CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 02/2018
Lớp: GIEO HẠT 1
Tuần I: Bé chúc tết

Từ ngày 05/02 đến 09/02
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

Văn học: Thơ: Chúc Tết cho bé

*GDLG: Dạy trẻ biết chào hỏi khi có khách tới nhà
*HĐC: Xem một số tranh ảnh về ngày tết

Tạo hình:Trang trí bao lì xì
*GDLG: Tiếp tục rèn trẻ chào hỏi người lớn.
*HĐC: Cho trẻ chơi với góc gia đình

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Hoạt động nhận biết: Bé đi chúc tết

* GDLG: Tập rửa tay bằng xà phòng, tự lau mặt
* Rèn nề nếp: Tiếp tục rèn trẻ tập trung vào cô khi ngồi học bài.

Hoạt động với đồ vật: Lồng cốc

Thể dục : VĐCB: Đi có mang vật trên tay
TCVĐ : Chuyền bóng.

Âm nhạc:

*NGBN.
- Nghe cô kể truyện.
- Ôn truyện : “ Thỏ ngoan”.

NDC : Dạy hát: Sắp đến tết rồi
NDKH:Nghe hát: Nhong nhong nhong

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 02/2018
Lớp: GIEO HẠT 1
Tuần II: NGHỈ TẾT
Từ ngày 12/02 đến 16/02

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 02/2018
Lớp: GIEO HẠT 1
Tuần III: Tết của bé có gì

(Từ 19/02 đến 23/02)
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai
Nghỉ Tết Nguyên Đán

Thứ ba

Hoạt động nhận biết: Trò chuyện về ngày tết của bé
Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Hoạt động với đồ vật: Chơi với đồ dùng, đồ chơi các màu sắc
khác nhau

Âm nhạc:
NDC: VĐTN: Hoa lá mùa xuân
NDKH: Nghe hát : Cùng múa vui

* GDLG: Tập thói quen ăn xong tự lau miệng
* Rèn nề nếp: Tiếp tục rèn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định

Thể dục : VĐCB: Tung bóng về phía trước bằng 2 tay
TC: Con bọ dừa

*NGBN.
- Nghe cô hát : Cháu thương chú bộ đội.
- Ôn đồng dao : “ Dung dăng dung dẻ”

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 02/2018
Lớp: Gieo hạt 1
Tuần VI: “Trò chơi dân gian”
(Từ 26/2 đến 02/3)
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

Văn học: Đồng dao “Dung Dăng Dung Dẻ”

*GDLG: Dạy trẻ biết vâng lời
*HĐC: Cho trẻ xem các hình ảnh, video các trò chơi dân gian.
- Chơi với góc gia đình

Tạo hình:

Nặn viên sỏi
*GDLG: “Nhận lỗi khi mắc khuyết điểm”
*HĐC: Chơi với đồ chơi bé yêu thích.

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Hoạt động nhận biết: “Trò chuyện về một số trò chơi dân gian”

* GDLG: “Trẻ biết xin khi người lớn cho đồ”.
* Rèn nề nếp: Tiếp tục rèn trẻ tập trung vào cô khi ngồi học bài.

Hoạt động với đồ vật: “Kỹ năng xé vụn”

Thể dục
VĐCB: Bò chui dưới dây
TCVĐ: Lộn cầu vồng

Âm nhạc:
NDC: Nghe hát: : “Tập tầm vông”
NDKH: Trò chơi: “ nghe âm thanh đoán nhạc cụ’’

*NGBN.
- Nghe cô kể truyện
- Ôn truyện : “ Hoa Mào Gà ”

NỘI DUNG THƠ,TRUYỆN,BÀI HÁT LỚP GIEO HẠT THÁNG 02
Tuần 1 : Thơ: Chúc Tết cho bé
Xuân đến hy vọng
Ấm no mọi nhà.
Kính chúc ông bà
Sống lâu trăm tuổi

Bài hát : “ Sắp đến Tết rồi ”
Sắp đến tết rồi đến trường rất vui sắp đến tết rồi về nhà rất vui
Mẹ đang may áo mới nhé ai cũng vui mừng ghê
Mùa xuân này em đã lớn biết đi thăm ông bà
Sắp đến tết rồi đến trường rất vui sắp đến tết rồi về nhà rất vui
Mẹ đang may áo mới nhé ai cũng vui mừng ghê
Mùa xuân này em đã lớn biết đi thăm ông bà.

Bài hát: “ Nhong nhong nhong”
Nhong nhong nhong cha làm con ngựa
Để cho con lên cưỡi con ơi.
Nhong nhong nhong cha làm con ngưa
Để cho con vui thỏa tiếng cười.
Nhong nhong nhong ngựa cha mệt quá!
Con không biết con nói ngựa phi.
Nhong nhong nhong ngựa phi thậtkhùng
Hai cha con cùng ngã lăn đùng.
Vui thật vui con cười giòn giã
Ngựa cha ngã bốn vó lăn quay
Con chay ngay, chay đi hỏi mẹ
Tìm ở đâu có cỏ bồ đề.
Mẹ bảo con đừng đi tìm cỏ
Mà con hãy thỏ thẻ bên tai
Con thương cha con ngoan thật nhiều
Ngựa cha lại cõng con nhong nhong.
Nhong nhong nhong cha làm con ngựa
Mong cho con khôn lớn con ơi!
Nhong nhong nhong cha làm con ngựa
Để cho con nương tựa suốt đời...
Tác giả:Thế Hiến.

Tuần 3 :
Bài hát: Hoa lá mùa xuân
Tôi là lá,tôi là hoa Tôi là hoa lá hoa mùa xuân Tôi cùng múa,tôi cùng ca Tôi cùng ca múa ca mừng xuân Xuân vừa đến trên cành cây Cho ngàn muôn lá hoa đẹp
tươi Cho người muôn tiếng ca rộn vang nơi nơi

Bài hát : Cùng múa vui
Nào đến đây cùng múa vui
Tay nắm tay bước chân nhịp nhàng
Ta múa theo tiếng đàn rộn vang

Tuần 4
Đồng dao : Dung dăng dung dẻ
Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đến cổng nhà trời
Lạy cậu lạy mợ
Cho cháu về quê
Cho dê đi học
Cho cóc ở nhà
Cho gà bới bếp
Xì xà xì xụp
Ngồi thụp xuống đây

Bài Tập Tầm Vông
Tập tầm vông, tay không tay có
Tập tầm vó, tay có tay không
Tay nào có? Tay nào không?
Tay nào có? Tay nào không?

Bài; kéo cưa lừa xẻ
Kéo cưa lừa xẻ
Ông thợ nào khoẻ
Về ăn cơm vua
Ông thợ nào thua
Về bú tí mẹ.

