CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12
Lớp : Mầm Xanh 1
Thời gian thực hiện: Từ ngày 04/12/2017 – 29/12/2017
Tuần 1: Trên đường có xe nào chạy.
Từ ngày 04/12 đến 08/12/2017.

Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

*Tạo hình NK: Tô màu đèn giao thông.
*Máy tính: Làm quen với máy tính và bàn phím
*Tiếng Anh : Fruits: apple, banana, mango, orangeConversation: What
fruit is this? It’s (an apple).Self-Introduction (Age)

Thứ hai

*Montessori: Quét rác trên sàn.
*Võ: Hướng dẫn động tác bộ pháp cơ bản – Mã bộ ra quyền
*Tạo hình CK: Vẽ ô tô tải.

Thứ ba

*Môi trường xunh quanh:
Bé tìm hiểu về một số phương tiện giao thông đường bộ.
*Tiếng Anh BN: Fruits: Review. Conversation: What fruit is this?
It’s a mango.Feelings (scared, sleepy, happy, sad, angry). SelfIntroduction (Age)
*Tạo hình NK: Xé dán đèn giao thông xanh đỏ.

*GDLG: Đi bộ trên vỉa hè.
*Montessori: Luyện tập.

Thứ tư

*Story time (Greeting & Introduction):
Go Go English: What are they?
*Montessori: Gậy số và thẻ số 2 (không theo thứ tự) (1 – 10)
*Toán: Sắp xếp theo quy tắc hai đối tượng (Lần 1).

*Âm Nhạc:
-NDC: DH : “Em đi qua ngã tư đường phố”.
-NDKH: Nghe hát “Cô dạy bài học giao thông”.
-TCAN: Dậm chân theo tiết tấu nhanh chậm.
*Thư viện: Xem sách truyện, tranh ảnh PTGT theo chủ điểm.

Thứ năm

*Múa: Tập uốn, ép dẻo. Tập bài múa “Chú bộ đội”.
*Võ: Hướng dẫn động tác bộ pháp cơ bản – Mã bộ ra quyền
*Văn học: Thơ “Khuyên bạn”.
*Cảm thụ âm nhạc: Bài tập xướng âm 3.

*Giao tiếp thuyết trình: Kỹ năng tự tin trên sân khấu.
*Montessori: Luyện tập.

Thứ sáu

*Thể dục: VĐCB: Đi bước dồn ngang.
TCVĐ: Lộn cầu vồng.
*Múa: Tập uốn, ép dẻo. Tập bài múa “Chú bộ đội”.
*Tiếng Anh : Fruits: Review. Conversation: What fruit is this? It’s
an orange.Circle time: Talking about the weather (cloudy-snowy)

*Montessori: Thẻ tranh lớn và âm đầu – đ, e, ê
*Music & movementday: Magic bowls
*GDLD: Phải có người lớn dắt kkhi sang đường.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12
Lớp : Mầm Xanh 1
Thời gian thực hiện: Từ ngày 04/12/2017 – 29/12/2017
Tuần 2: Thuyền chạy ở đâu?
Từ ngày 11/12 đến 15/12/2017.

Hoạt động
Thời gian
Sáng

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

*Montessori: Sự phát triển của trẻ.
(nhặt vào bỏ ra, đính, gắn) (1: nhiều) – Pagboard
*Võ: Dạy tổ hợp quyền cơ bản số hai
*Tạo hình CK: Dán thuyền buồm.
*Môi trường xunh quanh: Một số phương tiện giao thông đường
thủy.
*Tiếng Anh BN: Fruits: Review. Conversation: What fruit do you
like? I like (pineapple). Self-Introduction (Age)Shape: square
*Tạo hình NK: Gấp thuyền.
*Story time (Greeting & Introduction): Brown bear, what do you
see?
*Montessori: Đập, gõ (Cách sử dụng búa và đinh)
*Toán: Dạy trẻ đếm, nhận biết số lượng 4.
*Múa: Ôn luyện các động tác đã học. Học mới động tác nhún chân,
lắc hông.
*Võ: Dạy tổ hợp quyền cơ bản số hai
*Văn học: Truyện “Tàu thủy tí hon”.
*Cảm thụ âm nhạc: Bài tập xướng âm 3(tiếp).
*Thể dục: VĐCB: Chyền và bắt bóng theo hàng dọc. TCVĐ: Bắt
bướm.
*Múa: Ôn luyện các động tác đã học. Học mới động tác nhún chân,
lắc hông.
*Tiếng Anh : Shape (square) & Color (green & red) review.
Conversation: What (color/shape) is this? It’s (green) (a square).
ABC song and chant. Fruits: Review

Chiều
*Tạo hình NK: Tô màu chiếc thuyền.
*Máy tính: Làm quen với máy tính và bàn phím
*Tiếng Anh : Fruits: watermelon, pineapple, papaya. Self-introduction
(Age). Conversation: What fruit do you like? I like (watermelon). Color:
Green and Red

*GDLG: Đội mũ khi đi ra trời nắng.
*Montessori: Luyện tập.
*Âm Nhạc:
-NDC: NH “Những lá thuyền ước mơ”
-NDKH: Ôn hát “Em đi qua ngã tư đường phố”
-TCAN: Ô cửa bí mật.
*Thư viện: Xem tranh ảnh về PTGT đường thủy.
*Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện.
*Montessori: Luyện tập.

*Montessori: Trộn ngũ cốc.
*Music & movementday: Magic bowls
*GDLD: Biết gọi người lớn khi gặp nguy hiểm.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12
Lớp : Mầm Xanh 1
Thời gian thực hiện: Từ ngày 04/12/2017 – 29/12/2017
Tuần 3: Chú bộ đội.
Từ ngày 18/12 đến 22/12/2017.

Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng
*Montessori: Khối hình học – 5 khối .
*Võ: Dạy tổ hợp quyền cơ bản số hai
*Tạo hình CK: Xé dán màu áo chú bộ đội.

*Tạo hình NK: Tô màu máy bay.
*Máy tính: Làm quen với máy tính và bàn phím
*Tiếng Anh : Fruits review. Feeling review. Conversation: Is it an apple?
Yes, it is/ No, it isn’t.

Thứ ba

*Môi trường xunh quanh: Trò chuyện về chú bộ đội.
*Tiếng Anh BN: Fruit review. Self-Introduction
(Age).Conversation: Is it an apple? Yes, It is/ No, it isn’t.
*Tạo hình NK: Gấp máy bay từ đường đối xứng.

*GDLG: Chơi ở nơi an toàn.
*Montessori: Luyện tập.

Thứ tư

*Story time (Greeting & Introduction): Brown bear, what do you
see?
*Montessori: Thẻ số và hạt đếm (1-10).
*Toán: Tách gộp nhóm trong phạm vi 4.

*Âm Nhạc:
-NDC: DH “Chú bộ đội”.
-NDKH: NH “Cháu thương chú bộ đội”
-TCAN: Động và tĩnh theo nhạc.
*Thư viện: Xem sách truyện theo chủ điểm. Xem tranh ảnh về chú bộ đội.

Thứ hai

Thứ năm

Thứ sáu

*Múa: Ôn luyện các động tác đã học. Học mới động tác nhún chân,
lắc hông.
*Võ: Dạy tổ hợp quyền cơ bản số hai
*Văn học: Thơ “Chú bộ đội hành quân trong mưa”.
*Cảm thụ âm nhạc: Tiết tấu với bài “Đàn gà con”.
*Thể dục: -VĐCB: Bật vào vòng thể dục.
-TC: Gieo hạt.
*Múa: Ôn luyện các động tác đã học. Học mới động tác nhún chân,
lắc hông.
*Tiếng Anh : Shape (review) & Color (review).Conversation:
What color (shape) do you like? I like (green/ square). ABC song
and chant.

*Giao tiếp thuyết trình: Kỹ năng di chuyển trên sân khấu.
*Montessori: Luyện tập.

*Montessori: Sách bài tập (điền chữ còn thiếu).
*Music & movementday: Magic bowls
*GDLD: Giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12
Lớp : Mầm Xanh 1
Thời gian thực hiện: Từ ngày 04/12/2017 – 29/12/2017
Tuần 4: Bé được đi máy bay.
Từ ngày 25/12 đến 29/12/2017.

Hoạt động
Thời gian
Sáng

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Chiều

*Montessori: Vòng đời của ĐTV.
*Võ: Dạy tổ hợp quyền cơ bản số hai
*Tạo hình CK: Tô màu máy bay.

*Tạo hình NK: Vẽ người tuyết.
*Máy tính: Làm quen với máy tính và bàn phím (tiếp).
*Tiếng Anh : Songs for Christmas Concert. Self-introduction (Name &
Age). Color: Green & Red.

*Môi trường xunh quanh: Trò chuyện về máy bay.
*Tiếng Anh BN: Songs for Christmas Concert. Self-Introduction
(Name & Age). Shape: Square, Triangle & Circle
*Tạo hình NK: Làm ông già Noel.

*GDLG: Chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn.
*Montessori: Luyện tập.

*Story time (Greeting & Introduction): What color is this (Go
Go English)
*Montessori: Chữ giấy ráp – g, h, i.
*Toán: Dạy trẻ nhận biết sự khác nhau rõ nét về độ dài của 2 đối
tượng.

Thứ năm

*Múa: Ôn tập kĩ năng+ vận động theo nhạc đơn giản.
*Võ: Dạy tổ hợp quyền cơ bản số hai
*Văn học: Truyện “Qua đường”.
*Cảm thụ âm nhạc: Làm quen với đàn Ghita.

Thứ sáu

*Thể dục: VĐCB: Bò bằng bàn tay và cẳng chân.
TCVĐ: Chim sẻ và ô tô.
*Múa: Ôn tập kĩ năng+ vận động theo nhạc đơn giản.
*Tiếng Anh : Shape & Color review. ABC chant. Conversation: Is
it green? (Yes, it is/No, it isn’t). Is it a square? (Yes, it is/No, it
isn’t)

*Âm Nhạc:
-NDC: VĐTN “Đèn xanh, đèn đỏ”
-NDKH: NH “Anh phi công ơi!”
-TCAN: Tai ai tinh.
*Thư viện: Xem sách truyện theo chủ điểm. Xem tranh ảnh về PTGT
đường không.
*Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện.
*Montessori: Luyện tập.

*Montessori: Bánh mì sandwich mứt.
*Music & movementday: Game: Magic bowls
*GDLD: Quan tâm, giúp đỡ bạn.

Sản phẩm tạo hình tháng: Làm tranh thuyền buồm từ lá khô.
NỘI DUNG THƠ, TRUYỆN, BÀI HÁT THÁNG 12/2017
Tuần 1
Bài hát: Em đi qua ngã tư đường phố.
(Nhạc và lời: Hoàng Văn Yến).
Trên sân trường chúng em chơi giao thông.Đi vòng quanh qua ngã tư đường phố .Đèn bật lên màu đỏ thì em dừng lại.Đèn bật lên màu xanh em
nhanh qua đường.
Bài hát: Cô dạy bài học giao thông.
Cô dạy cho bé học bài học giao thông. Lời dạy của cô bao yêu mến ngọt ngào. Khi lưu thông trên đường luôn đi lề bên phải. Bé luôn nhớ đừng
quên để giao thông an toàn. Cô dạy cho bé học bài học giao thông. Lời dạy của cô bao yêu mến dịu đàng. Khi lưu thông trên đường không nô đùa
chơi giỡn. Bé luôn nhớ đừng quên để giao thông an toàn. Cô dạy cho bé học bài học giao thông. Lời dạy của cô em ghi nhớ ngày ngày. Khi đi băng
qua đường phải đi đường sơn vạch. Bé luôn nhớ đừng quên để giao thông an toàn.

Thơ: Khuyên bạn.
Tu, tu! Xình xịch!
Con tàu chạy nhanh
Bạn chớ chơi quanh
Mà tai nạn đấy

Nếu bạn nhìn thấy
Tàu hỏa chạy qua
Xin hãy tránh xa
Bạn đừng quên nhé!

Tuần 2
Bài hát: Những lá thuyền ước mơ.
Nào bạn lại chơi nhặt lá xếp thuyền. Thả dọc ngược xuôi đi biết bao miền. Bạn bè cùng vui theo những lá thuyền. Thuyền chở về đâu những ước mơ ngoan?
Là màu xanh lam hay lá nâu lành. Là thuyền của em em quý vô ngần. Bạn bè của em ở biết bao miền. Đừng vì màu da mà cách xa nhau. Dập dờn sống nước
thuyền đầy gió nắng. Sóng vui ra khơi đón ông mặt trời. Đẹp màu mắt sáng tràn đầy ước muốn. Biết bao yêu thương đón em vào đời!

Truyện: Tàu thủy tí hon.
Tàu thủy tí hon rất thích ông nội làm việc. Ông là một tàu thủy lớn. Ông đẩy các xà lan trên sông. Tàu thủy tí hon thích làm việc với ông. Hai ông cháu hợp sức
đẩy xà lan rộng lớn chở đầy lúa trên dòng nước mênh mông.Á à !Một chiếc xuồng đang ngáng đường kìa ! Các xà lan thì quá lớn mà tình thế lại quá cấp bách
không tránh kịp nữa rồi. Tàu thủy tí hon vội vươn lên trước ông, đẩy xuồng qua chỗ an toàn.
-Phì ! suýt chút nữa thì tiêu ! Ông nói.
-Cảm ơn nhé ! Anh bạn ! Chiếc xuồng nói với người bạn mới !

Tuần 3
Bài hát: 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 xanh của ta. Canh nơi biển cả giữ tiền tiêu nơi đảo xa. Chú bộ đội chúng cháu yêu chú lắm. Nhớ chú
bao nhiêu cháu ca múa cho thật nhiều!

Bài hát : 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.
Có mùa xuân nở hoa. Cho tiếng hát hòa bình. Vang trời xanh quê ta!

Thơ : Chú bộ đội hành quân trong mưa.
Mưa rơi, mưa rơi
Lộp bộp, lộp bộp
Áo dù có ướt
Vội 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.

Tuần 4
VĐTN bài hát: Đèn xanh, đèn đỏ.
Dung dăng dung dẻ .Vui vẻ cùng đi chơi. Đèn đỏ báo rồi! Bạn ơi bạn chờ tí nhé. Dung dăng dung dẻ. Vui vẻ cùng đi chơi. Đèn xanh báo rồi! Bạn ơi đi nhé
Đèn xanh báo rồi! Bạn ơi mời bạn đi chơi!
Bài hát: Anh phi công ơi!
Anh phi công ơi anh bay trên trời. Anh nghiêng đôi cánh bóng như gương soi. Anh Vòng anh liệng bay trên xa vời. Anh Vòng anh liệng giữ yên bầu trời
Em thích bầu trời anh đang bay đó. Tối có ông trăng khi mờ khi tỏ. Mưa có cầu vồng ánh xanh ánh đỏ. Em thích bầu trời anh phi công ơi! Mai đây em lớn
em làm phi công. Bay cao hơn nữa anh ơi biết không. Em thích bầu trời anh phi công ơi! Em thích bầu trời anh phi công ơi!

Truyện : Qua đường.
Vào một buổisáng mùa xuân ấm áp, những tia nắng hồng nhảy nhót trên những cành cây đầy lộc xanh mơm mởm. Hai chị em mai và An xin phép mẹ đi
chơi loanh quanh trong phố. Mẹ đồng ý và dặn: “Nhớ đừng đi chơi xa các con nhé!”. Mai và An vâng dạ rồi nhảy chân sáo ra khỏi nhà. Ra đường được
ngắm trời, ngắm đất và thở không khí trong lành, hai chị em cười nói ríu rít.
- Nhìn xem kìa, trên cành câyhoa sữa có một con chim xinh đang nhảy nhót bắt sâu hay không kìa! Nó là chú sâu rất có ích em ạ.
- Chị Mai ơi! Cửa hàng kia có Héc man khổng lồ đẹp quá, chị em mình sang xem đi!
Bé An rất thích người máy Héc man nên kéo chị ào sang đường, chẳng chú ý gì cả.
Kít, kít…tiếng một loại xe phanh gấp nghe rợn cả người. Hai chị em nhìn lên, một đoàn xe dừng hết cả lại.
- Này, hai cháu kia, các cháu không nhìn thấy tín hiệu đèn đỏ đang bật mà dám sang đường, nguy hiểm quá.
Chú cảnh sát giao thông chạy đến dắt hai chị em quay lại. Chú chỉ đèn hiệu và ôn tồn giải thích: “Các cháu có nhìn thấy tín hiệu đèn đỏ kia không? Khi
nào đèn đỏ tắt, đèn xanh bật lên các cháu mới được qua đường nghe chưa nào! Hai chị em Mai và an toát mồ hơi nhìn nhau. Mai bẽn lẽn nói: “Xin lỗi chú,
lần sau sang đường chúng cháu nhớ tín hiệu đèn mà ạ!”.
Chú cảnh sát giao thông dặn tiếp“ Các chú khi qua đường phải có người lớn dắt, không thì rất dễ xảy ra tai nạn”.
Từ hôm đó hai chị em Mai và An nhớ mãi “đèn đỏ dừng lại, đèn xanh mới được đi, khi đi qua đường phải có người lớn dắt”.

LINKS FOR REFERENCES
1. Songs for Warm up & Wrap up:
+ Hello song (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
+ How old are you song: https://www.youtube.com/watch?v=rcTZ9Km7kCQ
+ Hello song (Peter Weatherall): https://www.youtube.com/watch?v=rcTZ9Km7kCQ
+ What’s your name (Dream English): https://www.youtube.com/watch?v=BAFSTrSNJMg
+ Weather song (Maple leaf): https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo
+ Weather song (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew
+ Weather song (Dream English): https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY
+ Wrap up: Easy version (Dream English): https://www.youtube.com/watch?v=9tCSl_2ykgs
(Other Version Dream English):https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs
2. Color songs:
- Rainbow color song (KidsTV123): https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
-0 Robot Color song: https://www.youtube.com/watch?v=7XZlWXF_LRk
3. Shape songs:
- Square song:
https://www.youtube.com/watch?v=rb8Y38eilRM
- Shape song (Pancake manor): https://www.youtube.com/watch?v=dsR0h50BiFQ
- Shape song (Toddler World TV): https://www.youtube.com/watch?v=zUfqgRtvaYQ
4. Alphabet song:
+ ABC chant: https://www.youtube.com/watch?v=aEYcmNhz7Uc
+ ABC SONG: https://www.youtube.com/watch?v=75p-N9YKqNo
5. Feeling songs:
+ happy-sad (Warm-up -Dream English): https://www.youtube.com/watch?v=Ircai98nHn8 or
+ happy-sad (apple, banana): https://www.youtube.com/watch?v=3BRcrfyN6rk
+ If you are happy (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
+ Can you make a happy face? (Halloween theme – Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=x8b4f5fhYuw
6. Animal songs:
- Old McDonald had a farm (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg
- Story: ‘Don on the farm’: https://www.youtube.com/watch?v=0iwYxtBmxUI
- Down on the farm: https://www.youtube.com/watch?v=usaNJILopQI
- Big red barn: https://www.youtube.com/watch?v=XLEUIEzcsh4
7. Fruit stories:
- Go Go English: What are they? https://www.youtube.com/watch?v=aDU_dKJHssg
Go Go English: What color is this? https://www.youtube.com/watch?v=AujO4avxoJo

