TRÌNH HỌC THÁNG 12/2017
Kế hoạch tuần 1 : Ngày sinh nhật
Từ ngày (04/12 đến 08/12/2017)
Lớp : Ươm mầm 2
Hoạt động
Thời gian

Thứ hai

*Âm Nhạc: NDC:Nghe hát “Happy birth day”
NDKH:Trò chơi : Âm thanh của các dụng cụ
âm nhạc
*Montessori: Cách chuyển đồ vật khô bằng tay (1:1) –
mức độ 2

Thứ ba

*HĐVĐV: Xâu vòng ống hút ( xen kẽ màu)
*Tiếng Anh: Counting with objects 1-3
- Song: Old Mc Donald had a farm (Let’s learn)

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Chiều

Sáng

*HĐNB: Tổ chức sinh nhật cho bạn búp bê
*Tiếng Anh: Down on the farm

* Văn học: Truyện: Giày mới của Gấu nhỏ

*Montessori: Bóc trứng
*Tạo hình: Dán bông hoa to – nhỏ

*GDLG: Dạy trẻ biết xỉ mũi, lau mũi
*Tiếng Anh : Song: Old Mc Donald had a farm (Let’s Learn)
- Counting with objects 1-3

*Montessori: Luyện tập
*Thể dục:- VĐCB: Bước qua vật cản
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi một số trò chơi dân gian
*Montessori: Gậy đỏ 1 (1-3 gậy)(theo thứ tự)
*Tiếng Anh: Counting with objects 1-3
- Song: Old Mc Donald had a farm (Let’s learn)
*GDLG: Dạy trẻ biết lấy tăm cho người lớn
*Montessori: Luyện tập
*Tiếng Anh: Music & Movement
- Game: Musical chair
*Bình bầu bé ngoan

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2017
Kế hoạch tuần 2: Con mèo
(Từ ngày Từ 11/12 đến 15/12/2017)
Lớp : Ươm mầm 2
Thời
gian

Hoạt động
Sáng

*Âm Nhạc: Dạy hát: Chú mèo
Thứ hai
TCÂN: Dậm chân theo tiết tấu nhanh chậm
*Montessori: Luyện tập

Thứ ba

Thứ tư

Thứ
năm

*HĐVĐV: Xếp giường
*Tiếng Anh: Counting with objects 1-3
- Song: Old Mc Donald had a farm (Let’s learn)
*HĐNB: Nhận biết về “Con mèo”
*Tiếng Anh: Down on the farm

*Văn học: Thơ: Mèo con đi học

*Montessori: Luyện tập
Thứ sáu *Tạo hình: : Tô màu con mèo

Chiều
*GDLG: Dạy trẻ biết cởi áo khoác
*Tiếng Anh : Song: Old Mc Donald had a farm (Let’s Learn)
- Counting with objects 1-3
*Montessori: Thẻ số giấy ráp 1 (1-3)

*Thể dục: VĐCB: Đi kết hợp với chạy
TCVĐ:Cây cao cỏ thấp
- Chơi một số trò chơi dân gian
*Montessori: Luyện tập
*Tiếng Anh: Counting with objects 1-3
- Song: Old Counting Mc Donald had a farm (Let’s learn)
*GDLG: Dạy trẻ biết gấp áo khoác
*Montessori: Tên các bức tranh theo chủ đề PTGT
*Tiếng Anh: Music & Movement
- Game: Musical chair
* Bình bầu bé ngoan

TRÌNH HỌC THÁNG 12/2017
Kế hoạch tuần 3: Ngày Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12)
(Từ ngày 18/12 đến 22/12/2017)
Lớp : Ươm mầm 2
Hoạt động
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng
* Âm nhạc: VĐTN: Cháu yêu chú bộ đội
TCAN: Hãy bắt chước
*Montessori: Luyện tập
*HĐVĐV: Khuấy nước đường
*Tiếng Anh: Color: Green
- Song: Old Mc Donald had a farm (Let’s sing)
*HĐNB: Chú bộ đội
*Tiếng Anh: Down on the farm

* Văn học: Truyện: Cái chuông nhỏ

*Montessori: Luyện tập
*Tạo hình : Di màu chú bộ đội

Chiều
*GDLG: Dạy trẻ biết cởi giày, dép
*Tiếng Anh : Song: Old Mc Donald had a farm (Let’s sing)
- Color: Green

* Montessori: Tên các bức tranh theo chủ đề thức ăn

*Thể dục: -VĐCB:Tung – Bắt bóng cùng cô
-TC: Gieo hạt nảy mầm
*Montessori: Luyện tập
*Tiếng Anh : Song: Old Mc Donald had a farm (Let’s sing)
- Color: Green
*GDLG: Dạy trẻ biết đi bít tất, cởi bít tất
*Montessori: Một số loại côn trùng
Đóng mở nắp hộp (không ren)
*Tiếng Anh: Music & Movement
- Game: Musical chair
* Bình bầu bé ngoan.

TRÌNH HỌC THÁNG 12/2017
Kế hoạch tuần 4: Con thỏ
Từ ngày (Từ 25/12 đến 29/12/2017)
Lớp : Ươm Mầm 2
Thời
gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Hoạt động
Sáng
* Âm nhạc:Dạy hát: Chú thỏ con
Nghe:Gia đình nhỏ hạnh phúc to
*Montessori: Luyện tập
*HĐVĐV: Cắp hạt bỏ giỏ
*Tiếng Anh: Color: Green
- Song: Little snowflake

*HĐNB: Nhận biết “Con thỏ”
*Tiếng Anh: What color is this (Go Go English)

* Văn học: Bài thơ: Thỏ con và mặt trăng
Thứ năm

Thứ sáu

*Montessori: Luyện tập
*Tạo hình: Dán hình con thỏ

Chiều
*GDLG: Dạy trẻ biết đội mũ
*Tiếng Anh : Song: Little snowflake
- Color: Green

*Montessori: Tên các bức tranh theo chủ đề lễ hội - Noel

*Thể chất: -VĐCB:Bò theo đường ngoằn ngoèo
-TCVĐ: Bong bóng
- Chơi một số trò chơi dân gian
*Montessori: Luyện tập
*Tiếng Anh: - Song: Little snowflake
- Color: Green
*GDLG: Dạy trẻ biết đeo khẩu trang khi đi ra đường
*Montessori: Các buổi trong ngày
*Tiếng Anh: Music & Movement
- Game: Musical chair
*Bình bầu bé ngoan

NỘI DUNG THƠ TRUYỆN
Tuần 1 :
Nghe hát bài : “Happy birth day”
Happy birthday to you
Happy birthday to you
Happy birthday, happy birthday
Happy birthday to you
Happy birthday to you
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you
Chào mừng sinh nhật của em
Chào mừng sinh nhật đáng yêu
Mừng ngày đó em sinh ra đời
Từng vì sao xa toả sáng
Chào mừng sinh nhật của em
Chào mừng sinh nhật dễ thương
Và cầu chúc bao lời ước lành
Đến em trọn cuộc đời.

Truyện: Giày mới của Gấu nhỏ
Gấu nhỏ diện giày mới đi vào rừng.
Một con Kiến đang dùng rễ cây làm dây phơi quần áo. Gấu nhỏ đi qua, không nhìn thấy dây phơi quần áo của Kiến. Gấu giẫm lên khiến dây
phơi bị gãy. Thế là Kiến khóc ầm lên.
Gấu nhỏ lúng túng nhìn đôi giày mới rồi cởi một sợi dây giày đưa cho Kiến và nói:
- Tôi tặng bạn cái này làm dây phơi quần áo.
- Cảm ơn bạn! - Kiến nhỏ vui vẻ cười.
Bây giờ, Gấu nhỏ đi từ trong rừng ra với đôi giày có một chiếc không dây. Bỗng nhiên, một con chuột hoảng hốt chạy thục mạng trước mắt
Gấu nhỏ. Phía sau, chị Gà Mái hớt hải đuổi theo và lớn tiếng kêu:
- Bắt lấy tên trộm! Bắt lầy tên trộm!
Gấu nhỏ lập tức tránh ra nấp sau một cái cây. Đợi Chuột chạy tới gần, Gấu lao ra tóm lấy cổ Chuột.
Gà thở hổn hển chạy tới, nói với Gấu nhỏ:
- Chuột đã lấy trộm trứng của tôi
Gấu nhỏ trợn mắt nhìn Chuột nói:
- Á à! Chuột ăn cắp trứng, phải đem Chuột nộp cho cảnh sát!
- Nhưng nếu trên đường đi, Chuột chạy mất thì làm thế nào? - Gà lo lắng hỏi.
Gấu nhỏ cúi đầu nghĩ cách. Chợt Gấu nhìn thấy đôi giày mới mình đang đi liền cởi sợi dây giày còn lại để trói Chuột.
Gấu nhỏ xách hai chiếc giày không dây cùng Gà áp giải tên trộm tới đồn cảnh sát.
Sau khi giao Chuột cho cảnh sát, Gấu nhỏ đi về nhà. Gấu mẹ nhìn thấy liền hỏi con:
- Gấu nhỏ, đôi giày mới của con đâu rồi?
Gấu nhỏ đem câu chuyện kể lại cho mẹ nghe. Mẹ Gấu nhỏ nhìn âu yếm nói:
- Con làm thế là đúng đấy!

Tuần 2 :
Dạy hát: Chú mèo
Chú mèo là bạn em
Khi vui chú keo meo meo
Chú mèo là bạn em
Khi buồn chú kêu mèo mèo
Chú mèo là bạn em
Khi vui chú keo meo meo
Chú mèo là bạn em
Khi buồn chú kêu mèo mèo

Thơ: Mèo con đi học
Hôm nay trời nắng chang chang
Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
Chỉ mang một chiếc bút chì
Và mang một mẩu bánh mì con con

Tuần 3:
Bài hát : Cháu Yêu Chú Bộ Đội
Cháu yêu chú bộ đội mà nụ cười sao thân thương quá
Cháu yêu chú bộ đội với dáng hình ở nơi đảo xa
Chú hát khi chiều xuống và con sóng cũng vỗ tay theo
Với bao nhiêu kỉ niệm là tuổi thơ dưới mái trường
Mái trường yêu dấu là nơi ấy chúng cháu noi theo
Sắc màu phượng vĩ là hoa thắm với những chim công
Nhớ từng câu hát gửi theo gió chú biết hay chăng
Cháu yêu chú thật nhiều là tuổi thơ dưới mái trường

Truyện: Cái chuông nhỏ
Mẹ mua cho Mèo hoa chiếc chuông nhỏ xinh xinh, sáng loáng, đeo vào cổ mà đi lại thấy kêu leng keng leng keng, thật vui tai.
Chó, Thỏ, Dê nhìn thấy thế đều gạ Mèo hoa cho đeo chuông một tí một tẹo thôi cũng được, nhưng Mèo con sợ các bạn làm bẩn, cứ từ chối
hoài, chẳng cho mượn.
Mèo hoa nhảy tâng tâng tới bên con lạch nhỏ, thấy bóng mình và cả cái chuông nhỏ in xuống mặt nước đẹp ơi là đẹp, khoan khoái lắm. Nó
thò cái cổ dài ra thêm, dài ra thêm nữa để nhìn cho rõ hơn bóng mình và cái chuông nhỏ thì... "ùm" một cái, nó bị trượt chân ngã nhào xuống
nước.
Chó, Thỏ, Dê đều cuống lên, chạy tới cứu Mèo hoa. Dê nhanh hơn, túm được đuôi Mèo hoa, cố lôi lên mà không được. Chó liền chạy tới ôm
lấy Dê, rồi Thỏ ôm lấy Chó. Chó, Dê, Thỏ hợp sức mà lôi, cuối cùng đã lôi được Mèo hoa lên bờ, tuy ai cũng mệt phờ...
Mèo hoa thoát chết đuối, nhưng thấy rất ngượng ngùng. Nó cúi đầu xuống, khẽ khàng tháo chiếc chuông ra khỏi cổ, nói lí nhí:
- Các bạn thử đeo cái chuông nhỏ này đi...

Tuần 4 :
Bài hát: Chú thỏ con
Chú thỏ con ơi chú thỏ con
Có bộ lông lông trắng như bông
Mắt của chú đôi mắt của chú
Màu hồng nhạt như là viên kẹo.
Đôi tai chú dài thẳng đứng
Trông thật đẹp, ý trông thật xinh
Còn cái đuôi chú đang ngoe nguẩy
Ôi dễ thương, này chú thỏ con.

Thơ: Thỏ con và mặt trăng
Thỏ chạy, trăng chạy
Thỏ đứng, trăng dừng
Thỏ con ngẩng mặt
Nhìn trăng lạ lùng:
“Trăng ơi có phải
Trăng cũng có chân?”

LINKS
1. Warm up and wrap up songs:
- Warm up/Wrap up: +Hello song: https://www.youtube.com/watch?v=aeQlnlMpizI
+ Hello song (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
+ Up-Down song: https://www.youtube.com/watch?v=8K5bYoTgEcU
2. Animal songs:
- Old Mc Donald had a farm: https://www.youtube.com/watch?v=lWhqORImND0
3. Christmas song: https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok
4. Color songs:
+ Robot color song: https://www.youtube.com/watch?v=7XZlWXF_LRk
5. Number songs:
+ Let’s count 1-10 (Dream English) https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw
+ How many fingers do you have (Maple Leaf):
https://www.youtube.com/watch?v=gKPyO2vJEME
+ Counting from 1-10: https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA
6. Noel song: Little snowflake by super simple songs: https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok

