CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 02/ 2018
Thời gian từ 05/02/2018-02/03/2018
Kế hoạch tuần 1: Lễ hội mùa xuân
Thực hiện từ ngày :05/02/2018-09/02/2018
Lớp: Lá biếc 4
Thời
gian

HOẠT ĐỘNG
Sáng

Chiều

*Văn học: Truyện: Sự tích mùa xuân
*Montessori: Mời trà
*Toán: So sánh, thêm bớt trong phạm vi 9
*Bóng rổ : Ôn luyện kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng

*Tiếng anh BN: Transportation review. Conversation: How many (buses)
are there? Opposites: Review. Short vowel o and word family ot
*Tạo hình NK: Vẽ chợ hoa ngày tết
*Múa: Tập ép dẻo trong gióng Balle ,Học mới các thế tay môn Balle
*Võ: Dạy kỹ thuật quay tay theo đường tròn.(tiếp)

Thứ ba

*Môi trường xung quanh: Lễ hội chợ xuân ngày Tết
*Thư viện: Xem sách truyện theo chủ điểm.Nghe cô kể chuyện.
*Võ: Dạy kỹ thuật quay tay theo đường tròn.(tiếp)

* Motessori: Luyện tập
*Cảm thụ âm nhạc: Âm thanh có tính nhạc
* Giáo dục lễ giáo: Không chen lấn, xô đẩy khi đi đến chỗ đông người

Thứ tư

*Tiếng anh BN: Transportation review. Conversation: How many
(buses) are there? Opposites: Review. Short vowel o and word family ot
*Thể dục: VĐCB: Đi nối gót lên phía trước-Lăn bóng qua đường zích *Bóng đá: Ôn luyện các kỹ thuật đã học
*Múa: Tâp bài múa
zắc
*Montessori: Tấm nhiệt
TCVĐ: Chó sói xấu tính
*Âm nhạc:
NDC :VĐ: Xúc xắc xúc xẻ
NDKP:NH: Như hoa mùa xuân
TC: Nghe nhạc đoán tên bài hát
* Story time: Go Go English: How many are there?

Thứ hai

Thứ
năm

Thứ sáu

*Tạo hình(CK) : Vẽ cành đào, cành mai ngày Tết
*Motessori: Luyện tập

*Làm quen chữ viết: Tập tô s , x
*Motessori: Bánh trưng
*Tạo hình(NK): Vẽ chợ hoa ngày tết

*Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng
*Tiếng anh NV: All kinds of Transportation. Opposites: wet-dry/ cleandirty/ full-empty… Short vowel o and word family ot
*Máy tính: Thế giới sôi động
*Giao dục lễ giáo: Chơi ở nơi an toàn
*Bóng đá: Ôn luyện các kỹ thuật đã học
*Piano :Silent Night (Tiếp)
*Giao tiếp thuyết trình: Kể chuyện về Tết đoàn viên
*Music&movement day: Game: Magic bowl

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 02/ 2018
Thời gian từ 05/02/2018-02/03/2018
Kế hoạch tuần 2:
Thực hiện từ ngày :12/02/2018-16/02/2018
(NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 01/ 2018
Thời gian từ 05/02/2018-02/03/2018
Kế hoạch tuần 3: Em yêu Hà Nội
Thực hiện từ ngày 19/02/2018 – 23/02/2018
Lớp: Lá biếc 4.
Thời gian

HOẠT ĐỘNG
Sáng

Chiều

Thứ hai
NGHỈ TẾT
Thứ ba

Thứ tư

-

Thứ năm

Thứ sáu
-

*Tiếng anh BN: Short vowel o and word family op.
Transportation review. Opposites: review.
*Thể dục: VĐCB: Nhảy lò cò ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân *Bóng đá: Hướng dẫn kỹ thuật chuyền bóng ba người
theo yêu cầu.Ném xa bằng 1 tay
*Múa: Ôn bài múa
TCVĐ: Cáo và thỏ
*Montessori: Phép cộng bằng bảng que gỗ
*Âm nhạc:
NDC: DH: Hà Nội cổ tích
NH: Hà nội một trái tim hồng.
TC: Tai ai tinh
* Story time: What can a crane pick up?
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật phối hợp dẫn bóng theo đường thẳng và ném rổ
*Tạo hình(CK) : Cắt dán hình ảnh Bác Hồ
*Tiếng anh NV: Short vowel - a
*Motessori: Luyện tập
Transportation review
Opposites: review.
*Máy tính: Ngôi nhà toán học
* Giao dục lễ giáo: không leo trèo lên bàn, ghế, ban công
*Làm quen chữ viết: Làm quen chữ cái v , r
*Motessori :Hộp vật và thẻ chữ phụ âm ghép
*Tạo hình(NK): Vẽ tháp rùa Hà Nội(T2)

*Bóng đá: Hướng dẫn kỹ thuật chuyền bóng ba người
*Piano: Bài tập kết hợp 2 tay gam C dur
*Giao tiếp thuyết trình: Thể hiện biểu cảm khuôn mặt trong giao tiếp
*Music&movement day: Game: Musical statute

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 01/ 2018
Thời gian từ 05/02/2018-02/03/2018
Kế hoạch tuần 4: Mời bạn về thăm quê tôi
Thực hiện từ ngày: 26/01/2018-02/03/2018
Lớp: Lá biếc 4
Thời
gian

HOẠT ĐỘNG
Sáng

Thứ hai

* Văn học: Thơ: Em yêu nhà em
*Montessori: Luyện tập
*Toán: Lập số và nhận biết chữ số 10
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật phối hợp dẫn bóng theo đường thẳng và
ném rổ

Thứ ba

*Môi trường xung quanh : Mời bạn về thăm quê tôi
*Thư viện: Mời bạn giới thiệu về quê hương mình.
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2-đoạn 2- tổ hợp 1

Thứ tư

Thứ
năm

Thứ sáu

Chiều
*Tiếng anh BN: Transportation review. Opposites: review. Short vowel o
and word family review
*Tạo hình NK: Vẽ vùng biển quê em (T1)
*Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học Balle + nâng cao
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2-đoạn 2- tổ hợp 1
* Motessori: Luyện tập
*Cảm thụ âm nhạc: Làm quen với đàn t.rưng
* Giáo dục lễ giáo: Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cùng người khác

*Tiếng anh BN: Short vowel o and word family review.
Transportation review
*Thể dục: VĐCB: Trèo lên xuống 7 gióng thang – lăn bóng và di *Bóng đá:Hướng dẫn kỹ thuật chuyền bóng ba người
chuyển theo bóng
*Múa: Ôn bài múa
TCVĐ: Chìm nổi
*Montessori: Sự phát triển của trẻ
*Âm nhạc :
NDC: Biểu diễn những bài hát về quê hương đất nước
NDKH: NH: Việt Nam quê hương tôi.
TCÂN: Tiếng hát ở đâu
* Story time: Duck in the truck
*Bóng rổ: : Hướng dẫn kỹ thuật phối hợp dẫn bóng theo đường thẳng và
ném rổ
*Tiếng anh NV: Short vowel o and word family review. Transportation
*Tạo hình(CK): Xé dán cảnh quê hương mà bé thích
review. Opposites: review
*Motessori: Luyện tập
*Máy tính: Ngôi nhà toán học
*Giáo dục lễ giáo: Giải thích được mối quan hệ nguyên nhân- kết quả đơn
giản trong cuộc sống hằng ngày
*Bóng đá: Hướng dẫn kỹ thuật chuyền bóng ba người
*Làm quen chữ viết: Tập tô v , r
*Piano: Silent Night (Tiếp)
*Motessori: Động vật trên cạn, dưới nước, lưỡng cư
*Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
*Tạo hình(NK): Vẽ vùng biển quê em (T2)
*Music&movement day: Game: Musical chair

SẢN PHẨM TẠO HÌNH: Cành đào, cành mai ngày tết

NỘI DUNG THƠ TRUYỆN THÁNG 02/2018

* Truyện:Sự tích mùa xuân
Ngày xưa trên trái đất chỉ có ba mùa: mùa Hạ, mùa Thu và mùa Đông. Người ta bảo rằng, mùa Xuân chỉ đến khi có một chiếc cầu vồng nhiều màu
sắc và có muôn hoa đón chào.
Cầu vồng thì chỉ có trong mùa Hạ, khi ông mặt trời xuất hiện sau cơn mưa rào. Còn hoa thì nở quanh năm, lại có khắp nơi trên trái đất nên không
thể hẹn nhau cùng nở một lúc được.
Vì thế, sau mùa Đông giá buốt là đến mùa hạ nóng bức, thời tiết thay đổi đột ngột khiến cho muôn loài hết sức khổ sở. Ai cũng mong được gặp
mùa Xuân ấm áp.
Có một chú thỏ sống trong khu rừng xanh với mẹ. Mỗi lúc chuyển mùa, mẹ của thỏ lại bị ốm nặng. Thương mẹ quá, thỏ liền bàn với bác khỉ già
thông thái:
- Chúng ta hãy cùng nhau làm một chiếc cầu vồng thật đẹp để đón mùa Xuân.
- Nhưng bằng cách nào? - Bác khỉ già hỏi lại.
- Cháu sẽ rủ muông thú trong rừng góp những chiếc lông đẹp nhất để làm chiếc cầu vồng nhiều màu sắc.
Tin lan truyền đi khắp nơi. Muông thú trong rừng đều muốn gặp mùa Xuân dịu hiền nên vui vẻ góp những sắc màu đẹp nhất. Nào là màu xám của
gấu, màu vàng tơ của hươu sao, màu nâu của sóc. Rồi chim công, vẹt, vành khuyên.... cũng góp những chiếc lông nhiều màu sắc của mình. Bầy cá
cũng cử cá chép mang đến một túi vây cá lấp lánh sắc màu.
Chim sâu khéo tay bắt đầu kết nối những mảng màu để làm chiếc cầu vồng.
Trong khi đó, thỏ tạm biệt các bạn muông thú để lên đường đi tìm các loài hoa.
Thỏ đi, đi mãi, vượt thác, lên ngàn, băng qua hết khu rừng này đến khu rừng khác để gặp từng loài hoa. 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 là đồng loạt nở.
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 trồi 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 các bé để ý sẽ thấy các loài hoa đều khoe màu rực rỡ khi những làn gió xuân nhè
nhẹ thổi tới.
Còn riêng chú thỏ đáng yêu đã được nàng mùa Xuân tặng cho một chiếc áo trắng tinh, mềm mại vì tấm lòng hiếu thảo và đã biết đoàn kết các bạn
muông thú và các loài hoa để cùng nhau đón mùa Xuân về.

Nhà của 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 vừa đẻ xong
Có bà chuối mật lưng ong.
Có ông ngô bắp rau 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 ngâm thơ
Dù đi xa thật là xa
Chẳng đâu vui được như nhà của em
Sự tích Hồ Gươm
hời xưa, giặc Minh tàn bạo đến cướp nước ta. Chúng cướp của giết người, đốt nhà, khắp nơi nhân dân ta rất khổ cực.
Thuở ấy, ở nước ta có ông Lê Lợi, thấy giặc Minh đã cướp nước ta, lại giết dân ta thì vô cùng căm giận, bèn nổi lên đánh lại chúng.
Năm ấy, sau một trận đánh lớn, Lê Lợi đem quân về trú tại một làng nhỏ ven sông Hồng. Nhân lúc rỗi rãi, mấy người lính của Lê Lợi bèn rủ nhau
đi đánh cá. Họ chọn một khúc sông sâu để thả lưới. Vừa buông lưới được một lúc, họ đã thấy mặt nước sông xao động. Đoán chắc là đã có cá to
mắc lưới, họ bèn bảo nhau kéo lưới lên thì thấy trong lưới chỉ có một thanh gươm. Ngạc nhiên, mọi người xúm lại gỡ thanh gươm ra khỏi lưới rồi
chuyền tay nhau xem. Thấy đó là một thanh gươm chuôi nạm ngọc rất đẹp, một người lên tiếng:
•
Không hiểu ai có thanh gươm quý thế này mà lại để rơi xuống sông nhỉ?
Vừa dứt lời thì cả mặt sông có tiếng nói vọng lên:
•
Thanh gươm đó là của ta. Ta cho Lê Lợi mượn để giết giặc Minh, các ngươi hãy mang thanh gươm đó về dâng cho Lê Lợi.
Đột nhiên nghe tiếng nói lạ, mấy người lính hoảng sợ đưa mắt nhìn nhau. Người lớn tuổi nhất hỏi:
Nhưng người là ai? Tên người là gì? Xin cho chúng tôi biết để chúng tôi còn về thưa lại với chủ tướng Lê Lợi.
Tiếng nói lúc này lại từ mặt sông vọng lên. Lần này rành rọt hơn:
Ta là Long Quân. Lưỡi gươm ấy là lưỡi gươm thần ta cho Lê Lợi mượn để giết giặc Minh. Các người hãy mang thanh gươm này về dâng cho Lê
Lợi.
Lê Lợi đã dùng thanh gươm đó đánh cho giặc Minh thua chạy toi bời. Nhiều trận, quân giặc chết như rạ. về sau giặc Minh sợ quá, cả quân lẫn
tướng phải kéo nhau ra xin hàng Lê Lợi. Từ đấy, nhân dân ta mới được sống yên vui.
Một năm sau, nhân ngày trời trong gió mát, Lê Lợi cùng các quan đi thuyền dạo chơi trên hồ Tả Vọng. Thuyền vừa đến giữa hồ thì bỗng thấy một
con rùa vàng rất to từ dưới nước nhô lên. Mọi người hoảng sợ, nhưng sau thấy rùa vàng không có ý làm hại ai thì mọi người mới yên tâm.
Rùa vàng nổi hẳn mình lên mặt nước, hướng về phía thuyền vua gật đầu ba cái chào vua Lê rồi nói:
Xin nhà vua trả gươm cho Long Quân.
Thoạt nghe rùa vàng đòi gươm, Lê Lợi rất ngạc nhiên, nhưng sau nhớ lại thanh gươm mấy người lính đã dâng cho mình dạo nọ, Lê Lợi mới hiểu
ra. Ông liền quay lại rút thanh gươm vẫn đeo bên mình ra khỏi vỏ. Thì lạ chưa, thanh gươm rời khỏi tay nhà vua, bay vụt về phía rùa vàng. Nhanh
như cắt, rùa vàng há miệng đớp lấy thanh gươm rồi lặn xuống nước.

ừ đó, để tỏ lòng ghi nhớ công ơn của Long Quân đã cho mình mượn gươm thần giết giặc, Lê Lợi bèn đổi tên hồ Tả Vọng thành hồ Hoàn Kiếm hay
còn gọi là Hồ Gươm.

* 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.
Như hoa mùa xuân
Xuân mang niềm vui đến
Xuân mang tình yêu tới
Muôn chim hòa ca trong nắng mới
Hoa mai đào khoe sắc
Hương xuân tràn ngây ngất
Ta nghe trong lòng rộn ràng rất vui
Xuân cho màu xanh lá
Con tim bình yên quá
Phương xa người về quê đón Tết
Ngân vang ngàn câu chúc
Cho gia đình sung túc
Hân hoan chào mùa xuân mới sang
Xuân đang về trên lối
Cho tâm hồn phơi phới
Rạng rỡ hát ca bao điệu nhạc xuân vui
Ô kìa mùa xuân đơm hoa mùa cây trái

Nắng chiếu lấp lánh trên cành ban
Chorus:
Nhà nhà hạnh phúc đón xuân vừa sang đang thêm bao điều bình an
Chúc nhau không phiền lo, gia đình luôn ấm no
Chúc nhau nhiều điều may, trái tim yêu thật nồng say
Vui xuân vầy, đón Tết này, mùa xuân về mang bình an qua đây
Người người cùng đón Tết xuân về đây, nắng xuân tô hồng trời mây
Pháo hoa reo mùa xuân, quây quần bên bánh Chưng
Hát khúc ca mừng xuân, trái tim thêm bừng rộn vui
Thấy yêu người, cất tiếng cười
Mùa xuân tràn dâng về đây tươi mới
Yêu đời
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
Hà Nội một trái tim hồng
Tôi hát bài ca ngợi ca Hà Nội, ôi xao xuyến trong trái tim tôi. Hàng cây xanh bao mùa lá đỏ. Gió sông Hồng rì rào sóng vỗ. Mùa thu đi qua từng
phố nhỏ. Ơi hồ Gươm như một bài thơ. Hà Nội ơi có từ bao giờ. Mấy nghìn năm chói chang rực rỡ. Hà Nội ơi náo nức bài ca vẫn âm vang trong
tâm hông tôi, người Hà Nội hôm nay ra đi mang theo mình bao nhiêu nỗi nhớ. Những ánh đèn qua ô cửa sổ. Bầu trời đêm cháy bỏng tình yêu. Một
changd trai là chiến sĩ biên phòng. Một cô gái lên đường đi xa vẫn thủy chung với cả tấm lòng. Hà Nội ơi một trái tim hồng

Múa với bạn Tây Nguyên
Múa với bạn Tây Nguyên Đóng Góp: Anh Thư Tay em cầm hoa cờ đỏ thắm ánh sao vàng Múa hát theo nhịp đàn Tơ rưng vang vang Vui bên nhau
cùng bạn Tây Nguyên Khi xa nhau càng thêm lưu luyến Hôm nay ngày vui cùng nhau múa hát kết đoàn Những cháu Bác Hồ thật ngoan ngoan

Việt Nam quê hương tôi
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi
Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời
Nghe sóng vỗ dạt dào biển cả
Vút phi lao gió thổi bên 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 sao chẳng muốn cười
Lòng trai tráng rộng lớn như biển khơi
Với cánh tay dựng lên đất trời
Mùa Xuân đã tới 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 làng quê xóm tôi
Việt Nam yêu dấu thanh thanh lũy tre
Suối đổ về sông qua những nương chè
Dòng sông cuốn dồn về biển cả
Lứa thanh niên vui thỏa cuộc đời
Mùa Xuân tới nguồn sống đang sục sôi
Đất nước tôi Việt Nam sáng ngời

LINKS FOR REFERENCES
-

‘We all fall down’ (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=JRMAptlBgTk

1.
2.
-

3.
4.

5.

6.
7.

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
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
Shape songs (Super Simple Song):
No. 1: https://www.youtube.com/watch?v=TJhfl5vdxp4
No. 2: https://www.youtube.com/watch?v=03pyY9C2Pm8
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
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
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
Wrap-up song:

Good bye song (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY

