CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2017
Lớp : Mầm Xanh 4
Thời gian thực hiện: Từ ngày 04/12/2017 – 29/12/2017
Kế hoạch thực hiện tuần I: Trên đường xe nào đang chạy?
Từ ngày 04/12 đến 08/12/2017.
Hoạt động

Thời
gian
Thứ 2

Thứ 3

Sáng

Chiều

* Văn học: Thơ: Ô tô buýt
* Tạo hình ( NK): Tô màu đèn giao thông
* Giao tiếp thuyết trình: Kỹ năng tự tin trên sân khấu
* Thư viện: Xem tranh ảnh ,sách truyện về một số PTGT đường bộ
* Tạo Hình ( CK ): Dán bộ phận còn thiếu của tàu hỏa
* Cảm thụ âm nhạc: Làm quen với nốt Fa(F)
* Montessori: Luyện tập

* Montessori: Quét rác trên sàn
* Tiếng Anh ( BN):
- Fruits: apple, banana, mango, orange
- Conversation: What fruit is this? It’s (an apple).
- Self-Introduction (Age)
*GDLG: Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu…(CS11)
* Võ: Hướng dẫn động tác bộ pháp cơ bản – Mã bộ ra quyền
* Tiếng Anh:
- Fruits: Review
- Conversation: What fruit is this? It’s a mango.
- Feelings (scared, sleepy, happy, sad, angry). Self-Introduction (Age)
* Máy tính: Ngôi nhà khoa học của Sammy. (Xưởng máy móc và đồ chơi)
* Tạo Hình ( NK – lớp): Xé dán đèn giao thông xanh đỏ
* GDLG: Biết lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại ( Cái
gì/ Ở đâu? Làm gì?).
*Âm nhạc:
+ NDC: DH : “ Em đi qua ngã tư đường phố”
+ NDKH: Nghe hát “Đèn xanh đèn đỏ”.
+ TCAN: Hát theo tín hiệu đèn.
* Múa: Tập uốn, ép dẻo.
Tập bài múa : Chú bộ đội
* GDLG: Phát âm rỏ rang để người khác hiểu.
*Montessori (lớp): thẻ tranh lớn và âm đầu – đ, e, ê
* Music&movement day: Magic bowls
* Múa: Tập uốn, ép dẻo.
Tập bài múa : Chú bộ đội

Thứ 4

* Story time: Go Go English: What are they?
* MTXQ: Một số PTGT đường bộ
*Montessori: Gậy số và thẻ số 2 (không theo thứ tự) (1 –
10)
* Montessori: Luyện tập
* Toán: Sắp xếp theo quy tắc hai loại đối tượng (Lần 1)
* Võ: Hướng dẫn động tác bộ pháp cơ bản – Mã bộ ra
quyền

Thứ 5

Thứ 6
-

* Tiếng Anh:
- Fruits: Review
- Conversation: What fruit is this? It’s an orange.
- Circle time: Talking about the weather (cloudy-snowy)
*Thể dục:
+ VĐCB: Đi thay đổi hướng theo đường ziczac
+TCVĐ: Bắt bướm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2017
Lớp : Mầm Xanh 4
Thời gian thực hiện: Từ ngày 04/12/2017 – 29/12/2017
Kế hoạch thực hiện tuần II: Thuyền chạy ở đâu?
Từ ngày 11/12 đến 15/12/2017.
Hoạt động

Thời
gian
Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6-

-

Sáng
* Văn học: Truyện: Xe lu và xe ca
* Tạo hình ( NK): Tô màu chiếc thuyền
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
* Thư viện: Trò chuyện về PTGT đường thủy. Xem tranhảnh về PTGT đường thủy.
* Tạo Hình ( CK ): Trang trí con thuyền.
* Cảm thụ âm nhạc: Bài tập xướng âm 3
*Montessori: Luyện tập
-

Chiều
* Montessori : Sự phát triển của trẻ
* Tiếng Anh ( BN):
- Fruits: watermelon, pineapple, papaya. Self-introduction (Age)
- Conversation: What fruit do you like? I like (watermelon).
- Color: Green and Red
* GDLG: Cùng chơi với các bạn.(CS25)
* Võ: Dạy tổ hợp quyền cơ bản số hai
* Tiếng Anh:.
- Fruits: Review. Conversation: What fruit do you like? I like (pineapple)
- Self-Introduction (Age)
- Shape: square

* Story time: Brown bear, what do you see?
* MTXQ: Khám phá một số phương tiện giao thông
đường thủy.
*Montessori: Đập, gõ (Cách sử dụng búa và đinh)
* Montessori: Luyện tập
* Toán: Dạy trẻ đếm, nhận biết số lượng 4
* Võ: Dạy tổ hợp quyền cơ bản số hai

* Máy tính: Ngôi nhà khoa học của Sammy. (Máy tạo thời tiết)
* Tạo Hình ( NK – lớp): Gấp thuyền
* GDLG: Giáo dục trẻ biết chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn.

* 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
*Thể dục:
+ VĐCB: Đập bóng tại chỗ
+ TCVĐ: Trời nắng trời mưa

*Âm nhạc: + NDC: VĐTN: Em đi chơi thuyền
+ NDKH: NH: “Con đường chúng cháu qua”
+ TCAN: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ
* Múa: Ôn luyện các động tác đã học.
Học mới động tác nhún chân , lắc hông
* GDLG:. Bỏ rác đúng nơi quy định.
*Montessori(lớp): Trộn ngũ cốc
* Music&movement day: Magic bowls
* Múa: Ôn luyện các động tác đã học.
Học mới động tác nhún chân , lắc hông

CHƯƠNG TRINH HỌC THÁNG 11/2017
Lớp : Mầm Xanh 4
Thời gian thực hiện:Từ ngày Từ ngày 04/12/2017 – 29/12/2017
Kế hoạch thực hiện tuần III: Chú bộ đội
Từ ngày 18/12 đến 22/12/2017.
Thời
gian

Hoạt động

Thứ 2

Thứ 3

Sáng
* Văn học: Truyện: Anh bộ đội và lũ trẻ nhỏ
* Tạo hình ( NK): Tô màu máy bay
* Giao tiếp thuyết trình: Kỹ năng di chuyển trên sân khấu * Thư viện: Trò chuyện về chú bộ đội
-

Chiều
* Montessori : Khối hình học – 5 khối
* Tiếng Anh ( BN):
- Fruits review. Feeling review.
- Conversation: Is it an apple? Yes, it is/ No, it isn’t

* Tạo Hình ( CK ): Vẽ theo nét chấm mờ và tô màu chiếc
xe đạp.
* Cảm thụ âm nhạc: Bài tậpxướng âm 3 (tiếp)
*Montessori: Luyện tập

*GDLG: Cùng chơi với các bạn.
* Võ: Dạy tổ hợp quyền cơ bản số hai
* Tiếng Anh:
- Fruit review. Self-Introduction (Age)
- Conversation: Is it an apple? Yes, It is/ No, it isn’t.
* Máy tính: Ngôi nhà khoa học của Sammy (Sammy, chủ nhà của bạn)
* Tạo Hình ( NK – lớp): Gấp máy bay từ đường đối xứng
* GDLG: Giáo dục trẻ không cười đùa khi ăn uống

Thứ 4

* Story time: Brown bear, what do you see?
* MTXQ: Tìm hiểu về chú bộ đội

Thứ 5

* Montessori: Luyện tập
* Toán: Tách gộp nhóm trong phạm vi 4
* Võ: Dạy tổ hợp quyền cơ bản số hai

Thứ 6

* Tiếng Anh:
- Fruit review. Self-Introduction (Age)
- Conversation: Is it an apple? Yes, It is/ No, it isn’t.
*Thể dục:
+ VĐCB: Bò bằng bàn tay cẳng chân
+ TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

-

*Âm nhạc: + NDC: Vỗ tay theo nhịp: “Cháu thương chú bộ đội”
+ NDKH: NH: Chú bội đội
+ TC: Ai nhanh nhất
* Múa: Ôn luyện các động tác đã học.
Học mới động tác nhún chân , lắc hông
* GDLG: Thực hiện một số quy định (cất xếp đồ chơi, đồ dùng, không
tranh giành đồ chơi).
* Montessori(lớp): Sách bài tập (điền chữ còn thiếu)
* Music&movement day: Magic bowl
* Múa: Ôn luyện các động tác đã học.
Học mới động tác nhún chân , lắc hông

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2017
Lớp : Mầm Xanh 4
Thời gian thực hiện: Từ ngày 04/12/2017 – 29/12/2017
Kế hoạch thực hiện tuần IV: Bé được đi máy bay.
Từ ngày 25/12 đến 29/12/2017.
Thời
gian
Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Hoạt động
Sáng
* Văn học: Thơ: Xe chữa cháy
* Tạo hình ( NK): Vẽ người tuyêt
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
* Thư viện: Trò chuyện PTGT đường hàng không. Xem
tranh ảnh về PTGT đường hàng không.
* Tạo Hình ( CK ): Nặn người tuyết
* Cảm thụ âm nhạc: Tiết tấu với bài Đàn gà con
*Montessori: Luyện tập

* Story time: What color is this (Go Go English)
* MTXQ: Một số phương tiện giao thông đường hàng
không.
*Montessori: Chữ giấy ráp – g, h, i
* Montessori: Luyện tập
* Toán: Dạy trẻ nhận biết sự khác nhau rõ nét về độ dài
của 2 đối tượng.
* Võ: Dạy tổ hợp quyền cơ bản số hai
* 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)
*Thể dục:
+ VĐCB: Chuyền bắt bóng theo hàng ngang
+ TCVĐ: Con bọ rùa.

Chiều
* Montessori : Vòng đời của ĐTV
* Tiếng Anh ( BN):
- Songs for Christmas Concert. Self-introduction (Name & Age)
- Color: Green & Red
* GDLG: Bỏ rác đúng nơi quy định.
* Võ: Dạy tổ hợp quyền cơ bản số hai
* Tiếng Anh:
- Songs for Christmas Concert. Self-Introduction (Name & Age)
- Shape: Square, Triangle & Circle
* Máy tính: Ngôi nhà khoa học của Sammy. (Trạm phân loại tranh)
* Tạo Hình ( NK – lớp): Làm ông già noel
* GDLG: Cùng chơi với các bạn.
*Âm nhạc: + NDC: NH: “Anh phi công ơi”
+ NDKH: VĐ: “ Đường em đi”
+ TC: Nghe âm la đoán tên bài hát
* Múa: Ôn tập kĩ năng+ van động theo nhạc đơn giản
* GDLG: Nói được tên, tuổi, giới tính của bản than, tên của bố, mẹ.
*Montessori(lớp): Bánh mì sandwich mứt
* Music&movement day: Game: Magic bowls
* Múa: Ôn tập kĩ năng+ van động theo nhạc đơn giản

Sản phẩm tạo hình tháng 12: Trang trí người tuyết
NỘI DUNG THƠ, TRUYỆN, BÀI HÁT THÁNG 12/2017
1. Bài hát:
Em đi qua ngã tư đường phố
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.
Tác giả: Hoàng Văn Yến
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. 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! 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!
Tác giả: Lương Bằng Vinh- Ngô Quốc Chính
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
Tác giả: Trần Khiết Tường
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
Nhạc : Xuân Giao Lời Thơ: Xuân Quỳnh
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.
Tác giả: Hoàng Văn Yến
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
Tác giả: Hoàng Hà
Con đường chúng cháu qua
Ngày ngày đi tới trường cháu lại qua con đường có nghĩa trang liệt sĩ có đầm sen ngát hương . Ngày ngày đi tới trường cháu lại qua con đường mặt trời
choàng áo đỏ đồng lúa chín bao la. Hương sen mang tình chú thơm mãi đường cháu qua.

Ngày ngày đi tới trường cháu lại qua con đường có nghĩa trang liệt sĩ có đầm sen ngát hương
Ngày ngày đi tới trường cháu lại qua con đường mặt trời choàng áo đỏ đồng lúa chín bao la. Hương sen mang tình chú thơm mãi đường cháu qua
Bùi Đình Thảo
Đường em đi
Đường em đi là đường bên phải Đường ngược lại là đường bên trái Đường bên trái thì em không đi Đường bên trái thì em không đi Đường bên phải là
đường em đi.
Phạm Duy
2. Thơ
Xe chữa cháy
Mình đỏ như lửa
Bụng chưa nước đày
Tôi chạy như bay
Hét vang đường phố
Nhà ai bốc lửa
Tôi dập liền tay
Ai gọi chữa cháy
Có ngay! Có ngay
Tác giả: Phạm Hổ

Ô tô buýt
Đi hoài không được nghỉ
Ô tô buýt mỏi chân
Vừa đi vừa ngẫm nghĩ:
"Ôi giá được một lần
Nằm dài trên giường nhỉ!"
Thương cho ô tô buýt
Suốt ngày đi và đi...
Tác giả: Thụy Anh

3. Truyện
Truyện: Xe lu và xe ca
Có một chiếc xe lu và một chiếc xe ca cùng đi trên một con đường. Xe lu dáng vẻ thô kệch, lăn từng bước chậm chạp, còn xe ca có bề ngoàì gọn gàng,
phóng nhanh vun vút. Thấy vậy xe ca chế nhạo xe lu : - Xe lu ơi ! Cậu đi chậm như rùa ấy ! Hãy xem tớ đây này ! Nói rồi, xe ca phóng vụt lên, bỏ xe lu ở
lại đằng sau. Xe ca tưởng mình thế là giỏi lắm. Nhưng tới một quãng đường bị hỏng và lầy lội, xe ca không thể đi qua được, đành phải đổ lại. Người ta đổ
đá cuội xuống chỗ lầy lội. Bấy giờ xe lu mới tiến lên, đi lên đống đá và lăn qua lăn lại nhiều lần. Chẳng mấy chốc, mặt đường trở nên bằng phẳng. Nhờ
vậy mà xe ca mới có thể đi qua được. Xe ca đã hiểu rằng tuy xe lu đi chậm chạp, dáng vẻ lù lù, thô kệch nhưng xe lu làm cho những con đường bằng
phẳng để cho các xe khác đi lại dễ dàng. Từ đấy xe ca không bao giờ chế giễu xe lu nữa.
Tác giả: Phong Thu
Truyện: Anh bộ đội và lũ trẻ nhỏ
Cái Mỹ có một anh bộ đội thật là đẹp. Đấy là một anh bộ đội bằng đất mẹ mới mua cho Mỹ phiên chợ hôm qua. Anh bộ đội mới về nhà cái Mỹ được một
lúc, phải, chỉ một lúc thôi mà cái thế giới trẻ con khắp cõi “xóm Mít” đều bàn tán, nắc nỏm, ao ước xôn xao giống như câu chuyện của những người lớn
khi có một tin thời sự nóng hổi đặc biệt, như tin tên lửa Liên Xô bay sau lưng mặt trăng chẳng hạn. Thật đúng là như thế! Bọn con gái thì cho rằng anh bộ
đội rất hiền và rất xinh, bởi lẽ anh chỉ bằng củ khoai dong, hai chấm mắt đen láy, lại có cả má hồng, cái miệng nhỏ lúc nào cũng mỉm cười với chúng nó.
Bộ quần áo thì xanh ngăn ngắt như thể con cánh cam. Mà mũ cũng có huy hiệu sao vàng hẳn hoi nữa kia. Ôi, nom đến là xinh! Ừ, bọn con trai thì cho là
anh bộ đội rất oách bởi lẽ rõ ràng anh lúc nào cũng mang một khẩu súng trước ngực. Mà súng tiểu liên hẳn hoi nhá. Sau lưng ụ lên cái ba lô, chắc hẳn

nhiều thứ nặng lắm. Hai con mắt cứ nhìn thẳng vào chúng nó. Còn đôi chân thì bao giờ cũng đứng rất nghiêm như thể sắp duyệt binh, giả dụ ai hô: “Một.
Hai” chắc anh ta có thể đi đều bước ngay tắp lự. Oách thế kia chứ! Lũ trẻ con xúm lại; đứa nào cũng muốn cầm xem, sờ vào cái áo cánh cam, cái mũ có
sao vàng, cái sũng đen trũi và sờ cả vào khuôn mặt nho nhỏ hồng hồng của anh ta nữa. Thật là một anh chàng dễ dãi, đứa nào cầm đến anh ta cũng mỉm
cười tươi tỉnh; một nụ cười lành như đất! Nhưng cái Mỹ thì thật là khắt khe, nó chỉ cho mỗi đứa cầm xem một tí vừa đủ để nó khoe xong một câu : “Của
tao đấy! Đẹp không?” Chỉ một loáng thế thôi, rồi nó đòi anh bộ đội của nó lại ngay như sợ anh ấy cười với bạn nó lâu quá. Việc này làm cho thằng cu Mài,
bạn cách rào của cái Mỹ, thèm vô kể. Rõ ràng nó mới chỉ kịp sờ được vào cái mũ có sao vàng của anh ta thôi, thế mà cái Mỹ đã vội đòi phắt ngay lại. Ôi!
nom cái Mỹ nó cầm nhè nhẹ anh bộ đội, cái Mỹ khẽ khoanh tay vào ngực như ẵm em bé, cái Mỹ giả vờ ru như ru em ngủ, thằng cu Mài thấy thích biết
mấy. “Mình cũng phải có một anh bộ đội mới được”. Cu Mài nghĩ trong bụng thế và rồi nó ngán ngay cái xe bốn bánh không thiết chơi nữa. Gọi là xe
nhưng thực ra nó chỉ vốn là hai cái lõi chỉ luồn kéo vào một cái khung bằng dây đồng, phía trên có đóng một miếng gỗ mỏng. Bố cu Mài làm cho nó từ
dạo phục viên. Cu Mài vẫn kéo xe bằng một sợi dây gai rõ dài và thường chiếc xe vẫn chở đủ mọi thứ. Chuyến nào cũng đầy ú hụ những hàng hoá: gạo và
ngô thì bằng những nắm đất bột và sỏi con, vải vóc đẹp là những mảnh lá cuộn tròn, còn như củ khoai luộc thì chính là một chú lợn béo quay chở gọn một
chuyến xe khá nặng. Nhưng bây giờ thì chẳng ai thích gì bằng anh bộ đội nữa rồi. Đến trưa nó nói với bố: - Con không thích cái xe nữa bố ạ! Người bố
nhìn vào đôi mắt tròn giống mẹ của nó: - Sao thế vậy? - Con thích cái anh bộ đội. Người mẹ bật cười với cả bố lẫn con: - Thì bố mày chẳng là bộ đội mãi
còn gì? Cu Mài chỉ sang bên phía rào: - Không! Bộ đội cầm súng như của cái Mỹ kia! Và nhất định cu Mài kéo bằng được bố sang gặp anh ta. Người bố
ngắm nhìn và cũng khen: “Thật là khéo!” Còn anh bộ đội thì cười với cả hai bố con. Một nụ cười dễ dãi và thân mật quá chừng. Có điều là anh ta vẫn đứng
nghiêm và ôm chặt khẩu súng trước ngực như không hề bao giờ quên nhiệm vụ.
Tác giả: Hài Hồ

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

