Thời
gian

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2017
Lớp : Mầm Xanh 2
Thời gian thực hiện:
(Từ 04/12/2017 đến 29/12/2017)
Kế hoạch thực hiện tuần I: Trên đường có xe nào chạy?
Từ (Từ 04/12/2017 đến 08/12/2017)
Hoạt động
Sáng
* Văn học: Thơ “Đèn giao thông”
* Võ: Hướng dẫn động tác bộ pháp cơ bản – Mã bộ ra quyền
* Múa: Tập uốn, ép dẻo.
Tập bài múa : Chú bộ đội

Chiều
* Montessori (lớp): Quét rác trên sàn
* GDLG: Giáo dục trẻ thiện một số quy định (cất xếp đồ chơi, đồ dùng, không
tranh giành đồ chơi).

Thứ 3

*Montessori:Luyện tập
* MTXQ: Một số PTGT đường bộ

Thứ 4

*Thể dục: VĐCB: Chạy theo đường zic zắc
TCVĐ: Bắt bướm
* Story time: Fruits: apple, banana, mango, orange
Conversation: What fruit is this? It’s (an apple).
Self-Introduction (Age)

*Âm nhạc:
NDC: DH: “Đi xe đạp”
NDKH: NH: “Đi xe lửa”
TCAN: “Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát”
* GDLG: Biết gọi người giúp đỡ khi không biết đường về nhà
*Thư viện: Xem tranh ảnh ,sách truyện về một số PTGT
* Tiếng Anh: Fruits: Review
Conversation: What fruit is this? It’s a mango.
Feelings (scared, sleepy, happy, sad, angry). Self-Introduction (Age)\
* Múa: Tập uốn, ép dẻo.
Tập bài múa : Chú bộ đội
*Montessori: Gậy số và thẻ số 2 (không theo thứ tự) (1 – 10)

Thứ 2

Thứ 5

Thứ 6

* Tạo hình ( NK): Tô màu đèn giao thông
* Tiếng Anh: Fruits: Review
Conversation: What fruit is this? It’s an orange.
Circle time: Talking about the weather (cloudy-snowy)
* Võ: Hướng dẫn động tác bộ pháp cơ bản – Mã bộ ra quyền
* Montessori: Luyện tập
* Toán: Sắp xếp theo quy tắc hai loại đối tượng (Lần 1)
*Montessori: Thẻ tranh lớn và âm đầu – đ, e, ê
* Tạo Hình ( CK ): Dán bộ phận còn thiếu của tàu hỏa

* Tạo Hình ( NK – lớp): Xé dán đèn giao thông xanh đỏ
* Máy tính: Ngôi nhà toán học của Sammy
* Giao tiếp thuyết trình: Kỹ năng tự tin trên sân khấu

* Tiếng Anh ( BN): Go Go English: What are they?
* Cảm thụ âm nhạc: Làm quen với nốt Fa(F)
* Music&movement day: Magic bowls

Thời gian

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
Lớp : Mầm Xanh 2
Thời gian thực hiện:
(Từ 04/12/2017 đến 29/12/2017)
Kế hoạch thực hiện tuần II: Thuyền chạy ở đâu?
Từ 11/12/2017 đến 15/12/2017
Hoạt động
Sáng
* Văn học: Truyện “ Qua đường”
* Võ: Dạy tổ hợp quyền cơ bản số hai
* Múa: Ôn luyện các động tác đã học.
Học mới động tác nhún chân , lắc hông

Chiều
* Montessori (lớp): Sự phát triển của trẻ
* GDLG: Giáo dục trẻ biết chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn.

Thứ 3

*Montessori: Luyện tập
* MTXQ: Trò chuyện về tàu thủy và thuyển buồm.

Thứ 4

*Thể dục: VĐCB: “ Bò theo hướng thẳng”
TCVĐ: Gà trong vườn rau.
* Story time: Brown bear, what do you see?
* Tạo hình ( NK): Tô màu chiếc thuyền

Thứ 5

* Tiếng Anh: Fruits: Review. Conversation: What fruit do
you like? I like (pineapple)
Self-Introduction (Age)
Shape: square
* Võ: Dạy tổ hợp quyền cơ bản số hai
* Montessori: Luyện tập
* Toán: Dạy trẻ đếm, nhận biết số lượng 4
*Montessori: Trộn ngũ cốc
* Tạo Hình ( CK ): Vẽ theo nét chấm mờ và tô màu chiếc
xe đạp.

*Âm nhạc: NDC: Vỗ tay theo nhịp: “Em đi chơi thuyền”
NDKH: NH: “Chiếc thuyền nan”
TCAN: “Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ”
* GDLG: Giáo dục trẻ bỏ rác đúng nơi quy định.
*Thư viện: Trò chuyện về PTGT đường thủy. Xem tranh ảnh về PTGT đường
thủy.
* Tiếng Anh: Fruits: watermelon, pineapple, papaya. Self-introduction (Age)
Conversation: What fruit do you like? I like (watermelon).
Color: Green and Red
* Múa: Ôn luyện các động tác đã học.
Học mới động tác nhún chân , lắc hông
*Montessori: Đập, gõ (Cách sử dụng búa và đinh)
* Tạo Hình ( NK – lớp): Gấp thuyền
* Máy tính: Thế giới sôi động
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện

Thứ 2

Thứ 6

* Tiếng Anh ( BN): Shape (square) & Color (green & red) review.
+ Conversation: What (color/shape) is this? It’s (green) (a square).
ABC song and chant
Fruits: Review
* Cảm thụ âm nhạc: Bài tập xướng âm 3
* Music&movement day: Magic bowls

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
Lớp : Mầm Xanh 2
Thời gian thực hiện:
(Từ 04/12/2017 đến 29/12/2017)
Kế hoạch thực hiện tuần III: Chú bộ đội
Từ 18/12/2017 đến 22/12/2017
Hoạt động

Thời gian

Sáng
* Văn học: Truyện “ Ai ngoan sẽ được thưởng”
* Võ: Dạy tổ hợp quyền cơ bản số hai
* Múa: Ôn tập kĩ năng+ vận động theo nhạc đơn giản

Chiều
* Montessori (lớp): Vòng đời của ĐTV
* GDLG: Giáo dục trẻ biết lắng nghe người khác nói.

Thứ 3

*Montessori: Luyện tập
* MTXQ: Trò chuyện về chú bộ đội

Thứ 4

*Thể dục: VĐCB: “Bật liên tục về phía trước”
TCVĐ: Cáo và thỏ
* Story time: What color is this (Go Go English)
* Tạo hình ( NK): Vẽ người tuyêt
* Tiếng Anh: Songs for Christmas Concert. SelfIntroduction (Name & Age)
Shape: Square, Triangle & Circle
* Võ: Dạy tổ hợp quyền cơ bản số hai
* Montessori: Luyện tập
* Toán: Dạy trẻ nhận biết sự khác nhau rõ nét về độ dài của
2 đối tượng.
*Montessori: Bánh mì sandwich mứt
* Tạo Hình ( CK ): Tô màu lá cờ

*Âm nhạc: DH: “Cháu thương chú bộ đội”
NDKH: NH: “Chú bộ đội”
TC: Ai nhanh nhất?
* GDLG: Giáo dục trẻ chờ đến lượt chơi đúng thứ tự.
*Thư viện: Xem tranh, ảnh, đọc sách về ngày Noel.
* Tiếng Anh: Songs for Christmas Concert. Self-introduction (Name & Age)
Color: Green & Red
* Múa: Ôn tập kĩ năng+ van động theo nhạc đơn giản
*Montessori: Chữ giấy ráp – g, h, i

Thứ 2

Thứ 5

Thứ 6

* Tạo Hình ( NK – lớp): Làm ông già noel
* Máy tính: Game: “ Bút chì thông minh”
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện

* Tiếng Anh ( BN): 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)
* Cảm thụ âm nhạc: Tiết tấu với bài Đàn gà con
* Music&movement day: Game: Magic bowls

Thời gian

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
Lớp : Mầm Xanh 2
Thời gian thực hiện:
(Từ 04/12/2017 đến 29/12/2017)
Kế hoạch thực hiện tuần IV: Bé được đi máy bay
Từ 25/12/2017 đến 29/12/2017
Hoạt động
Sáng
* Văn học: Thơ: “Tập gấp máy bay”
* Võ: Dạy tổ hợp quyền cơ bản số hai
* Múa: Ôn luyện các động tác đã học.
Học mới động tác nhún chân , lắc hông

Chiều
* Montessori (lớp): Khối hình học – 5 khối
* GDLG: Giáo dục trẻ không cười đùa khi ăn uống.

Thứ 3

*Montessori: Luyện tập
* MTXQ: Trò chuyện về PTGT đường hàng không.

Thứ 4

*Thể dục: VĐCB: “Chuyền bóng qua chân”
TCVĐ: Ếch ộp.
* Story time: Brown bear, what do you see?
* Tạo hình ( NK): Tô màu máy bay

Thứ 5

* Tiếng Anh: Fruit review. Self-Introduction (Age)
Conversation: Is it an apple? Yes, It is/ No, it isn’t.
* Võ: Dạy tổ hợp quyền cơ bản số hai
* Montessori: Luyện tập
* Toán: Tách gộp nhóm trong phạm vi 4
*Montessori: Sách bài tập (điền chữ còn thiếu)
* Tạo Hình ( CK ): Nặn bánh xe ô tô

*Âm nhạc: NDC: NH: “ Anh phi công ơi”
NDKH: Ôn vận động bài hát “ Đường và chân”
TC: Nghe âm la đoán tên bài hát
* GDLG: Giáo dục trẻ không cười đùa khi ăn uống.
*Thư viện: Xem tranh ảnh,sách truyện về PTGT đường hàng không.
* Tiếng Anh: Fruits review. Feeling review.
Conversation: Is it an apple? Yes, it is/ No, it isn’t.
* Múa: Ôn luyện các động tác đã học.
Học mới động tác nhún chân , lắc hông
*Montessori: Thẻ số và hạt đếm (1-10)
* Tạo Hình ( NK – lớp): Gấp máy bay từ đường đối xứng
* Máy tính: Ôn tiếng anh qua phần mềm Starfall
* Giao tiếp thuyết trình: Kỹ năng di chuyển trên sân khấu

Thứ 2

Thứ 6

* Tiếng Anh ( BN): Shape (review) & Color (review)
Conversation: What color (shape) do you like? I like (green/ square)
ABC song and chant
* Cảm thụ âm nhạc: Bài tập xướng âm 3 (tiếp)
* Music&movement day: Magic bowls

Sản phẩm tạo hình tháng 12
Tô màu mũ chú bộ đội
Nội dung thơ, truyện, bài hát tháng 12
1. Bài thơ
Đèn giao thông
Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng
Ba đèn tín hiệu an toàn giao thông
Đi đường bé nhớ nghe không!
Đèn xanh tín hiệu đã thông đường rồi
Đèn vàng cậm lại dừng thôi
Đèn đỏ dừng lại, kẻo rồi tông nhau
Bé ngoan, bé giỏi thuộc lâu
Xanh đi, đèn đỏ dừng mau đúng rồi
Mỹ Trang ( Ninh Bình )

Thơ: Tập gấp máy bay
Tập gấp máy bay
Dang hai cánh nhỏ
Vẽ ngôi sao vàng
Trên nền cờ đỏ.
Phóng lên ngọn gió
Lượn quanh sân nhà
Vẫy chào ông bà
Vẫy chào bố mẹ
Dang đôi cánh bé
Khoảng trời bao la

2. Truyện:
Qua đường
Vào một buổi sáng mùa xuân ấm áp, hai chị em Thỏ Nâu và Thỏ Trắng xin phép mẹ ra phố chơi. Mẹ đồng ý và dặn: “Các con đi đường cẩn thận nhé!”. Hai
chị em vâng dạ rồi nhảy chân sáo ra khỏi nhà.
Ra đường, được ngắm trời ngắm đất và hít thở không khí trong lành, hai chị em Thỏ nói cười ríu rít. Thỏ Nâu bảo em:
- Em xem kìa, trên cành cây có một con chim xinh đang nhảy nhót bắt sâu đấy!
Thỏ Trắng nói:
- Chị ơi, bên kia đường có vườn hoa đẹp quá, chị em mình sang xem đi!
Thỏ Trắng kéo chị Thỏ Nâu chạy ào sang đường, chẳng chú ý gì cả.
Bỗng, kít, kít… tiếng một loại xe phanh gấp nghe rợn cả người. Hai chị em nhìn lên, một đoàn xe dừng hết cả lại.
Bác Gấu lái xe tải thò đầu ra khỏi xe nói to:
- Hai cháu kia, tín hiệu đèn đỏ đang bật mà lại dám chạy sang đường à?
Đúng lúc ấy, chú Thỏ Xám là cảnh sát giao thông đi tới, dắt cả hai chị em quay lại vỉa hè. Chú 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. Lần sau, hai cháu phải chú ý nhé!
Hai chị em Thỏ Nâu và Thỏ Trắng nhìn nhau. Thỏ Nâu nói:
- Chúng cháu xin lỗi chú, lần sau sang đường, chúng cháu nhớ nhìn tín hiệu đèn màu ạ!
Chú cảnh sát giao thông Thỏ Xám còn dặn tiếp:
- Các cháu còn bé nên khi qua đường phải có người lớn dắt, nếu không rất dễ xảy ra tai nạn đấy!
Từ hôm đó, hai chị em Thỏ luôn nhớ những lời dặn của chú Thỏ Xám: “Đèn đỏ phải dừng lại, đèn xanh mới được đi, khi qua đường phải có người lớn dắt”.
Truyện ai ngoan sẽ được thưởng
Vào một buổi sáng đẹp trời, bác Hồ đến thăm trại nhi đồng. Các em ùa ra đón Bác vì ai cũng muốn được nhận từ Bác nhiều kẹo hơn. Bác bế một em bé gái nhỏ
nhất, đi thăm phòng ăn, phòng ngủ, phòng học, phòng bếp, chỗ tắm rửa. Rồi trở lại phòng họp. Bác và các cháu trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Bác hỏi các cháu:
– Các cháu ăn có no không?
Các cháu tíu tít trả lời:
-Dạ , no ạ!
Bác lại hỏi tiếp:
– Thế các cháu chơi có vui không?
Những chiếc miệng nhỏ nhắn liên tiếp trả lời:
– Dạ vui ạ!
Bác khen các cháu ngoan và chia kẹo cho từng em một. Mọi người đứng thành một vòng tròn. Một em đứng lên thưa:
– Thưa Bác, những bạn nào ngoan thì mới được kẹo Bác cho ạ!
Rồi Bác cầm gói kẹo chia cho các em. Đến lượt Tô, em không nhận kẹo của Bác. Bác hỏi:
– Vì sao cháu không nhận kẹo của Bác?
Tộ thưa với Bác:

– Thưa Bác, hôm nay cháu chưa ngoan. Cháu sẽ không được nhận kẹo của Bác ạ.
Bác xoa đầu Tộ âu yếm nói:
– Bạn Tộ tuy đó làm điều sai, nhưng bạn đó biết lỗi của mình, như vậy cũng rất ngoan. Vậy bạn cũng sẽ được nhận kẹo của Bác. Tộ sung sướng nhận những
chiếc kẹo Bác cho.

3. Bài hát
Đi Xe Đạp
Đi xe đạp, không mỏi chân. Bánh xe quay nhanh nhanh nhanh nhanh. Đi xe đạp vui thật vui
Bánh xe quay lăn tròn tròn tròn. Mẹ đằng trước, bé đằng sau. Phố phường đông vui quá . Bạn cùng lớp, vẫy chào nhau . Mỗi ngày vui đến trường.

Đi Xe Lửa
Nào mời anh lên tàu lửa chúng mình đi, đi đi khắp nơi mà không thích sao?
Nào mời anh lên tàu lửa chúng minh đi, đi đi khắp nơi mà không tốn tiền.
Anh có đi không? Tôi đi tôi đi
Anh có đi không? Tôi đi tôi đi!
Em đi chơi thuyền
Em đi chơi thuyền. Trong Thảo Cầm Viên. Chim kêu hót mừng chào đón xuân về. Thuyền em thuyền con vịt, nó bơi bơi bơi. Thuyền em thuyền con rồng, nó
bay bay bay. Má dặn em ngồi yên khi đi chơi thuyền. Vui qua bạn ơi, mai em vào em đi xe hơi

Chiếc thuyền nan
Tính tính tính tình tang tang tang
Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan
Trôi nó trôi bềnh bồng
Ði tới Tô-Ky-Ô
Mình xách tay chiếc dù
Mặc áo ki-mô-nô
Tô-Ky-Ô Tô-Ky-Ô
Dù là dù với ki-mô-nô

Ði tới Chi-ca-gô
Mình bắt tay găng-xtơ
Cười với anh Charlot
Chicago, Chicago
Cười là cười với anh Charlot
Ði tớ Ka-ra-chi
Mình muốn thêm béo phì
Thì đớp cơm cà ri
Ka-ra-chi, Ka-ra-chi
Phì là phì với cơm cà ri
Ði tới Mê-xi-cô
Mình thấy anh đấu bò
Ðội nón som-bré-ro
Mêxicô, Mexicô
Bò là bò với som-bré-ro
Ði tới Mônacô
Mình muốn mau hết tiền
Thì ghé Monte Carlo
Monaco, Monaco
Tiền là tiền với Monte Carlo
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.
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
Đường và Chân
Ðường và chân là đôi bạn thân
Chân đi chơi chân đi học
Ðường ngang dọc đường dẫn tới nơi
Chân nhớ đường cất bước đi
Ðường yêu chân in dấu lại
Ðường và chân là đôi bạn thân
Jingle bells
Dashing through the snow
In a one horse open sleigh
O'er the fields we go
Laughing all the way
Bells on bob tails ring
Making spirits bright
What fun it is to laugh and sing
A sleighing song tonight
Oh, jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
A day or two ago
I thought I'd take a ride
And soon Miss Fanny Bright
Was seated by my side
The horse was lean and lank

Misfortune seemed his lot
We got into a drifted bank
And then we got upsot
Oh, jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh yeah
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
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LINKS FOR REFERENCES
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
Color songs:
Rainbow color song (KidsTV123): https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
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-0 Robot Color song: https://www.youtube.com/watch?v=7XZlWXF_LRk
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
Alphabet song:
+ ABC chant: https://www.youtube.com/watch?v=aEYcmNhz7Uc
+ ABC SONG: https://www.youtube.com/watch?v=75p-N9YKqNo
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
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
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

