CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 02
Lớp : Mầm Xanh 1
Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/02/2018 – 02/03/2018
Tuần 1: Phố phường ngày tết
Từ ngày 05/02 đến 09/02/2018.
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Thứ hai

Thứ ba

*Montessori: Cách sử dụng kéo.
*Võ: Dạy các động tác bộ pháp cơ bản cơ bản:Trục bộ,Độc lập bộ.
*Tạo hình CK: Nặn mâm ngũ quả.
*Môi trường xunh quanh:Bé tìm hiểu về ngày tết.
*Tiếng Anh BN:
- Farm Animal: review
- Conversation: What animal do you like? I like (horses).
- Color: Purple

Chiều
*Tạo hình NK: Tô màu tranh ngày tết.
*Máy tính: Ngôi nhà toán học của Sammy.
*Tiếng Anh:
- Farm animal: horse, sheep, chicken, pig, duck.
- Conversation: What animal do you like? I like (chickens).
- Color: Purple

*GDLG: Biết gọi người giúp đỡ khi không biết đường về nhà.
*Montessori: Luyện tập.

*Tạo hình NK: Tô màu tranh ngày tết.
*Story time (Greeting & Introduction): Does a kangaroo have
Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

a mother, too? (Eric Carle)
*Montessori: Túi bí mật.
*Toán: Dạy trẻ nhận biết sự khác nhau rõ nét về bề rộng của 2 đối
tượng.
*Múa: Tập uốn, ép dẻo, uốn tôm, xoạc. Lắc hông theo nhịp.Học
thế tay 3,4 môn Dân gian.
*Võ: Dạy các động tác bộ pháp cơ bản cơ bản:Trục bộ,Độc lập bộ.
*Văn học: Truyện: “Sự tích ngày tết”.
*Cảm thụ âm nhạc: 5 bậc cơ bản trong hàng âm.
*Thể dục: VĐCB: Bước lên xuống bậc cao 25 – 30 cm, bò chui
qua cổng.
TCVĐ: Bắt bướm.
*Múa: Tập uốn, ép dẻo, uốn tôm, xoạc. Lắc hông theo nhịp.Học
thế tay 3,4 môn Dân gian.
*Tiếng Anh: Farm Animal: Review
- What animal do you like? I like (sheep).
Color: Purple

*Âm Nhạc:
+ NDC: DH: “ Xúc xắc xúc xẻ”
+ NDKH: Nghe hát “Tết ơi là tết”
+ TCAN: Ai đoán giỏi.
*Thư viện: Xem tranh ảnh sách truyện về ngày Tết.
Nghe cô kể chuyện
*Giao tiếp thuyết trình: Giao tiếp: Nói lời yêu thương với người than.
*Montessori: Luyện tập.

*Montessori: Bánh chưng.
*Music & movementday: Mystery box.
*GDLG: Yêu mến quan tâm đến người thân.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 02
Lớp : Mầm Xanh 1
Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/02/2018 – 02/03/2018
Tuần 2: Nghỉ tết Nguyên Đán.
Từ ngày 12/02 đến 16/02/2018.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 02
Lớp : Mầm Xanh 1
Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/02/2018 – 02/03/2018
Tuần 3: Hoa trong ngày tết.
Từ ngày 19/02 đến 23/02/2018.
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

Nghỉ Tết Nguyên Đán
Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

*Story time (Greeting & Introduction): Shark in the dark
*Montessori: Thẻ tranh lớn và âm đầu – o, ô, ơ.
*Toán: Ôn nhận biết sự khác nhau rõ nét về chiều cao, độ lớn.
*Múa: Tập uốn, ép dẻo, uốn tôm, xoạc. Lắc hông theo nhịp.Học
thế tay 3,4 môn Dân gian.
*Võ: Dạy các động tác bộ pháp cơ bản cơ bản:Trục bộ,Độc lập
bộ.
* Văn học: Thơ: “Cây đào”.
*Cảm thụ âm nhạc: Thẩm âm tiết tấu theo giai điệu.
*Thể dục: - VĐCB:Đi trong đường hẹp (Có mang vật trên đầu).
-TC: Bọ dừa.
*Múa: Tập uốn, ép dẻo, uốn tôm, xoạc.Lắc hông theo nhịp.Học
thế tay 3,4 môn Dân gian.
*Tiếng Anh : Sea animal review: crab, turtle, lobster

-

Conversation: Is it a shark? Yes, it is. (No, it isn’t).
Color: Pink

* Âm nhạc:
-NDC: VĐTN: “Xúc xắc xúc xẻ”.
-NDKH: Nghe hát “Mùa xuân ơi”.
-TCAN: Tạo dáng.
*Thư viện: Giới thiệu cho bé về thế giới loài hoa ngày tết.
*Giao tiếp thuyết trình: Giao tiếp: Gia đình của bé.
*Montessori: Luyện tập.

*Montessori: Sách bài tập (ghép chữ).
*Music & movementday: Musical statute.
*GDLG: Đội mũ khi đi ra trời nắng.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 02
Lớp : Mầm Xanh 1
Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/02/2018 – 02/03/2018
Tuần 4: Các món ăn ngày tết.
Từ ngày 26/02 đến 02/03/2018.
Hoạt động
Thời gian

Thứ hai

Sáng
*Montessori: Luyện tập.
*Võ: Dạy tổ hợp quyền phối hợp trục bộ với cung bộ.
*Tạo hình CK: Vẽ bánh chưng và tô màu.

Chiều
*Tạo hình NK: Dán miếng dưa hấu.
*Máy tính: Ngôi nhà khoa học của Sammy. (Xưởng máy móc và đồ
chơi).
*Tiếng Anh : Jungle animal review: tiger, elephant, monkey, bear
- Conversation: What sound does the (tiger) make?
- Shape: star

*Môi trường xunh quanh: Bé tìm hiểu về món ăn ngày tết.
*Tiếng Anh BN: Jungle animal review: tiger, elephant,
Thứ ba

monkey, bear, zebra
- Conversation: What sound does the (elephant)
make?
- Shape: heart

*GDLG: Nhận lỗi khi mắc khuyết điểm.
*Montessori: Luyện tập.

*Tạo hình NK: Vẽ quả dưa hấu.

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

*Story time (Greeting & Introduction):. Brown Bear, Brown
Bear, What do you see?
*Montessori: Cấu tạo trái đất.
*Toán: Ôn đếm từ 1 đến 5.
*Múa: Tập uốn, ép dẻo,uốn tôm, xoạc. Lắc hông theo nhịp.Học
thế tay 3,4 môn Dân gian.
*Võ: Dạy tổ hợp quyền phối hợp trục bộ với cung bộ.
* Văn học: Truyện: “Sự tích bánh chưng bánh dầy”.
*Cảm thụ âm nhạc: Làm quen với đàn T’rưng.
*Thể dục: -VĐCB: : Ném xa bằng 1 tay.
-TCVĐ : Cáo và thỏ.
*Múa: Tập uốn, ép dẻo, uốn tôm, xoạc. Lắc hông theo nhịp.Học
thế tay 3,4 môn Dân gian.
*Tiếng Anh : Jungle animal review: tiger, elephant,

monkey, bear, zebra,
- Conversation: What sound does the (bear) make?
- Alphabet chant

* Âm nhạc:
-NDC:NH:”Bánh chưng xanh”.
-NDKH: Ôn VĐTN: “Xúc xắc xúc xẻ”.
-TCAN: Tai ai tinh.
*Thư viện: Xem tranh ảnh,sách truyện theo ý thích.
Nghe cô kể chuyện.
*Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện.
*Montessori: Luyện tập.

*Montessori: Các buổi trong ngày.
*Music & movementday: Musical chair
*GDLD: Cảm ơn khi được tặng quà.

Sản phẩm tạo hình tháng: Nặn mâm ngũ quả.

NỘI DUNG THƠ, TRUYỆN, BÀI HÁT THÁNG 02/2018
TUẦN 1:
TRUYỆN: Sự tích ngày tết
Ngày xưa, con người chưa biết tính thời gian, chưa biết tính tuổicủa mình. Ở nước nọ, có một ông vua nổi tiếng thông minh và tài đức. Đất nước của
ông thanh bình, dân tình ấm no.
Một lần, nhân dịp vui, nhà vua nảy ý định muốn ban thưởng cho người già nhất trong nước. Cả nước tưng bừng . Làng làng họp bàn chọn người già
nhiều tuổi nhất. Nhưng chẳng làng nào chọn được người già nhất vì chẳng ai biét mình bao nhiêu tuổi. Triều đình cũng bối rối không tìm ra cách nào để
chọn ra người già nhất nước.
Thấy vậy, nhà vua liền phái một đoàn sứ giả đi tìm các vị thần để hỏi.Vâng lệnh vua , đoàn sứ giả lên đường . Vị thần đầu tiên họ gặp là thần Sông. Thần
Sông mặc áo trắng, tóc mềm như nước, nghe sứ giả hỏi lắc đầu trả lời:
- Ta ở đây đã lâu nhưng chưa bằng mẹ ta. Mẹ ta là Biển cả hãy đến hỏi mẹ ta.
Thần Biển mặc áo xanh biếc đang âu yếm ru con bằng những lời ru sóng vỗ. Được hỏi, thần Biển chỉ tay lên rặng núi xa xa và nói:
- Hãy hỏi thần Núi. Thần còn sinh ra trước cả ta. Khi ta lớn lên thì thần núi đã già rồi.
Đoàn sứ giả lại lặn lội đến gặp thần Núi. Thần Núi da xanh rì vì rêu bám cũng chỉ lắc đầu chỉ tay lên trời:
- Hãy đến hỏi thần Mặt Trời. Lúc ta mới chào đời, ta mới chào đời, ta phải nhắm mắt vì ánh nắng của thần. Thần Mặt trời còn ra đời trước cả ta.
Làm sao đến được chỗ thần Mặt Trời. Đoàn sứ giả thất vọng quay về. Đến một khu rừng, họ gặp một bà lão nét mặt buồn rầu ngồi chăm chú trước cây đào.
Đoàn sứ giả đến gần hỏi:
- Thưa cụ, tại sao cụ lại ngồi đây?
- Tôi đến đây để hái hoa đào. Thuở trước con tôi đi xa, cây đào này nở hoa. Bây giờ, mỗi lần hoa đào nở tôi lại ra hái một bông về để nhớ đến con tôi.- Bà
lão trả lời.
Một ý nghĩ chợt lóe lên, đoàn sứ giả từ biệt bà lão trở về kinh đô. Họ tâu lên vua việc gặp bà
lão hái hoa đào tính thời gian chờ con.
Nhà vua vốn thông minh nghĩ ra cách tính tuổi con người: Cứ mỗi lần hoa đào nở thì tính một tuổi. Sau này, người ta biết mười hai lần trăng tròn rồi lại
khuyết, hoa đào lại nở một lần.

Lại kể về nhà vua thông minh nọ. Cảm động nhớ đến bà lão hái hoa đào, nhà vua truyền cho thần dân cả nước: Mỗi lần hoa đào nở mở hội ba ngày, ba đêm.
Những ngày vui ấy, sau này người ta gọi là Tết. Phong tục ấy còn truyền mãi đến bây giờ./.

BÀI HÁT: Xúc xắc xúc xẻ
Xúc xắc xúc xẻ,năm mới năm mẻ,nhà nào con 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 giường cao thấy đôi rồng ấp.
Bước xuống giường thấp thấy đôi rồng chầu.
Bước ra đằng sau thấy nhà ngói lợp.
Voi ông còn buộc,ngựa ông còn cầm.
Ông sống một trăm linh năm tuổi lẻ.
Vợ ông sanh đẻ đứa con tốt lành.
BÀI HÁT: Tết ơi là tết
Tết tết tết là tết là tết tết vừa đến đây dưới máy hiên nhà.
Tết tết tết là tết là tết tết vừa ghé qua trong nhà dưới phố.
Tết tết tết là tết là tết cho người ở xa về đây xum vầy
Tết tết tết là tết là tết con cháu ông bà quây quần bên nhau.
Cho bầy trẻ thơ cùng khoe áo mới cho những người lớn lì xì trẻ con
Tất cả mọi người hân hoan chúc nhau chúc nhau một năm an lành yên vui.
Cho bầy trẻ thơ cùng khoe áo mới cho những người lớn lì xì trẻ con,
Tất cả mọi người hân hoan chúc nhau chúc nhau một năm an lành yên vui.
TUẦN 3:
THƠ:Cây đào
Cây đào đầu xóm
Lốm đốm nụ hồng
Chúng em chỉ mong
Mùa đào mau nở
Bông đào nho nhỏ
Cánh đào hồng tươi
Hễ thấy hoa cười
Đúng là tết đến
Nhược Thủy

BÀI 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 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
TUẦN 4:
Truyện: Sự tích bánh chưng, bánh dầy
Ngày xưa, đời Vua Hùng Vương thứ 6, sau khi đánh dẹp xong giặc Ân, vua có ý định truyền ngôi cho con.
Nhân dịp đầu Xuân, vua mới họp các hoàng tử lại, bảo rằng:
- "Con nào tìm được thức ăn ngon lành, để bày cỗ cho có ý nghĩa nhất, thì ta sẽ truyền ngôi vua cho".
Các hoàng tử đua nhau tìm kiếm của ngon vật lạ dâng lên cho vua cha, với hy vọng mình lấy được ngai vàng.
Trong khi đó, người con trai thứ 18 của Hùng Vương, là Tiết Liêu (còn gọi là Lang Liêu) có tính tình hiền hậu, lối sống đạo đức, hiếu thảo với cha mẹ.
Vì mẹ mất sớm, thiếu người chỉ vẽ, nên ông lo lắng không biết làm thế nào.
Một hôm, Tiết Liêu nằm mộng thấy có vị Thần đến bảo:
-"Này con, vật trong Trời Đất không có gì quý bằng gạo, vì gạo là thức ăn nuôi sống con người.
Con hãy nên lấy gạo nếp làm bánh hình tròn và hình vuông, để tượng hình Trời và Đất.
Hãy lấy lá bọc ngoài, đặt nhân trong ruột bánh, để tượng hình Cha Mẹ sinhthành."
Tiết Liêu tỉnh dậy, vô cùng mừng rỡ.
Ông làm theo lời Thần dặn, chọn gạo nếp thật tốt làm bánh vuông để tượng hình Đất, bỏ vào chõ chưng chín gọi là Bánh Chưng.
Và ông giã xôi làm bánh tròn, để tượng hình Trời, gọi là Bánh Dầỵ
Còn lá xanh bọc ở ngoài và nhân ở trong ruột bánh là tượng hình cha mẹ yêu thương đùm bọc con cái.
Đến ngày hẹn, các hoàng tử đều đem thức ăn đến bày trên mâm cỗ.
Ôi thôi, đủ cả sơn hào hải vị, nhiều món ngon lành.
Hoàng tử Tiết Liêu thì chỉ có Bánh Dầy và Bánh Chưng.
Vua Hùng Vương lấy làm lạ hỏi, thì Tiết Liêu đem chuyện Thần báo mộng kể, giải thích ý nghĩa của Bánh Dầy Bánh Chưng.
Vua cha nếm thử, thấy bánh ngon, khen có ý nghĩa, bèn truyền ngôi Vua lại cho Tiết Liêu con trai thứ 18.
Kể từ đó, mỗi khi đến Tết Nguyên Đán, thì dân chúng làm bánh Chưng và bánh Dầy để dâng cúng Tổ Tiên và Trời Đất.

BÀI HÁT: Bánh chưng xanh
Bánh chưng xanh bên dưa hấu đỏ
Cành mai vàng bên cành đào tươi
Tết năm nay bé thêm một tuổi
Chúc ông bà sức khoẻ dồi dào
Chúc ba mẹ sức khoẻ nhiều nhiều

Chúc anh chị thương bé nhiều nhiều
Nhưng bé lớn rồi bé không thích lì xì.

Bài hát: 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.

