CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 2/2018
Thời gian từ: 05/02 –02/03/2018
Tuần 1: Lễ hội mùa xuân
Từ 05/02 – 09/02/2018
Lá biếc 3
Thời
gian
Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Hoạt động
Sáng
Chiều
* Tiếng anh bản ngữ : Transportation review. Conversation: How many
* Võ : Dạy kỹ thuật quay tay theo đường tròn.(tiếp)
(buses) are there? Opposites: Review. Short vowel o and word family ot
* Giáo dục lễ giáo : Sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn
* Văn học : Truyện: Sự tích mùa xuân
* Tạo hình (NK) : Vẽ chợ hoa ngày tết
*Múa : Tập ép dẻo trong gióng Balle ,Học mới các thế tay môn Balle
* Máy tính: Letter A
Tâp bài múa
* Montessori : Mời trà
* Làm quen chữ viết : Tập tô chữ cái s, x
* Môi trường xung quanh : Lễ hội mùa xuân ngày Tết
* Bóng rổ : Ôn luyện kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng
* Tiếng anh VN : All kinds of Transportation. Opposites: wet-dry/ clean* Giáo dục lễ giáo : Chơi ở nơi an toàn.
dirty/ full-empty… Short vowel o and word family ot
* Montessori : Luyện tập
* Cảm thụ âm nhạc : Âm thanh có tính nhạc
* Montessori : Tâm nhiệt
* Bóng đá :Ôn luyện các kỹ thuật đã học.
* Toán : Tách và gộp trong phạm vi 9
* Thể dục : VĐCB: Bật tách chân, khép chân qua 7 ô. Ném trúng đích nằm
* Âm nhạc: NDC :VĐ: Xúc xắc xúc xẻ
ngang bằng 1 tay
NDKP:NH: Mùa xuân ơi
TC: Rồng rắng lên mây
TC: Nghe nhạc đoán tên bài hát
* Tiếng anh bản ngữ : Short vowel o and word family ot. Opposites:
* Story time : Go Go English: How many are there?
Review. Transportation review. Conversation: How many (ships) are
there? There are (15)
* Piano : Con chim ri
* Thư viện : Xem sách truyện về ngày Tết ở các miền quê
* Montessori : Luyện tập
* Tạo hình (NK): Vẽ chợ hoa ngày tết
* Giáo dục lễ giáo : Không leo trèo lên bàn, ghế, ban công.
* Giao tiếp thuyết trình: Giao tiếp: Nói lời yêu thương với người thân
* Bóng rổ : Ôn luyện kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng
* Võ : Dạy kỹ thuật quay tay theo đường tròn.(tiếp)
* Tạo hình (CK) : Làm và trang trí bao lì xì
* Montessori : Bánh chưng

* 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
* Music & Movement day : Game: Magic bowls

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 2/2018
Thời gian từ: 05/02 – 02/03/2018
Tuần 2: Nghỉ tết nguyên đán
Từ 12/02 – 16/02/2018

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 2/2018
Thời gian từ: 05/02 – 02/03/2018
Tuần 3: Em yêu Hà Nội
Từ 19/02 – 23/02/2018
Lá biếc 3
Thời
gian
Thứ 2

Hoạt động
Chiều

Sáng
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Thứ 3

Thứ 4

* Montessori : Luyện tập
* Toán : Lập số và nhận biết chữ số 10
* Âm nhạc: NDC: DH: Yêu Hà Nội
NDKH: NH: Hà nội một trái tim hồng.
TC: Tai ai tinh

* Story time : What can a crane pick up?
Thứ 5

* Thư viện : Xem tranh truyện về các danh lam thắng cảnh ở Hà Nội
* Tạo hình (NK): Vẽ tháp rùa Hà Nội ( T2)
* Giao tiếp thuyết trình: Giao tiếp : Gia đình của tôi
* Võ : Dạy bài quyền cơ bản số 2-đoạn 2- tổ hợp 1

Thứ 6

* Tạo hình (CK) : Vẽ Hồ Gươm
* Montessori : Luyện tập

* Bóng đá : Hướng dẫn Kỹ thuật chuyền bóng ba người
* Thể dục : VĐCB : Đi nối gót lên phía trước-Lăn bóng qua đường zíc zắc
TCVĐ: Chó sói xấu tính
* Tiếng anh bản ngữ : Short vowel o and word family op. Transportation
review. Opposites: review.
* Piano : Bài tập kết hợp 2 tay Gam C dur
Con chim ri
* Montessori : Luyện tập
* Giáo dục lễ giáo : Lắng nghe người khác nói.
* Bóng rổ : Hướng dẫn Kỹ thuật phối hợp dẫn bóng theo đường thẳng và
ném rổ
* 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
* Music & Movement day : Game: Musical statute

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 2/2018
Thời gian từ: 05/02 – 02/03/2018
Tuần 4: Mời bạn về thăm quê tôi
Từ 26/02 – 02/03/2018
Lá biếc 3
Thời
gian
Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Hoạt động
Sáng
Chiều
* Tiếng anh bản ngữ : Transportation review. Opposites: review. Short
* Võ : Dạy bài quyền cơ bản số 2-đoạn 2- tổ hợp 1
vowel o and word family review
* Giáo dục lễ giáo : Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người
* Văn học : Thơ : Em yêu nhà em
khác
*Múa : Ôn luyện lại các động tác đã học Balle + nâng cao
* Tạo hình (NK) : Vẽ vùng biển biển quê em
Ôn bài múa
* Máy tính: Letter A
* Montessori : Luyện tập
* Làm quen chữ viết : Tập tô chữ v,r
* Môi trường xung quanh : Mời bạn về thăm quê tôi
* Bóng rổ : Hướng dẫn Kỹ thuật phối hợp dẫn bóng theo đường thẳng và
* Tiếng anh VN : Short vowel o and word family review. Transportation
ném rổ
review. Opposites: review
* Giáo dục lễ giáo : Chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn
* Montessori : Luyện tập
* Cảm thụ âm nhạc : Làm quen với đàn T’rưng
* Montessori : Sự phát triển của trẻ
* Toán : So sánh, thêm bớt trong phạm vi 10
* Âm nhạc: NDC:Biểu diễn những bài hát về quê hương đất nước
NDKH: Nghe: Việt Nam quê hương tôi.
TCÂN: Tiếng hát ở đâu
* Story time : Duck in the truck
* Thư viện : Xem sách truyện về các vùng quê miền Bắc
* Tạo hình (NK): Gập thuyền giấy
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn tập
* Võ : Dạy bài quyền cơ bản số 2-đoạn 2- tổ hợp 1
* Tạo hình (CK) : Xé dán cảnh quê hương mà bé thích
* Montessori : Động vật trên cạn, dưới nước, lưỡng cư

* Bóng đá : Hướng dẫn Kỹ thuật chuyền bóng ba người
* Thể dục : VĐCB: Trèo lên xuống 7 gióng thang – lăn bóng và di chuyển
theo bóng
TCVĐ: Chìm nổi

* Tiếng anh bản ngữ : Short vowel o and word family review.
Transportation review
* Piano : Con chim ri (Tiếp)
* Montessori : Luyện tập
* Giáo dục lễ giáo : Không đi theo người lạ.
* Bóng rổ : Hướng dẫn Kỹ thuật phối hợp dẫn bóng theo đường thẳng và
ném rổ
* 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
* Music & Movement day : Game: Musical chair

Nội dung bài thơ, câu chuyện, bài hát tháng 2 năm 2018.
Truyện:

Sự tích mùa xuân

Có một chú Thỏ sống trong khu rừng xanh nọ với mẹ. Mỗi lần chuyển mùa, mẹ của Thỏ lại bị ốm. Thương mẹ quá, Thỏ con liền bàn với bác Khỉ già thông thái: –
Bác Khỉ ơi, hay là chúng ta hãy cùng nhau làm một chiếc cầu vồng thật đẹp để đón cô mùa Xuân đến với chúng ta? – Nhưng làm bằng cách nào? – Bác Khỉ già
đắn đo hỏi lại. – Cháu sẽ rủ các bạn trong rừng góp những chiếc lông đẹp nhất để làm chiếc cầu vồng thật nhiều màu sắc. Bác Khỉ đồng ý với Thỏ. Tin tức lan
truyền đi khắp nơi. Muôn thú trong rừng đều muốn gặp mùa Xuân dịu hiền, ấm áp nên vui vẻ góp những màu sắc đẹp nhất. Nào là màu nâu của Gấu, màu vàng tơ
của Hươu sao, màu xám của Sóc… Rồi chim Công, Vẹt, Vành Khuyên cũng góp những chiếc lông sặc sỡ của mình. Bầy cá cũng cử cá Chép mang đến một túi đầy
vây cá lấp lánh sắc cầu vồng. Chim Sâu khéo tay bắt đầu kết nối những mảng màu với nhau để làm chiếc cầu vồng. Trong khi đó, Thỏ lên đường đi tìm các loài
hoa. Thỏ đi khắp nơi, băng qua hết khu rừng này đến khu rừng khác để gặp từng loại hoa, thuyết phục các loài hoa nở cùng một lúc để đón mùa Xuân về. Cảm
động trước tấm lòng hiếu thảo của Thỏ dành cho mẹ, các loài hoa đều đồng ý sẽ tích tụ dưỡng chất để chờ chị Gió báo tin đồng loạt nở. muaxuan-cauvong Một
buổi sáng cuối mùa Đông, chim Sâu đã dệt xong những mảng màu cuối cùng. Chiếc cầu vồng xuất hiện làm muôn loài trên mặt đất xôn xao. Chị Gió nhanh chóng
báo tin cho các loài hoa. Như đã hẹn, những nụ hoa lần lượt vươn lên, nở muôn màu rực rỡ. Cả mặt đất lộng lẫy sắc màu. Nàng mùa Xuân xinh đẹp đã đến với trái
đất. Từ đó, trên trái đất có đủ bốn mùa Xuân, Hạ , Thu, Đông. Nếu để ý, các bé sẽ thấy các loài hoa đều khoe sắc rực rỡ khi những làn gió xuân nhè nhẹ thổi về.
Còn riêng chú Thỏ đáng yêu thì đã được mùa Xuân tặng một chiếc áo trắng tinh, mềm mại vì tấm lòng hiếu thảo và đã biết đoàn kết các bạn muông thú cùng các
loài hoa để cùng nhau đón mùa Xuân về.
Bài thơ: Em yêu nhà em
Chẳng đâu bằng chính nhà em
Có đàn chim sẻ bên thềm líu lo
Có nàng gà mái hoa mơ
Cục ta, cục tác, khi đã đẻ xong
Có bà chuối mật lưng ong
Có ông ngô bắp râu hồng như tơ
Có ao muống với cá cờ
Em là chị Tấm đợi chờ bống lên
Có đầm ngào ngạt hoa sen
Ếch con học nhạc, dế mèn làm thơ
Dù đi xa thật là xa
Chẳng đâu vui được như nhà của em

Bài hát
Xúc xắc xúc xẻ
xúc xắc xúc xẻ
năm mới năm mẻ
nhà nào còn thức
mở cửa cho chúng tôi
xúc xắc xúc xẻ
năm mới năm mẻ
nhà nào còn thức
mở cửa cho chúng tôi
bước lên vườn cao thấy đôi rồng ấp
bước xuông vườn thấp thấy đôi rồng chầu
bước ra đằng sau thấy nhà ngói lợp
voi ông còn buộc ngựa ông còn chầu
ông sống một trăm linh năm tuổi lẻ
vợ ông sinh đẻ đứa con tốt lành.

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 mây 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
Yêu hà nội
Yêu Hà Nội, cháu yêu Hà Nội, yêu mẹ cha yêu mái nhà thân thiết, bạn bè vui cô giáo, hiền nơi đây có nhiêu người cháu yêu. yêu bờ hồ có Tháp Rùa xinh, sông
Hồng reo cho bốn mùa tươi thắm, vào trong lăng thăm Bác Hồ nơi đây có bao nhiêu người mến yêu.

Hà nội cổ tích
Hà Nội cổ tích của em, yêu sao hàng cây những con đường
yêu sao hồ Tây chiều lộng gió
thân thương tuổi thơ em đến trường
Hà Nội cổ tích của em ngát hương thơm hoa sắc trời, mắt ngây thơ như hé cười
Bao niềm vui để nhớ những yêu thương trong tim em bao tháng ngày
Đi trên phố lòng mến yêu
Từng đàn chim chiều líu lo
Bầu trời xanh xanh như ánh mắt em xanh
Đi trên phố rộn bước chân
Nhiều điều ước thầm nhớ mong
Và con tim em ngây thơ đóa hoa hồng
Biết bao là nhớ, biết bao là yêu Hà Nội của em

Việt Nam quê hương tôi
Bạn ơi hãy đến thăm quê hương chúng tôi
Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời
Nghe sóng vỗ dãt dào biển cả
Vút phi lao gió thổi trên bờ
Buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi
Trong nắng hồng bừng lên sáng ngời
Miền Nam đất nước quê hương chúng tôi
Có rừng dừa xanh xa tít chân trời
Người thiếu nữ dạt dào tình trẻ
Dáng xinh tươi đang tuổi yêu đời
Lòng trai tráng rộng lớn như biển khơi
Với cánh tay dựng nên đất trời
Việt Nam quê hương tôi lyrics on
Mùa xuân đã đến quê hương chúng tôi
Mía ngọt chè xanh bông trắng lưng đồi
Đồng xanh lúa rập rờn biển cả
Tiếng ai ru con ngủ ru hời
Đồng xanh lúa thẳng cánh bay cò bay
Đưa nước về đồng quê sáng rồi
Việt Nam yêu dấu xanh xanh luỹ tre
Suối đổ về sông qua những nương chè
Dòng sông cuốn dồn về biển cả
Lứa thanh niên vui thoả cuộc đời

Mùa xuân tới nguồn sống đang sục sôi
Đất nước tôi Việt Nam sáng ngời

Sản phẩm tạo hình của tháng : Bao lì xì

LINKS FOR REFERENCES
1. Songs & stories:
- Warm up/Wrap up: +https://www.youtube.com/watch?v=MugzDjGDYjo
+ https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs
+Rainbow color song: https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
+What color do you like? https://www.youtube.com/watch?v=GzGvV7OAXvY
- Shape song (Toddler World): https://www.youtube.com/watch?v=zUfqgRtvaYQ
- Number song:
+ (1-20 Super simple song): https://www.youtube.com/watch?v=7D4K9oi7oBM
+ Number song (1-100 KidTV123): https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y
- Alphabet song:
+F song & G song by havefunteaching.
+ ABC chant: https://www.youtube.com/watch?v=aEYcmNhz7Uc
+ Phonic song: https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs
- Other songs: ‘Do you like’ song:
+ https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
+ https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc
2. Vegetable story: Growing vegetable soup: https://www.youtube.com/watch?v=2Gqyx5cBWCw
3. Vegetable & fruit songs:
- Fruit song by Busy Beaver: https://www.youtube.com/watch?v=aiIAR-piSKY
- Hokey Pokey Fruit: https://www.youtube.com/watch?v=0YxD2tsvCWQ
- Five little fruits (KidsTv): https://www.youtube.com/watch?v=lJvT9CbIXRc
- Vegetable We love you (Kid Channel): https://www.youtube.com/watch?v=9Hwnq22rt38
4. Farm animal songs by Super Simple Songs
- https://www.youtube.com/watch?v=lWhqORImND0
-

Color song:

-

