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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 2
Lớp : Lá biếc 1
Thực hiện từ : 05/02/2018 - 02/03/2018
Kế hoạch tuần 1: Lễ hội mùa xuân
Từ ngày : 05/02- 09/02/2018
Hoạt động
Sáng
*Montessori: Mời trà
*Làm quen chữ viết: Tập tô chữ cái s,x
*Tiếng anh: All kinds of Transportation
Opposites: wet-dry/ clean-dirty/ full-empty…
Short vowel o and word family ot
*Tiếng anh: Transportation review. Conversation: How many (buses)
are there?; Opposites: Review; Short vowel o and word family ot
*Âm nhạc: NDC: DH:Mùa xuân.
NDKH:NH:Ngày tết quê em.
TCÂN:Tai ai tinh
*Montessori: Luyện tập
*Toán : Tách và gộp trong phạm vi 9
*Cảm thụ âm nhạc: Âm thanh có tính nhạc
* Tạo hình (CK): Vẽ mâm ngũ quả ngày tết.
* Story time: Game: Magic bowls
*Bóng rổ: Dạy kỹ thuật quay tay theo đường tròn.(tiếp)
* Tiếng anh: (bản ngữ): Short vowel o and word family ot;Opposites:
Review; Transportation review. Conversation: + How many (ships) are
there? There are (15)
* Văn học: Thơ :Ông Đồ
* Võ: Ôn luyện kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng
* Thư viện: Xem tranh truyện về ngày tết Nguyên Đán.
*Môi trường xung quanh: Tìm hiểu về hội chợ xuân
*Montessori: Bánh chưng
* Bóng rổ: Dạy kỹ thuật quay tay theo đường tròn.(tiếp)
-

Chiều
* Bóng đá: Ôn luyện các kỹ thuật đã học
* Múa: Tập ép dẻo trong gióng Balle ,Học mới các thế tay môn
Balle.Tâp bài múa
* Piano: Con chim ri
*Võ: Ôn luyện kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng
* Tạo hình( NK): Vẽ chợ hoa ngày Tết
* Máy tính: Thế giới sôi động
* Giáo dục lễ giáo: CS 45. Sẵn sàng giúp đỡ khi người khác
gặp khó khăn

* Montessori: Tấm nhiệt
*Giao tiếp thuyết trình: Nói lời yêu thương với người thân
* Múa: Tập ép dẻo trong gióng Balle ,Học mới các thế tay môn
Balle.Tâp bài múa
* Bóng đá: Ôn luyện các kỹ thuật đã học
*Montessori:Luyện tập
* Giáo dục lễ giáo: CS 45. Sẵn sàng giúp đỡ khi người khác
gặp khó khăn

*Tạo hình(NK): Vẽ chợ hoa ngày Tết(t2)
* Thể dục: VĐCB: Nhảy lò cò ít nhất 5 bước liên tục.CS
3:Ném và bắt bóng từ khoảng cách xa 4m
TCVĐ: Cáo và thỏ
*Music & Movement Day: Go Go English: How many are
there?

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 2
Lớp : Lá biếc 1
Thực hiện từ : 05/02/2018 - 02/03/2018
Kế hoạch tuần 2: nghỉ tết nguyên đán
Từ ngày 12/02- 16/02/2018
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 2
Lớp : Lá biếc 1
Thực hiện từ : 05/02/2018 - 02/03/2018
Kế hoạch tuần 3: Em yêu Hà Nội
Từ ngày 19/02- 23/02/2018
Hoạt động
Chiều

Sáng

Nghỉ tết Nguyên Đán
Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

*Cảm thụ âm nhạc: Chép nhạc bài Đồ Rê Mi
* Tạo hình (CK): Nặn cột cờ Hà Nội.
* Story time: Go Go English: How many are there?
*Bóng rổ: Hướng dẫn Kỹ thuật phối hợp dẫn bóng theo đường thẳng
và ném rổ
* Tiếng anh: (bản ngữ): All kinds of Transportation
Opposites: wet-dry/ clean-dirty/ full-empty…
Short vowel o and word family ot
* Văn học: Truyện :Truyền thuyết hạt lúa thần
* Võ: Hướng dẫn Kỹ thuật phối hợp dẫn bóng theo đường thẳng và
ném rổ.
* Thư viện: Xem sách truyện theo chủ điểm,nghe cô kể chuyện.
*Môi trường xung quanh : Tìm hiểu về danh lam thắng cảnh và di
tích lịch sử Hà Nội.
*Montessori: Luyện tập
* Bóng rổ: Hướng dẫn Kỹ thuật phối hợp dẫn bóng theo đường
thẳng và ném rổ

* Montessori: Hộp vật thẻ chữ phụ âm ghép
* Làm quen chữ viết: Làm quen chữ v,r
*Giao tiếp thuyết trình: Gia đình của tôi
* Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học Balle + nâng cao
Ôn bài múa
* Bóng đá: Hướng dẫn Kỹ thuật chuyền bóng ba người
*Montessori: Phép cộng bằng bảng que gỗ
*Toán : Lập và nhận biết chữ số 10
* Giáo dục lễ giáo: Rèn nề nếp ngồi học đúng tư thế

*Tạo hình(NK):Vẽ tháp rùa
* Thể dục-VĐCB: Bò theo đường zic zắc ,Ném xa bằng hai tay
- TCVĐ: Chó sói xấu tính
*Music & Movement Day: Game: Magic bowls
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 2
Lớp : Lá biếc 1
Thực hiện từ : 05/02/2018 - 02/03/2018
Kế hoạch tuần 4: Mời bạn về thăm quê tôi.
Từ ngày 26/02- 02/03/2018
Hoạt động
Sáng
*Montessori: Luyện tập
*Tiếng anh: Short vowel o and word family op.Transportation
review.Opposites: review
*Tiếng anh: Short vowel o and word family op
Transportation review
*Âm nhạc: NDC:Biểu diễn bài hát về quê hương,đất nước.
-NDKH:NH: Quê hương
-TCAN:ai đoán giỏi
*Montessori: Luyện tập
* Làm quen chữ viết: Tập tô chữ v,r
*Cảm thụ âm nhạc: Làm quen với kèn Saxsophon
* Tạo hình (CK): Xé dán hình ảnh các di tích lịch sử Việt Nam từ
sách báo.
* Story time: What can a crane pick up?
*Bóng rổ: Hướng dẫn Kỹ thuật phối hợp dẫn bóng theo đường thẳng
và ném rổ
* Tiếng anh: (bản ngữ): Short vowel o and word family
op.Transportation review.Opposites: review.
* Văn học:Tập kể chuyện:Truyền thuyết hạt lúa thần
* Võ: Hướng dẫn Kỹ thuật phối hợp dẫn bóng theo đường thẳng và
ném rổ
* Thư viện: Xem tranh truyện về quê hương đất nước.Nghe cô kể
chuyện.
*Môi trường xung quanh : Trò chuyện về cảnh đẹp quê hương Việt
Nam.
*Montessori: Động vật trên cạn,dưới nước,lưỡng cư.
* Bóng rổ: Hướng dẫn Kỹ thuật phối hợp dẫn bóng theo đường
thẳng và ném rổ

Chiều
* Bóng đá: Hướng dẫn Kỹ thuật chuyền bóng ba người
* Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học Balle + nâng cao
Ôn bài múa
* Piano: Bài tập kết hợp 2 tay Gam C dur
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1.
* Tạo hình( NK): Vẽ vùng biển quê em
* Máy tính” Ngôi nhà toán học
* Giáo dục lễ giáo: CS 51. Chấp nhận sự phân công của nhóm
bạn và người lớn.

* Montessori:Sự phát triển của trẻ
*Toán : So sánh,thêm bớt trong phạm vi 10
*Giao tiếp thuyết trình:Ôn tập
* Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học Balle + nâng cao
Ôn bài múa
* Bóng đá: Hướng dẫn Kỹ thuật chuyền bóng ba người
*Montessori: Luyện tập
* Giáo dục lễ giáo: CS 52. Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản
cùng người khác.

*Tạo hình(NK): Gấp thuyền biển
* Thể dục: -VĐCB: Bật qua vật cản 15-20cm . Chuyền bóng qua
đầu
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
*Music & Movement Day: Game: What’s the time, Doctor?

Nội dung bài thơ, câu chuyện, bài hát bé học trong tháng 02 năm 2018.
Bài Thơ:
Ông đồ
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực Tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài:
"Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay"
Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu...
Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

Truyện:
Truyền thuyết hạt lúa thần.
Tục truyền, hạt lúa thời vua Hùng mới dựng nước to như cái thuyền con, khi chín thì tự lăn về nhà. Chỉ vì chị vợ của quan lang lười biếng và nóng
nảy đã làm thần lúa giận bỏ đi. Từ đấy, những hạt lúa ngày càng bé đi và mỗi lần lúa chín, người dân lại phải gặt lúa về.
Tục truyền ngày xưa khi vua Hùng mới dựng nước, ven các con sông Thao, sông Đà, sông Lô đất đai màu mỡ, cây cối tốt tươi. Cư dân Văn Lang
vẽ chàm vào người xuống đồng bắt cá về ăn. Vùng đồng kẻ Gáp, kẻ Vầy cá nhiều vô kể, ăn cá mãi cũng chán. Các cụ già làng thường thấy trên
những bãi bồi hàng năm nở lên những vạt cây tốt nhanh, lá giống lá mía, thân như thân lau, nở từng bụi sum suê, bông trĩu, quả to, có quả như cái
thuyền con, khi quả chín rụng xuống đất, chim sóc cứ mổ mà ăn không xuể.
Các già làng liền rủ nhau lấy rìu bổ ăn thử, ăn vào đến đâu thấy dễ chịu đến đấy, nếu đem cho vào ống nứa đốt như nấu khoai mài, ăn thấy càng
thơm ngon. Thấy vậy, dân làng rủ nhau đi nhặt về để dành ăn vào mùa đông rét mướt.
Nhưng có năm cây vẫn tốt, lúc ra hoa trời nắng bông lại lép kẹp, bông thì to nhưng cứ giơ thẳng lên trời như những mũi mác, cả làng cả bản tha hồ
đốt cây trầm hương gọi là vía, gọi hồn hạt cũng không to, bông vàng không trĩu xuống.
Vua Hùng thấy vậy, cùng các già làng tìm một ngọn núi cao im lặng trèo lên trên đỉnh, đốt hương khấn vái bốn phương mong Long Quân về phù
hộ. Vua Hùng cùng các già làng cầu khấn mãi từ sáng đến hết đêm. Sáng hôm sau, bỗng nhiên trời nổi sấm sét, mưa từ đâu như trút nước xuống,
rồi từ trong đám mưa có vị thần nói to lên rằng: "Từ nay trở đi cứ sáng mồng một Tết, nhà nào cũng phải quét sạch nhà cửa cổng ngõ sân bãi đến
giờ "dần" sẽ có lúa thần về mới được ăn, bằng trái ý là lúa bay đi".
Tan cơn mưa, vua Hùng và các già làng như tỉnh giấc mộng, nhìn thấy ngay trước mắt mình một hạt lúa thần thật to bằng chiếc thuyền con.
Từ đó về sau năm nào cũng vậy, cứ khoảng tháng bảy, tháng tám khi nước các con sông rút đi là tất cả cư dân Văn Lang, cùng với vua Hùng nghe
theo lời thần dạy, ra những bãi bồi ven sông cày bừa vun xới, chăm chút nâng niu những cây lúa thần. Từ đấy năm nào lúa cũng về đều đặn, dân
cư no lành, vui mừng ca hát, nhảy múa. Nhưng bỗng một năm có hai vợ chồng nhà quan lang còn trẻ, chị vợ ngủ trưa, khi mở mắt ra những tia
sáng của thần trời đã le lói chiếu qua khe liếp nhà, mới vội vàng cầm chổi đi quét sân. Chị vợ đang quét thì lúa tới giờ đã lăn từ ngoài bãi bồi lăn
về. Hạt lúa thật to, thật đẹp, nhưng cổng nhà rác quá, lúa không vào được, chị vợ sợ chồng mắng mới quay ra mắng lúa:
"Lúa gì mà chưa đến giờ đã mò về".
Lúa giận rồi bỏ đi. Trước khi đi, lúa còn bảo: "Nhà chị lười quá, từ nay cứ lấy ngoèo tre, lưỡi sắt cắt từng bông chứ đừng hòng ta lăn về cho mà ăn
nữa".
Chị vợ hối hận chạy theo van nài, nói thế nào cũng không được. Lúa thần bay đi, cư dân Văn Lang lại lao đao vì thiếu cái ăn. Vua Hùng lại phải
cùng các già làng lên đỉnh núi cầu khấn trời đất, thắp hương suốt ngày đêm, gọi vía lúa, lúa thần vẫn không về. Còn những cây lúa hằng năm vẫn
chăm sóc ở bãi bồi ven sông thì lá bé đi, bông nhỏ lại chỉ bằng phần nghìn, phần vạn hạt lúa thần và phải lấy cái ngoèo tre, đóng một miếng sắt
(gọi là liềm) đi cắt từng bông một mang về.
Từ đó, hằng năm cứ sắp đến mùa lúa nở, cư dân Văn Lang và vua Hùng lại cầu khấn thần lúa. Và mỗi khi nước sông rút đi, lại ra sức chăm sóc
những cây lúa ven sông rồi mang ngoèo tre, lưỡi sắt đi cắt từng bông lúa mang về.

Bài hát:
Mùa xuân
Phương Nam hoa mai thắm
Phương Bắc đào hồng tươi
Mùa xuân hoa khoe sắc
Hương thơm ngát đất trời
Mùa xuân ơi mùa xuân
Chào mùa xuân năm mới
Chúng em thêm một tuổi
Mùa xuân ơi mùa xuân
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
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
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết đến trong tim mọi người
Quê hương
Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày Quê hương là đường đi học Con về rợp bướm vàng bay Quê hương là con diều biếc Tuổi
thơ con thả trên đồng Quê hương là con đò nhỏ Êm đềm khua nước ven sông Quê hương là cầu tre nhỏ Mẹ về nón lá nghiêng che Quê hương là
đêm trăng tỏ Hoa cau rụng trắng ngoài thềm Quê hương mỗi người chỉ một Như là chỉ một mẹ thôi Quê hương nếu ai không nhớ Sẽ không lớn nổi
thành người Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày Quê hương là đường đi học Con về rợp bướm vàng bay Quê hương là con
diều biếc Tuổi thơ con thả trên đồng Quê hương là con đò nhỏ Êm đềm khua nước ven sông Quê hương là cầu tre nhỏ Mẹ về nón lá nghiêng che
Quê hương là đêm trăng tỏ Hoa cau rụng trắng ngoài thềm Quê hương mỗi người chỉ một Như là chỉ một mẹ thôi Quê hương nếu ai không nhớ Sẽ
không lớn nổi thành người Quê hương là cầu tre nhỏ Mẹ về nón lá nghiêng che Quê hương là đêm trăng tỏ Hoa cau rụng trắng ngoài thềm Quê
hương mỗi người chỉ một Như là chỉ một mẹ thôi Quê hương nếu ai không nhớ Sẽ không lớn nổi thành người Quê hương nếu ai không nhớ Sẽ
không lớn nổi thành người

Sản phẩm tạo hình:Tranh mâm ngũ quả ngày tết

1.
-

LINKS FOR REFERENCES
‘We all fall down’ (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=JRMAptlBgTk
Wake up song (Good action songs): https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw
Transportation songs:
By the Singing Walrus: https://www.youtube.com/watch?v=Ut-HbauKzDw
Let’s be planes: https://www.youtube.com/watch?v=YU8VOhXpLi0

- Transport chant by ELF: https://www.youtube.com/watch?v=MOKKWlq_zeQ
- Transport chant by Maple Leaf: https://www.youtube.com/watch?v=sgb6uhoPW5g
2. Color songs:
+Rainbow color song: https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
+What color do you like? https://www.youtube.com/watch?v=GzGvV7OAXvY
- Color songs (Super Simple Song 1&2):
+ https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
+ https://www.youtube.com/watch?v=Asb8N0nz9OI
3. Shape songs (Super Simple Song):
- No. 1: https://www.youtube.com/watch?v=TJhfl5vdxp4
- No. 2: https://www.youtube.com/watch?v=03pyY9C2Pm8
4. Number songs:
+ (1-20 Super simple song): https://www.youtube.com/watch?v=7D4K9oi7oBM
+ Number song (1-100 KidTV123): https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y
5. Alphabet song:
+ ABC chant: https://www.youtube.com/watch?v=aEYcmNhz7Uc
+ Phonic song: https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs
https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc
6. Opposite songs:
- Opposite Song By The Learning Station: https://www.youtube.com/watch?v=TW4OQxUVjiE
- Open and shut them song by Super Simple Song: https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y
7. Wrap-up song:
Good bye song (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY

