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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 2/2018
Chủ đề: Tưng bừng đón tết.
Thời gian thực hiện : Từ 05/02 – 02/03/2018
Tuần 1: Từ ngày 05/02 – 09/02/2018
Lớp:Chồi non 3
Hoạt động
Sáng
Chiều
*Tiếng Anh (BN): ANIMAL REVIEW + TET HOLIDAY
*Âm nhạc: NDC: DH : Mùa xuân của bé..
* Tạo hình (NK): Vẽ tranh :Ngày hội của bé
NDKH: NH:Ngày tết quê em.
*Montessori: Mở các loại khóa, chốt(Ổ khóa vàc hìa)TC: Tai ai tinh
*Giáo dục lễ giáo: Trẻ biết xưng hô với mọi người theo độ tuổi.
*Bóng rổ: Ôn luyện các kỹ thuật đã học
*Môi trường xung quanh: Tìm hiểu về ngày tết cổ truyền.
*Montessori: Luyện tập
*Võ: Dạy kỹ thuật quay tay theo đường tròn.(tiếp)
*Bóng rổ: Ôn luyện các kỹ thuật đã học
*Múa: Tập các động tác uốn ép dẻo cơ bản
*Giao tiếp thuyết trình: Nói lời yêu thương với người thân
Học mới Quạt Việt
Tập bài múa : Bướm xuân(múa quạt)
*Giáo dục lễ giáo: Có thái độ, tình cảm thể hiện sự quan tâm đến
những người gần gũi.
*Thể dục: VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng – bò chui qua cổng.. *Montessori: Kế thợp khối trụ có núm và không núm
TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
*Story time: ANIMAL REVIEW + TET HOLIDAY
*Văn học: Truyện: Sự tích ngày tết.
*Tiếng anh: ANIMAL REVIEW + TET HOLIDAY
*Máy tính: Let’s take a walk around the farm (EFL LEARNING):
https://www.youtube.com/watch?v=EwIOkOibTgM
*Montessori: Luyện tập
*Toán: So sánh kích thước hai đối tượng,hình thành mói quan hệ
rộng hơn,hẹp hơn.
*Tạo hình (CK) : Làm bánh tét băng lõi giấy.
*Cảm thụ âm nhạc: Gam C dur

*Tiếng anh (BN): ANIMAL REVIEW + TET HOLIDAY
*Tạo hình (NK): Thủ công:Gói bánh trưng(bánh tét)
*Piano: Âm thanh có tính nhạc
*Thư viện: Xem sách, tranh ảnh, lễ hội mừng xuân ở Việt nam.

*Võ: Dạy kỹ thuật quay tay theo đường tròn.(tiếp)
*Múa: Tập các động tác uốn ép dẻo cơ bản
Học mới Quạt Việt
Tập bài múa : Bướm xuân(múa quạt)
*Music&Movement day: ANIMAL REVIEW + TET HOLIDAY
*Montessori: Bánh chưng

Tuần 2: Từ 12/02 – 16/02/2018.
Nghỉ tết Nguyên Đán.

Thời gian

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 2/2018
Chủ đề: Phong tục ngày tết.
Thời gian thực hiện : Từ 05/02 – 02/03/2018
Tuần 3: Từ ngày 21/02 – 23/02/2018
Lớp:Chồi non 3
Hoạt động
Sáng

Chiều

Thứ hai
Nghỉ tết

Thứ ba
Thứ tư

*Thể dục: VĐCB: Bật qua vật cản cao 10- 15cm.
TCVĐ: Lăn bánh xe.
*Story time: Does a kangaroo have a mother too?

*Montessori: Thanh treo hạt 11-19

Thứ năm

*Văn học: Thơ: Đi chợ tết
*Tiếng anh:
- Jungle animals: tiger, lion, panda, elephant, zebra…
- Conversation: Can a lion run? Yes, it can.
- Letter P sounds & words
*Máy tính: Walking in the jungle (Super Simple Song):
https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4
*Montessori: Luyện tập
*Toán: Làm quen mục đích phép đo độ dài.
*Tạo hình (CK) : Vẽ quả ngày tết.
*Cảm thụ âm nhạc: Đàn gà con

*Tiếng anh (BN):
Jungle animals: tiger, lion, panda, elephant, zebra…
Conversation: Can a panda hop? No, it can’t.
Letter P worksheet.

Thứ sáu

*Tạo hình (NK): Hoa đào ngày tết( in dập )
*Piano: Ôn tập 7 bậc cơ bản trong hàng âm và ký hiệu của chúng
*Thư viện: Tìm hiểu sách về một số phong tục ngày tết.

*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2-đoạn 2- tổ hợp 1
*Múa:
Học mới động tác dân tộc Kinh : Đu Tiên (quạt)
Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao(một số động tác múa
bố trợ)
*Music&Movement day: Game: Musical chair
*Montessori: Thẻ tranh lớn và âm đầu – r, s, t
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 2/2018
Chủ đề: Bóng tối và ánh sáng
Thời gian thực hiện : Từ 05/02 – 02/03/2018
Tuần 4: Từ ngày 26/02 – 03/02/2018
Lớp:Chồi non 3
Hoạt động
Sáng
Chiều
*Tiếng Anh (BN):
*Âm nhạc: NDC: Biểu diễn văn nghệ mừng xuân:
Sea animals: Octopus, shark, crab, turtle, dolphin, lobster
NDKH:Nghe hát: Trái đất này là của chúng mình
Conversation: Is it a dolphin? Yes, it is. (No, it isn’t).
TC: Nghe tiết tấu tìm đồ vật
Letter Q sound and words
*Giáo dục lễ giáo: Biết cách ứng xử với bạn bè và người lớn phù
* Tạo hình (NK): Tranh ban ngày.
hợp với giới tính
*Montessori: Phân loại rau, hoa quả, ngũ cốc
*Bóng rổ: Hướng dẫn Kỹ thuật Đẩy và bắt bóng
*Môi trường xung quanh: Thí nghiệm trồng cây trong bóng tối và
*Montessori: Luyện tập
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2-đoạn 2- tổ hợp 1
ánh sáng.
*Múa: Học mới động tác dân tộc Kinh : Đu Tiên (quạt)
*Bóng rổ: Hướng dẫn Kỹ thuật Đẩy và bắt bóng
Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao(một số động tác múa
*Giao tiếp thuyết trình: Gia đình tôi
bố trợ)
*Giáo dục lễ giáo: Mạnh dạn, tự tin.
*Thể dục: VĐCB: Bò bằng bàn tay bàn chân 3-4m .
*Montessori: Bảng phân loại chữ
TCVĐ: Bắt bướm
*Story time: Game: Musical statute
*Văn học: Truyện: Chuyện về ông mặt trời
*Tiếng anh (BN): Sea animals: Octopus, shark, crab, turtle,
*Tiếng anh: Sea animals: Octopus, shark, crab, turtle, dolphin,
dolphin, lobster
lobster
- Conversation: Is it a turtle? Yes, it is. (No, it isn’t).
- Conversation: Is it a lobster? Yes, it is. (No, it isn’t).
- Letter Q sound and words
- Recognize letter Q/ Letter Q worksheet
*Tạo hình (NK): Tranh ban đêm.
*Máy tính: Old Mc Donald had a farm (Super Simple Song):
*Piano: Làm quen với đàn T’rưng
https://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg
*Thư viện: Xem sách bách khoa trí thức về một sô hành tinh trên
*Montessori: Luyện tập
trái đất.
*Toán: Dạy trẻ kĩ năng đo độ dài..
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2-đoạn 2- tổ hợp 1
*Tạo hình (CK) : Xé dán cảnh bầu trời ban ngày.
*Múa: Học mới động tác dân tộc Kinh : Đu Tiên (quạt)
*Cảm thụ âm nhạc: Đàn gà con
Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao(một số động tác múa
bố trợ)
*Music&Movement day: Shark in the dark
*Montessori: Bảng phân loại chữ

Bài tạo hình tập thể: Trang trí cây đào ngày tết.
LINKS FOR REFERENCES
1. Old Mc Donald had a farm (Super Simple Song):
https://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg
2. Let’s take a walk around the farm (EFL LEARNING):
https://www.youtube.com/watch?v=EwIOkOibTgM
3. Whose feet are they (Maple Leaf):
https://www.youtube.com/watch?v=bw_wf2mygKs
4. Walking in the jungle (Super Simple Song):
https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4
5. Baby shark (Super Simple Song)
https://www.youtube.com/watch?v=GR2o6k8aPlI
6. Letter N (Bounce Patrol)
https://www.youtube.com/watch?v=qE5HEeoVGb0
Letter N (Super Simple Song)
https://www.youtube.com/watch?v=ZINl7XOwvcg
7. Letter O (Bounce Patrol)
https://www.youtube.com/watch?v=oWbY5EKys60
Letter O (Super Simple Song)
https://www.youtube.com/watch?v=TWGwlnkf3A8
8. Letter P (Bounce Patrol)
https://www.youtube.com/watch?v=-v1fg2Hp63s
Letter P (Super Simple Song)
https://www.youtube.com/watch?v=eOIrkecefXw

Nội dung thơ truyện trong tháng 2.2018
Tuần 1:
Bài hát:
Mùa xuân của bé.
Mùa xuân của bé chẳng ở đâu xa, Cái chồi tách vỏ bé ươm hôm qua. Mùa xuân của bé chẳng ở đâu xa Bé đang tập vẽ cái nụ và bông hoa. Bé chơi bé học, bé múa
bé ca Mùa xuân của bé như tiếng chim quanh nhà. Bé chơi bé học, bé múa bé ca Mùa xuân của bé như tiếng chim quanh nhà. .

Ngày tết quê em
Tết Tết Tết Tết đến rồi Tết Tết Tết Tết đến rồi Tết Tết Tết Tết đến rồi Tết đến trong tim mọi người. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi. Ngàn hoa thơm khoa sắc
xinh tươi. Đàn em thơ khoe áo mới. Chạy tung tăng vui pháo hoa. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi. Người ra Trung, ra Bắc, vô Nam. Dù đi đâu ai cũng nhớ. Về
chung vui bên gia đình. ĐK: Tết Tết Tết Tết đến rồi! Tết Tết Tết Tết đến rồi! Tết Tết Tết Tết đến rồi! Tết đến trong tim mọi người! Mừng ngày Tết phố xá đông
vui. Người đi thăm, đi viếng, đi chơi. Người lo đi mua sắm Tết. Người dâng hương đi lễ chùa. Mừng ngày Tết ta chúc cho nhau. Một năm thêm sung túc an vui.
Người nông dân thêm lúa thóc. Người thương gia mau phát tài.

Truyện:
Sự tích bánh chưng bánh dày.
Sự tích bánh chưng, bánh dầy Ngày xưa, đời Vua Hùng Vương thứ 6, sau khi đánh dẹp xong giặc Ân, vua có ý định truyền ngôi cho con. Nhân dịp đầu Xuân, vua
mới họp các hoàng tử lại, bảo rằng: "Con nào tìm được thức ăn ngon lành, để bày cỗ cho có ý nghĩa nhất, thì ta sẽ truyền ngôi vua cho". Các hoàng tử đua nhau tìm
kiếm của ngon vật lạ dâng lên cho vua cha, với hy vọng mình lấy được ngai vàng. Trong khi đó, người con trai thứ 18 của Hùng Vương, là Tiết Liêu (còn gọi là
Lang Liêu) có tính tình hiền hậu, lối sống đạo đức, hiếu thảo với cha mẹ. Vì mẹ mất sớm, thiếu người chỉ vẽ, nên ông lo lắng không biết làm thế nào. Một hôm,
Tiết Liêu nằm mộng thấy có vị Thần đến bảo: "Này con, vật trong Trời Đất không có gì quý bằng gạo, vì gạo là thức ăn nuôi sống con người. Con hãy nên lấy gạo
nếp làm bánh hình tròn và hình vuông, để tượng hình Trời và Đất. Hãy lấy lá bọc ngoài, đặt nhân trong ruột bánh, để tượng hình Cha Mẹ sinh thành." Tiết Liêu
tỉnh dậy, vô cùng mừng rỡ. Ông làm theo lời Thần dặn, chọn gạo nếp thật tốt làm bánh vuông để tượng hình Đất, bỏ vào chõ chưng chín gọi là Bánh Chưng. Và
ông giã xôi làm bánh tròn, để tượng hình Trời, gọi là Bánh Dầỵ Còn lá xanh bọc ở ngoài và nhân ở trong ruột bánh là tượng hình cha mẹ yêu thương đùm bọc con
cái. Đến ngày hẹn, các hoàng tử đều đem thức ăn đến bày trên mâm cỗ. Ôi thôi, đủ cả sơn hào hải vị, nhiều món ngon lành. Hoàng tử Tiết Liêu thì chỉ có Bánh
Dầy và Bánh Chưng. Vua Hùng Vương lấy làm lạ hỏi, thì Tiết Liêu đem chuyện Thần báo mộng kể, giải thích ý nghĩa của Bánh Dầy Bánh Chưng. Vua cha nếm
thử, thấy bánh ngon, khen có ý nghĩa, bèn truyền ngôi Vua lại cho Tiết Liêu con trai thứ 18. Kể từ đó, mỗi khi đến Tết Nguyên Đán, thì dân chúng làm bánh
Chưng và bánh Dầy để dâng cúng Tổ Tiên và Trời Đất.

Tuần 3:
Thơ:
Đi chợ tết
Chiếc xe ba bánh
Bố mới mua về
Bé chở búp bê
Đi chơi chợ Tết
"Búp bê đừng sợ
Yên tâm chị đèo"
Búp bê nghe vậy
Mắt cười trong veo
Bé hát, bé reo
Đạp xe quay tít
Bé đi chợ Tết.

Tuần 4:
Truyện: Chuyện về ông mặt trời
Chuyện xảy ra từ lâu lắm rồi, khi trên trái đất còn có tới tận chin ông mặt trời. Các ông mặt trời này thường chiếu ánh sáng như những ngọn lửa hừng hực muốn
đốt cháy con người ra thành than. Từ đó muôn thú không còn nước để uống. Các con sông cạn nước dần, nhiều nơi cây chết trụi, đồng cỏ khô cằn, lương thực thiếu
thốn khắp nơi, dân làng phải sống trong cảnh lầm than cực khổ.Một ngày kia có chàng trai trẻ vai đeo cung tên, than hình cường tráng cưỡi ngựa trắng chạy như
bay từ phía tây lên đỉnh núi cao. Chàng rút cung lắp vào nỏ, nhắm ngay ông mặt trời thứ nhất đang ngạo nghễ chiếu nắng xuống mặt trời. Tức thì mặt trời rơi
xuống đất. Mặt trời thứ hai thấy vậy, liền trốn sau đám mây nhưng cũng bị chàng trai bắn trúng. Tới mặt trời thứ ba hốt hoảng bỏ chạy nhưng không kịp vì mũi tên
của chàng trai đã trúng đích. Tiếp tục tới mặt trời thứ tư, năm, sáu, bảy , tám cũng lần lượt bị chàng bắn hạ. Nhưng đến ông mặt trời cuối cùng thì nhanh chân chạy
thoát núp sau rặng núi phía xa làm chàng không tài nào đuổi kịp. Tức giận lắm nên nhất định phải tìm cho được. Chàng đi mãi đi mãi nhưng mệt quá phải dừng lại
bên tảng đá to ngủ thiếp đi. Và trong mơ gặp được một ông cụ tóc bạc phơ nói rằng: Hỡi này chàng trait a khen con rất dũng cảm, con đã bắn được tám ông mặt
trời rồi, thì hãy tha cho ông mặt trời cuối cùng để còn toả sáng cho mọi người làm việc nữa chứ, nếu con bắn hết thì bầu trời chỉ còn màm đêm bao phủ, đâu còn
ánh sáng nữa.. ha..ha.Ông lão vừa nói dứt lời thì biến mất . Chàng trai tỉnh dậy và làm theo lời ông cụ dặn.Từ đó trở đi muôn loài thường được ông mặt trời chiếu
sáng để lao động và kiếm thức ăn vào ban ngày, còn ban đêm thì mặt trời còn phải đi ngủ nữa chứ.

