNG 12/2017
Bài 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
Anh nâng dịu dàng
Mẹ cho quà bánh
Chia em phần hơn
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường em luôn
Làm anh thật khó
Nhưng mà thật vui
Ai yêu em bé
Thì làm được thôi
Chú bộ đội hành quân trong mưa
Mưa rơi, mưa rơi
Lộp bộp, lộp bộp
Áo dù có ướt
Vẫn đi, vẫn đi
Đường ra mặt trận
Còn dài, còn dài
Cho dù mưa rơi
Chú vẫn đi tới
Chú đi trong đêm
Long lanh sao đỏ

Như ngọn đèn nhỏ
Soi đường hành quân
Mưa rơi, mưa rơi
Áo dù có ướt
Vẫn đi, vẫn đi
Chân dồn dập bước.
Truyện :
Ba anh em
Một ông cụ có một ngôi nhà nhả và ba con trai. Cụ muốn cho các con học nghề bèn bảo các con:
- Các con, mỗi ngừoi hãy học lấy một nghề. Sau này, ai tỏ ra tải giỏi nhất cha sẽ cho ngôi nhà này.
Ba người con vâng lời. Họ chia tay nhau, mỗi người đi một ngả. Anh con cả học nghể thợ cạo: anh khéo léo lắm nên thường được vua mời vào cung để phục vụ
nhà vua. Anh thứ hai học nghế đóng móng ngựa: anh cũng kéo léo lắm nên thường được đóng móng ngựa cho các vị đại thần. Người em út học múa kiếm rất
thành thạo. Đúng ngày đã hẹn trước ba anh em về họp ở nhà cha. BÀ con hàng xóm rủ nhau đến chơi. Ba anh em chưa biết trổ tài bằng cách nào thì bỗng thấy một
con thỏ cạhy nganag. Người anh cả vội vàng rút dao cạo và hộp xà phòng đuổi theo, cạo sạch sẽ bộ ria thò mà thỏ không bọ xây xát mép. Mọi người đều trầm trồ
tán thưởng.
Bỗng một cỗ xe bốn ngựa kéo chạy qua. Anh thứ hai liền phóng theo, thay lại các bộ móng tươm tất, trong khi cỗ xe cứ cạhy như bay. Mọi người ai cũng phục
tài.
Lúc đó trời bắt đầu mưa. Người con út rút kiếm ra sân múa.
Mưa càng to anh múa kiếm càng nhanh. Lúc trời lạnh, người anh vẫn khô ráo, không bị dính một giọt nước. Mọi người đều đồng ý thưởng ngôi nhà cho anh.
Nhưng ba anh em thương yêu nhau lắm. Họ vẫn chung sống cùng nhau trong một nhà. Họ ;làm ăn kéo lại tốt bụng, thật thà nên rất đông khách hàng và học trò.
Họ sống bên nhau hòa thuận vui vẻ suốt đời.
Quà tặng mẹ
Peter năm nay 5 tuổi. Chỉ còn vài ngày nữa là sẽ đến giáng sinh, cậu bé rất muốn năm nay sẽ dành tặng mẹ một món quà thật ý nghĩa để mẹ vui. Nghĩ mãi, nghĩ
mãi nhưng Peter vẫn chưa thể có ý tưởng nào, cậu bé cứ thế đi đi lại lại ngoài trời lạnh. Peter chẳng buồn quan tâm những cơn gió lạnh đang ùa về, mặc kệ cả đôi
giày vải mòn rách với nhiều miếng vá chằng chịt không thể giữ ấm đôi chân cho chú.
Bố của Peter đã mất từ khi chú lên 2 và từ đó một mình mẹ phải làm việc từ sớm đến khuya để kiếm tiền nuôi 2 anh em chú. Đã 3 ngày rồi, Peter vẫn không nghĩ
ra món quà tặng mẹ, chú thất vọng và ủ rũ nói cùng bạn cún con: 'Mình buồn lắm, mình chẳng được việc như anh Henry mà, mình muốn tặng quà mẹ nhưng mình
không có tiền để mua quà'.
Vào đêm giáng sinh, mẹ chú về nhà rất khuya, mẹ tặng anh Henry chiếc mũ đội đầu và Peter đôi ủng mới. Anh Henry thì lôi ra hộp quà là túi kẹo dẻo anh tiết
kiệm tiền đi bán hạt dẻ để tặng mẹ. Mẹ ôm Henry và nghẹn ngào nói lời cảm ơn cậu cả. Perter xấu hổ rụt rè khẽ nói với mẹ: 'Mẹ, con xin lỗi, con không có quà
tặng mẹ nhưng… nhưng con có thể tặng mẹ một nghìn nụ hôn được không mẹ?'. Mẹ Peter ôm chầm cậu con nhỏ vào lòng xoa đầu: 'Con trai, đây là món quà giáng
sinh to nhất, ý nghĩa nhất mà mẹ đã được nhận. Thực sự cảm ơn con!'.

Bài hát :

Bố là tất cả
Bố là tàu lửa, bố là xe hơi. Bố là con ngựa em cưỡi, em chơi
Bố là thuyền nan cho em vượt song. Bố là sông rộng cho thuyền em bơi. Bố, bố là bờ đê cho em nằm ngủ. Bố, bố là phi thuyền cho em bay vào không gian. Bố, bố
là bờ đê cho em nằm ngủ. Bố, bố là phi thuyền cho em bay vào không gian.
Bố, bố là tất cả. Bố ơi, bố ơi, bố là tất cả. Bố là tất cả, bố ơi bố ơi. Nhưng lúc bố mệt, bố là bố thôi..

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 A.............
Thắm sáng một gia đình
Gia đình gia đình
Ôm ấp những ngày thơ
Cho ta bao kỷ niệm thương mến
Gia đình gia đình
Vương vấn bước chân ta đi
Ấm áp trái tim quay về
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 hai tiếng gia đình
Lung linh hai tiếng gia đình
Ba là cây nến hồng
Mẹ là cây nến xanh
Con là cây nến hồng
Ba ngọn nến lung linh
A......... 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
Bên nhau khi đớn đau
Bên nhau đến suốt 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
Lung linh lung linh hai ...tiếng ...gia ......đình ...
Ru con
Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ
Năm (ơ) canh chày, năm (ơ) canh chày, thức đủ vừa năm
Hỡi chàng chàng ơi, hỡi người người ơi
Em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng
Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con
Con hời là con hỡi, con hỡi con hời
Con hỡi con hời, hỡi con!
Đến mùa xuân trong cơn mà gió ấm
Cha (ơ) con về, cha (ơ) con về, con nắm tay cha
Hỡi nàng nàng ơi, hỡi người người ơi
Tôi nhớ tới người, tôi nhớ tới người
Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con
Con hời là con hỡi, con hỡi con hời
Con hỡi con hời, hỡi con!
Chỉ có một trên đời
Trên trời cao có muôn ngàn ánh sao
Trên đồng xa có muôn ngàn cây lúa
Con chim rừng có muôn ngàn tiếng ca
Cây trong vườn có muôn ngàn lá hoa
Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và mẹ em chỉ có một trên đời
Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và mẹ em chỉ có một trên đời.
Chú bộ đội
Vai chú mang súng mũ cài ngôi sao đẹp xinh.
Đi trong hàng ngũ chú hành quân trông thật nhanh.
Ϲhú bộ đội chúng cháu уêu chú lắm.
Ѕúng chắc trong taу chú canh giữ cho hòa bình.
Ϲanh giữ biên giới giữ trời xanh của ta.
Ϲanh nơi biển cả giữ đảo xa nơi tiền tiêu.
Ϲhú bộ đội chúng cháu уêu chú lắm.
Ɲhớ chú bao nhiêu cháu ca múa cho thật nhiều.

Làm chú bộ đội
Tập làm chú bộ đội cũng chân bước một hai.Súng gỗ vác trên vai có ngôi sao trên mũ.gà con ơi đừng sợ bầy quạ đen trên trời.Thỏ ơi lại đây chơi đứng sợ loài sói
nhé.Bé ơi đừng khóc nhè.Đừng sợ ai bắt nạt.Vì có anh bảo vệ.Anh là bộ đội tí hon.Làm bộ đội thích ghê.Được bảo vệ làng quê.Em mong được mau lớn để làm chú
bộ đội

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

Color song:

-

