CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 02/ 2018
Thời gian từ 05/02/2018 – 02/03/2018
Tuần 1: Tưng bừng đón tết
Thực hiện từ ngày 05/02/2018 –09/02/2018
Lớp: Chồi non 4
Thời
gian

HOẠT ĐỘNG
Sáng
*Bóng rổ: Ôn luyện các kỹ thuật đã học
*Văn học : Thơ : Hoa cúc vàng.

Thứ hai
*Bóng rổ:Ôn luyện các kỹ thuật đã học
*Montessori: Luyện tập.
Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

*Montessori: So sánh kích thước hai đối tượng,hình thành
mói quan hệ rộng hơn,hẹp hơn
* Toán : So sánh kích thước hai đối tượng,hình thành mối
quan hệ rộng hơn,hẹp hơn.
*Thể dục VĐCB: Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát
TCVĐ: Bắt bướm
*Story time: ANIMAL REVIEW + TET HOLIDAY
*MTXQ : Bé và gai đình đón Tết
*Tạo hình (NK) : Vẽ tranh : “ Ngày hội của bé”
*Tiếng anh(BN): ANIMAL REVIEW + TET HOLIDAY

*Tạo hình (ck): Nặn mâm ngũ quả.
*Máy tính: Lette F: http://www.starfall.com/n/level-k/lettera/load.htm?f
*Montessori: Bánh Trưng

Chiều
*Tiếng anh: ANIMAL REVIEW + TET HOLIDAY
*Piano: Nói gì với mẹ đây
*Montessori: Mở các loại khóa, chốt (Ổ khóa và chìa)
*Tiếng anh (BN): ANIMAL REVIEW + TET HOLIDAY
*GDLG: Giáo dục cho trẻ biết ý nghĩa ngày Tết cổ truyền
*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)
*Cảm thụ âm nhạc: Xướng âm Dân ca Pháp
*Giao tiếp thuyết trình: Giao tiếp: Nói lời yêu thương với người thân
*GDLG: Biết lắng nghe người khác.

*Montessori: Luyện tập
*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)
*GDLG:Quan tâm chia sẻ giúp đỡ bạn
*Âm nhạc : NDC DVĐ: Cùng múa hát mừng xuân
NDKH NH: Mùa xuân ơi
TC : Xem tranh đoán tên bài hát
*Music & Movement Day: ANIMAL REVIEW + TET HOLIDAY
*Tạo hình (NK) Gói bánh trưng(bánh tét)
*Thư viện : Nghe cô kể chuyện.Xem sách truyện theo chủ điểm.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 02
Thực hiện từ : 05/02/2018 – 02/03/2018
Tuần 2: Nghỉ tết âm lịch
Từ ngày 12/02/2018 – 16/02/2018
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 02
Lớp : Chồi Non 4
Thực hiện từ : 05/02/2018 – 02/03/2018
TUẦN 3: Phong tục ngày tết
Từ ngày 19/02/2018 – 23/02/2018
Lớp: Chồi non 4
Thời gian

HOẠT ĐỘNG
Sáng

Chiều

Thứ hai
Nghỉ tết Nguyên Đán

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

*Montessori: Thẻ tranh lớn và âm đầu – r, s, t
* Toán : Làm quen mục đích phép đo độ dài.
*Thể dục: : VĐCB: Bò chui qua cổng
TCVĐ: Đội nào nhanh hơn
*Story time: Does a kangaroo have a mother too?
*MTXQ : Trò chuyện về phong tục ngày tết
*Tạo hình (NK) : Hoa đào ngày tết ( in dập)
*Tiếng anh(BN): Jungle animals: tiger, lion, panda,
elephant, zebra…
Conversation: Can an elephant fly? No, it can’t.
Letter P sound and words

*Tạo hình (ck): Vẽ quả ngày tết
*Máy tính: Lette J: http://www.starfall.com/n/levelk/letter-a/load.htm?f
* Montessori: Phân loại rau, hoaquả, ngũ cốc

*Cảm thụ âm nhạc: Ôn tập 7 bậc cơ bản trong hàng âm và ký hiệu của chúng
*Giao tiếp thuyết trình: Giao tiếp: Gia đình của tôi
*GDLG : Quan tâm chia sẻ giúp đỡ bạn

*Montessori : Luyện tập
*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)
*GDLG: Cảm ơn khi được tặng quà.
*Âm nhạc : NDC : DH : Mùa xuân đến rồi
NDKH : NH: Mùa xuân ơi
TC : Ai nhanh nhất
*Music & Movement Day: Game: Musical chairs
*Tạo hình (NK) : Hoa mai ngày tết(dán giấy vụn)
*Thư viện : Nghe cô kể chuyện.Xem sách truyện theo chủ điểm.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 02/ 2018
Thời gian từ 05/02/2018 – 02/03/2018
Tuần 4: Bóng tối và ánh sáng
Thực hiện từ ngày 26/02/2018 –02/03/2018
Lớp: Chồi non 4
Thời gian

Thứ hai

HOẠT ĐỘNG
Sáng
*Bóng rổ: Hướng dẫn Kỹ thuật Đẩy và bắt bóng
*Văn học : Truyện: Nàng tiên bóng đêm.
*Bóng rổ: Hướng dẫn Kỹ thuật Đẩy và bắt bóng
*Montessori: Luyện tập

Thứ ba

Thứ tư

*Montessori: Luyện tập.
* Toán : Dạy trẻ kĩ năng đo độ dài.
*Thể dục: VĐCB: Ném trúng đích đứng
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
*Story time: Shark in the dark

Thứ năm

*MTXQ : Cùng bé làm thí nghiệm ánh sáng và bóng
tối
*Tạo hình (NK) : Ngày
*Tiếng anh(BN): Sea animals: Octopus, shark, crab,
turtle, dolphin, lobster
Conversation: Is it a dolphin? Yes, it is. (No, it isn’t).
Letter Q sound and words

Thứ sáu

Chiều
*Tiếng anh: Sea animals: Octopus, shark, crab, turtle, dolphin, lobster
Conversation: Is it a dolphin? Yes, it is. (No, it isn’t).
Letter Q sound and words
*Piano: Bài tập quãng 3.2
*Montessori: Luyện tập
*Tiếng anh (BN): Sea animals: Octopus, shark, crab, turtle, dolphin, lobster
Conversation: Is it a dolphin? Yes, it is. (No, it isn’t).
Letter Q sound and words
*GDLG: Biết gọi người lớn khi gặp nguy hiểm.
*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)
*Cảm thụ âm nhạc: Làm quen với đàn T’rưng
*Giao tiếp thuyết trình: Ôn tập
*GDLG: Quan tâm, giúp đỡ bạn

*Montessori: Bảng phân loại chữ
*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)
*GDLG : Biết nói với người lớn khi ốm.

*Âm nhạc : NDC : NH: Ánh trăng hòa bình
*Tạo hìh (ck): Xé và dán bức tranh cảnh bầu trời ban
NDKH :ÔVĐ : Cháu vẽ ông mặt trời
ngày.
TC : Nghe tiếng hát tìm đồ vật
*Máy tính: Lette E: http://www.starfall.com/n/level*Music & Movement Day: Game: Musical statute
k/letter-a/load.htm?f
*Tạo hình (NK) : Đêm
*Montessori: Luyện tập
*Thư viện: Xem sách truyện về chủ điểm
- Truyện : Gấu con chia quà.

Sản phẩm chung: Dán hoa 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, BÀI HÁT THÁNG 2/2018
Tuần 1 :
Thơ
Hoa Cúc Vàng
Suốt cả mùa đông
Nắng đi đâu miết
Trời đắp chăn bông
Còn cây chịu rét
Sớm nay nở hết
Đầy sân cúc vàng
Thấy mùa xuân đẹp
Nắng lại về chăng
Ồ chẳng phải đâu
Mùa đông nắng ít
Cúc gôm nắng vàng.
Vào trong lá biếc.
Chờ cho đến tết,
Nở bung thành hoa
Rực vàng hoa cúc
Ấm vui mọi nhà
Bài hát
Cùng múa hát mừng xuân
A mùa xuân đẹp quá
Bạn khắp nơi mau cùng lại đây chơi
A mùa xuân đẹp quá
Cùng nắm tay nhau cùng đùa vui
Vui xuân sang
Ta cùng nhau múa cùng nhau hát cười
Thật thắm tươi
Khi mùa xuân đến mọi nơi
Đẹp biết bao nhiêu
Tình thân ái trên đời.
Nghe hát
Mùa xuân ơi
Xuân xuân ơi xuân đã về
Có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến
Xuân xuân ơi xuân đã về
Tiếng chúc giao thừa chào đón mùa xuân
Xuân xuân ơi xuân đến rồi

Cánh én bay về cho tim mình nao nức
Xuân xuân ơi xuân đến rồi
Những đóa mai vàng chào mừng xuân sang
Nghe âm vang bao câu chúc yên lành
Đất nước gấm hoa yên ấm an vui
Bao em thơ khoe áo mới tươi cười
Chào một mùa xuân mới
Xuân xuân ơi xuân đã về
Kính chúc muôn người với bao điều mong ước
Trong hương xuân ta vẫy chào
Kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui
Tuần 3
Bài hát
Mùa xuân đến rồi
Sáng hôm nay trời đã nắng lên rồi
Cầm tay nhau chúng ta ra vườn chơi
Ngắm bướm xinh đùa trên cánh hoa hồng
Mùa xuân tới hát ca reo vui mừng.
Nghe hát
Mùa Xuân Ơi Mùa Xuân
Hãy đến mùa xuân ơi
Cho nụ cười càng thêm trong sáng
Thắm thiết tình yêu thương
Bên bạn bè bên những em thơ
Một cơn gió thoáng theo xuân gọi về
Ngoài hiên tia nắng ban mai dịu dàng
Cùng theo năm tháng xa xa trở về
Mừng mùa xuân đến
Nụ hoa chiếc lá xôn xao nhè nhẹ
Dòng sông êm ái trôi nhanh gần đều
Loài chim cất tiếng yêu thương một ngày
Mùa xuân có hay
Tuần 4
Truyện: Nàng tiên bóng đêm
Bé Hoa ghét nhất trên đời là bóng đêm. Mỗi khi mẹ hôn lên má bé Hoa trước lúc ngủ, đèn tắt và bóng đêm tràn vào. Tất cả xung quanh bỗng trở
nên lạ lẫm và huyền bí. Bé Hoa thầm nghĩ: “Mình muốn mặt trời chiếu sáng cả ngày lẫn đêm. Ngày vui vẻ còn bóng đêm thì đáng sợ làm sao”.
- Tại sao tôi lại đáng sợ cơ chứ?
- Giọng của ai đó bất ngờ vang lên trong bóng tối. Bé Hoa ngạc nhiên nhìn xung quanh. Bé thấy bên cửa sổ một người phụ nữ, gương mặt trắng
hồng và tỏa sáng như ánh trăng trên bầu trời. Cô ta khóac một chiếc áo choàng lấp lánh như những vì sao bạc.Cô nói:
- Hãy ngắm nìn tôi – Cô bé thân yêu.

Chẳng lẽ tôi lại không xinh đẹp?
Bé Hoa khẽ hỏi: - nhưng cô là ai?
Người phụ nữ mỉm cười: - Ta là nàng tiên đêm, ta đến thay cho ngày để tặng cho tất cả mọi người sự bình yên và giấc ngủ.
Cô tiên đến bên bé hoa, cầm tay bé và nói:
- Hãy bay cùng ta và cháu sẽ thấy cả vương quốc của cháu ngủ bình yên và ngọt ngào như thế nào.
Thế rồi, nàng tiên đêm cùng bé Hoa bay qua cửa sổ. Họ bay qua những thành phố và làng mạc. Tất cả đều đang chìm trong giấc ngủ dịu dàng và
êm đẹp. Chưa bao giờ bé Hoa thấy cảnh đẹp đến thế. Bé Hoa thầm thì:
- Cô không đáng sợ, cô tuyệt diệu và bí ẩn làm sao.
Bài hát
Cháu vẽ ông mặt trời
Cháu vẽ ông mặt trời
Miệng ông cười thật tươi,
Như miệng cười cô giáo
Dạy cháu hát, dạy cháu chơi
Cháu vẽ ông mặt trời
Chúm mây ở cạnh ông,
Như ở cạnh cô giáo
Là mái tóc của bé thơ
Nghe hát
Ánh trăng hòa bình
Bóng trăng tròn lướt qua rặng tre
Trăng lấp lánh ánh vàng xóm quê
Trăng trăng thanh sáng ngời, em hát cười
Trăng trông em đang múa hát, trăng cũng cười
Khắp thôn làng tiếng chiêng lừng vang
Em múa hát rước đèn dưới trăng
Trăng ơi trăng sáng ngời, soi khắp trời
Cho đêm nay em múa hát ca vang núi đồi
Đón hòa bình núi sông đẹp tươi
Trăng chiếu sáng ánh vàng khắp nơi
Trăng xinh xinh sáng ngời, em hát cười
Yêu quê hương đất nước hát ca vang trời !

