CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2017
Lớp : Ươm mầm 3
KẾ HOẠCH TUẦN I: “Ngày sinh nhật”
(Từ ngày 04/12 đến 08/12/2017)
Hoạt động
Thời gian

Sáng

Thứ hai

*Montessori: Cách chuyển đồ vật khô bằng tay
(1:1) – mức độ 2
*Văn học: Truyện “Sinh nhật Gấu con”

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

*Montessori: Luyện tập
*HĐVĐV: Xếp giường

Chiều
* Tiếng anh: Song: Old Mc Donald had a farm (Let’s Learn)
Counting with objects 1-3
*Tạo hình: “Trang trí bánh sinh nhật”
*GDLG: Dạy trẻ biết xỉ mũi, lau mũi
- Cách giở sách , xem tranh ảnh ( khuyến khích trẻ chủ động giao
tiếp)
- Chơi trò chơi dân gian
*Tiếng anh: Counting with objects 1-3
Song: Old Mc Donald had a farm (Let’s learn)
*GDLG: “Dạy trẻ cất ba lô đúng nơi quy định”

*Montessori: Gậy đỏ 1 (1-3 gậy)(theo thứ tự)
* Tiếng anh: Story time: Down on the farm

*GDLG: “Dạy trẻ biết lấy tăm cho người lớn”
*Thể dục:
VĐCB: “Đi trong đường ngoằn ngoèo”
TC: “Bắt bướm”

*Âm nhạc:
NDC: Nghe hát “Nhà mình rất vui”
NDKH: TC: Hãy bắt chước

*Montessori: Luyện tập
*Tiếng anh: Counting with objects 1-3
Song: Old Mc Donald had a farm (Let’s learn)
*GDLG: “Dạy trẻ cách gấp khăn”

*NBTN: “Sinh nhật của bé (bánh sinh nhật, quà
sinh nhật)”
*Montessori: Bóc trứng

* Tiếng anh: Music & movement day: Game: Musical chair
*BBBN
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KẾ HOẠCH TUẦN II: “Con mèo”
(Từ ngày 11/12 đến 15/12/2017)
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Thứ hai

Thứ ba

Chiều

*Montessori: Luyên tập
*Văn học: Đồng dao “Con mèo mà trèo cây
cau”

* Tiếng anh: Song: Old Mc Donald had a farm (Let’s Learn)
Counting with objects 1-3
*Tạo hình: “ Di màu con mèo”
*GDLG: Dạy trẻ biết cởi áo khoác
- Chơi với những trò chơi dân gian

*Montessori: Thẻ số giấy ráp 1 (1-3)
*HĐVĐV: Xếp, lắp ghép các con vật nuôi trong
gia đình

- Đọc những bài thơ đã học
*Tiếng anh: Counting with objects 1-3
Song: Old Mc Donald had a farm (Let’s learn)
*GDLG: “Dạy trẻ vứt rác đsung nơi quy định”
*GDLG: Rèn trẻ cách bê ghế

Thứ tư

*Montessori: Luyện tập.
* Tiếng anh: Story time: Down on the farm

*Thể dục:
VĐCB : “Tung bắt bóng bằng hai tay”
TC
: Thi xem ai nhanh

Thứ năm

*Âm nhạc:
NDC: DH :“ Chú mèo”
NDKH: NH:“Gà trống, mèo con và cún con”
TC: Tai ai tinh

*Montessori: Tên các bức tranh theo chủ đề PTGT
*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”.

*NBTN: Nhận biết về “Con mèo”

* Tiếng anh: Music & movement day: Game: Musical chair
*BBBN

Thứ sáu

*Montessori: Luyện tập
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KẾ HOẠCH TUẦN III: “ Cháu yêu chú bộ đội”
(Từ ngày 18/12 đến 22 /12/2017)
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Thứ hai

*Montessori: Luyện tập
*Văn học: Thơ: Em làm bộ đội

Thứ ba

*Montessori: Tên các bức tranh theo chủ đề
thức ăn
*HĐVĐV: “Cài cúc, cởi cúc”

Chiều
* Tiếng anh: Song: Old Mc Donald had a farm (Let’s sing)
Color: Green
*Tạo hình: “Tô màu chú bộ đội”
*GDLG: Dạy trẻ biết cách bê ghế, cất ghế
-Cho trẻ di màu cái bát.
-Chơi với những trò chơi dân gian.
*Tiếng anh: Color: Green
Song: Old Mc Donald had a farm (Let’s sing)
*GDLG: “Dạy trẻ biết cởi giày, dép

Thứ tư

*Montessori: Luyện tập.
* Tiếng anh: Story time: Down on the farm

Thứ năm

*Âm nhạc:
NDC:VĐTN: Đi một hai
NDKH:Nghe hát: Màu áo chú bộ đội

Thứ sáu

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

*GDLG: “Dạy trẻ biết in cô khi đi vệ sinh”
*Thể dục:
VĐCB: Bật qua vạch kẻ
TCVĐ:Con bọ dừa
*Montessori: Một số loại côn trùng
Đóng mở nắp hộp (không ren)
*Tiếng anh: Song: Old Mc Donald had a farm (Let’s sing)
Color: Green
*GDLG: “Dạy trẻ biết đi bít tất, cởi bít tất
* Tiếng anh: Music & movement day: Game: Musical chair
*BBBN
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KẾ HOẠCH TUẦN IV: “Con thỏ”
(Từ ngày 25/12 đến 29 /12/2017)
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Thứ hai

Thứ ba

*Montessori: Luyện tập
*Văn học:
Truyện: “Thỏ con ăn gì?”

*Montessori: Tên các bức tranh theo chủ đề lễ
hội - Noel
*HĐVĐV: “Đóng đinh”

Chiều
* Tiếng anh: Song: Little snowflake
Color: Green
*Tạo hình: “Dán dây hình tròn”
*GDLG: Dạy trẻ biết đội mũ
-Cho trẻ di màu con lật đật
-Chơi với những trò chơi dân gian.
*Tiếng anh: Color: Green
Song: Little snowflake
*GDLG: “biết cách chào người lớn tuổi hơn mình”.

Thứ tư

Thứ năm

*Montessori: Luyện tập.
* Tiếng anh: Story time: What color is this (Go
Go English)

*GDLG: “Dạy trẻ biết đeo khẩu trang khi đi ra đường”
*Thể dục:
VĐCB:Bò theo đường ngoằn ngoèo
TCVĐ: Bong bóng

*Âm nhạc:
Dạy hát: Chú thỏ con
VĐTN: Trời nắng trời mưa

*Montessori: Các buổi trong ngày
*Tiếng anh: Song: Little snowflake
Color: Green
*GDLG: “Dạy trẻ biết mời mọi người trước khi ăn.

Thứ sáu

*NBTN: Nhận biết con thỏ
*Montessori: Luyện tập.

* Tiếng anh: Music & movement day: Game: Musical chair
*BBBN

Sản phẩm chung tháng: làm cái chuông

Thơ truyện,bài hát tháng 12 lớp ƯM3
TUẦN 1

Sinh nhật Gấu con
Hôm nay là sinh nhật của Gấu Lu Lu
Khỉ con tặng Gấu Lu Lu một qủa táo có vị chua. Mèo Mướp tặng Lu Lu một con cá có vị mặn. Thỏ trắng tặng Lu Lu một quả
mướp đắng. Còn Cáo con tặng Lu Lu một chùm ớt cay. Ồ! Ong vàng tặng Lu Lu một hũ mật. Gấu Lu Lu thích thú uống ngay.
Chà tớ thích nhất là vị ngọt

Bài hát: Nhà Mình Rất Vui
Sáng tác: Lê Đức Hùng
Má là đóa hồng dành riêng cho ba
Ba là mái nhà che con và má
Con là nụ hoa đẹp xinh nhất nhà
Nhà mình yêu thương sống vui thuận hòa.
Nhà mình bốn màu rộn vang câu ca
Ba thà không đàn vui tươi rộn rã
Má bắt bài ca con hát chan hòa
Hạnh phúc ngọt ngào hơn cả sôcôla.
Ba ba ba ba ba ...
Ma ma ma ma ma ...
Ba ba ba ba ba ...
Ma ma ma ma ma ...
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

Tuần 2
Đồng dao: “Chú mèo mà trèo cây cau”
Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi chợ đường xa
Mua mắm là mua muối, mua mắm là mua muối
Để giỗ cha, để giỗ cha chú mèo
Mèo mèo ơi! mèo mèo ơi! ới mèo mèo ơi!

Bài hát: Chú mèo
Sáng tác: Chu Minh
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

Bài hát: Gà trống, mèo con và cún con
Sáng tác: Thế Vinh
Nhà em có con gà trống, mèo con và cún con
gà trống gáy ò ó o
mèo con luôn rình bắt chuột
cún con chăm canh gác nhà

Tuần 3
Bài thơ: Em là bộ đội

Em là bộ đội
Em bước “ Một…hai”
Vác sung trên vai
Em đi đánh giặc

Bái hát: Chú bộ đội
Sáng tác: Hoàng Hà
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 của ta.
Canh nơi biển cả giữ đảo xa nơi tiền tiêu.
Chú bộ đội chúng cháu yêu chú lắm.
Nhớ chú bao nhiêu cháu ca múa cho thật nhiều.

Bài hát: “Đi một hai”
Sáng tác: Đoàn Phi
Một hai đi một hai.
Một hai đều chân bước.
Em vác súng trên vai.
Trông bé thật là oai.
Một hai đi một hai
Một hai đều chân bước.
Em vác súng trên vai.
Trông bé thật là oai.
Một hai đi một hai.
Một hai đi một hai.
Tuần 4

Truyện: Thỏ con ăn gì?
Sáng tác: Hồ Hồng Lam
Vào một buổi sáng mùa xuân, Thỏ con đi lang thang trong rừng. Thỏ đi mãi, đi mãi mà chẳng tìm được cái gì để ăn .
Thỏ gặp Gà Trống đang mổ thóc. Gà Trống mời : « Bạn Thỏ ơi, tôi có nhiều thóc vàng, bạn hãy ăn cùng tôi ». Thỏ con nói : « Cảm ơn
bạn, nhưng tôi không ăn được thóc vàng ». Thỏ lại đi tiếp. Trên đường đi , Thỏ gặp mèo đang ăn cá. Mèo vui vẻ mời Thỏ : « Thỏ ơi, mời
bạn ăn cá cùng tôi ». Thỏ nói : « Cảm ơn Mèo con nhé, tôi không ăn được cá đâu ».
Thỏ lại tiếp tục bước đi, những bước đi nặng nề vì mệt và đói. Mêt quá, Thỏ con ngồi nghĩ dưới gốc cây và bật khóc : Hu...hu...

Vừa lúc đó Dê con xách làn rau đi qua. Dê mời Thỏ con hai củ cà rốt. Thỏ con mừng rỡ cám ơn Dê con và chú ăn cà rốt một cách ngon
lành.

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.

Bài hát: “Trời nắng, trời mưa”
Sáng tác: Đặng Nhất Mai
Trời nắng trời nắng
Thỏ đi tắm nắng
Vươn vai vươn vai
Thỏ rung đôi tai
Nhảy tới nhảy tới
Đùa trong nắng mới
Bên nhau, bên nhau.

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

