CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 02/2018
Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/02/2018 – 02/03/2018
KẾ HOẠCH TUẦN I: PHỐ PHƯỜNG NGÀY TẾT
Từ ngày 05/02 đến 09/02/2018.
Mầm xanh 3
HOẠT ĐỘNG

Thời gian
Sáng
Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

*MTXQ: Phố phường ngày tết
*Montessori: Cách sử dụng kéo

Chiều
*Tạo hình (NK): Tô màu tranh ngày tết

*Tiếng Anh:
Farm animal: horse, sheep, chicken, pig, duck,
Conversation: What animal do you like? I like (chickens).
Color: Purple
*Montessori: Luyện tập
*Toán: Dạy trẻ nhận biết sự khác nhau rõ nét về bề rộng của 2 đối tượng

* GDLG: Cất ba lô, cất dép đúng ngăn tủ của mình
* Võ: Dạy các động tác bộ pháp cơ bản cơ bản:
- Trục bộ, Độc lập bộ
* Múa: Tập uốn, ép dẻo, uốn tôm, xoạc . Lắc hông theo nhịp. Học thế tay
3,4 môn Dân gian
*Giao tiếp thuyết trình: Giao tiếp: Nói lời yêu thương với người thân

* Story time: Does a kangaroo have a mother, too? (Eric Carle)
*Văn học: Thơ: Mưa Xuân
*Cảm thụ âm nhạc: 5 bậc cơ bản trong hàng âm

*Montessori: Túi bí mật
*Tiếng anh:
Farm Animal: review
Conversation: What animal do you like? I like (horses).
Color: Purple

*Tạo hình(CK): Xé dán quả theo đường kim châm
*Võ: Dạy các động tác bộ pháp cơ bản cơ bản:
- Trục bộ, Độc lập bộ
*Múa: Tập uốn, ép dẻo, uốn tôm, xoạc . Lắc hông theo nhịp. Học thế tay
3,4 môn Dân gian

*Montessori: Luyện tập
*Tiếng anh(BN):
Farm Animal: Review
What animal do you like? I like (sheep).
Color: Purple

*Âm nhạc:
NDC:DH: “Bánh chưng xanh”
NDKH:NH : “Bé chúc Tết”
TCÂN: Hát theo âm La
*Tạo hình(NK): Tô màu tranh ngày tết
*Montessori: Bánh chưng

*Máy tính: Ngôi nhà khoa học của Sammy. (Xưởng máy móc và đồ chơi).
*Thư viện: Xem sách truyện theo chủ điểm
Nghe cô kể chuyện
* Music&movement: Mystery box
*Thể dục:
VĐCB: Bò chui qua cổng
TCVĐ: Trời nắng trời mưa

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 02/2018
Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/02/2018 – 02/03/2018
KẾ HOẠCH TUẦN II: NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
Từ ngày 12/02 đến 16/02/2018.

CHƯƠNG TRINH HỌC THÁNG 02/2018
Thời gian thực hiện:Từ ngày Từ ngày 05/02/2018 – 02/03/2018
KẾ HOẠCH TUẦN III: HOA TRONG NGÀY TẾT
Từ ngày 19/02 đến 23/02/2018.
Lớp : Mầm Xanh 3
HOẠT ĐỘNG

Thời gian

Chiều

Sáng
Thứ hai

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

* Story time: Shark in the dark
*Văn học: Đồng dao “Xúc xắc xúc xẻ”
*Cảm thụ âm nhạc: 5 bậc cơ bản trong hàng âm

*Montessori: Thẻ tranh lớn và âm đầu – o,ô,ơ
*Tiếng anh:
Sea animal review: crab, octopus, turtle, shark
Conversation: Is it a turtle? Yes, it is (No, it isn’t).
Color: pink

*Tạo hình(CK): Dán hoa đào, hoa mai.
* Võ: Dạy các động tác bộ pháp cơ bản cơ bản:
- Trục bộ, Độc lập bộ
* Múa: Tập xoạc , nghe những bài nhạc đơn giản và tập đếm theo

*Montessori: Luyện tập
*Tiếng anh(BN):
Sea animal review: crab, turtle, lobster
Conversation: Is it a shark? Yes, it is. (No, it isn’t).
Color: Pink
*Máy tính: Ngôi nhà khoa học của Sammy. (Xưởng máy móc và đồ chơi).
*Thư viện: Xem tranh ảnh,sách truyện theo chủ điểm
Nghe cô kể chuyện
* Music&movement: Musical statute
*Thể dục:
VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang khoảng cách 1.3m
TCVĐ: Mèo đuổi chuột

*Âm nhạc:
NDC: VĐ: Bánh chưng xanh
NDKH:NH : “Xuân đã về”
TCÂN: Tai ai tinh
*Tạo hình(NK): Dán hoa mai
*Montessori: Sách bài tập (Ghép chữ)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 02/2018
Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/02/2018 – 02/03/2018
KẾ HOẠCH TUẦN IV: CÁC MÓN ĂN TRONG NGÀY TẾT
Từ ngày 26/02 đến 02/03/2018.
Lớp : Mầm Xanh 3
HOẠT ĐỘNG

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng
*MTXQ: Tìm hiểu về bánh chưng
*Montessori: Luyện tập

Chiều
*Tạo hình (NK): Dán miếng dưa hấu

*Tiếng Anh:
Jungle animal review: tiger, elephant, monkey, bear
Conversation: What sound does the (tiger) make?
Shape: star
*Montessori: Luyện tập
*Toán: Ôn đếm từ 1- 5
* Story time: Brown Bear, Brown Bear, What do you see?
*Văn học: Truyện “Sự tích bánh chưng,bánh dày”
*Cảm thụ âm nhạc: Thẩm âm tiết tấu theo giai điệu

* GDLG: Lấy cốc, treo khăn đúng số của mình
* Võ: Dạy tổ hợp quyền phối hợp trục bộ với cung bộ
* Múa: Ôn tập kĩ năng + Tập bài múa đơn giản
*Giao tiếp thuyết trình: Ôn tập

*Tạo hình(CK): Vẽ và tô màu bánh chưng
* Võ: Dạy tổ hợp quyền phối hợp trục bộ với cung bộ
* Múa: Ôn tập kĩ năng + Tập bài múa đơn giản

*Montessori: Luyện tập
*Tiếng anh(BN):
Jungle animal review: tiger, elephant, monkey, bear, zebra,
Conversation: What sound does the (bear) make?
Alphabet chant
*Máy tính: Game: Tìm sự khác biệt
*Thư viện: Xem sách truyện theo ý thích
Nghe cô kể chuyện
* Music&movement: Musical chair
*Thể dục:
VĐCB: Đi thay đổi hướng theo đường zíc zắc
TCVĐ: Tung bóng

*Âm nhạc:
NDC:NH : “Ngày Tết quê em”
NDKH: ÔVĐ: “Xúc xắc xúc xẻ”
TCÂN:Tai ai tinh
*Tạo hình(NK): Vẽ quả dưa hấu
*Montessori: Các buổi trong ngày

*Montessori: Cấu tạo trái đất
*Tiếng anh:
Jungle animal review: tiger, elephant, monkey, bear, zebra
Conversation: What sound does the (elephant) make?
Shape: heart

SẢN PHẨM TẠO HÌNH
Trang trí lì xì
NỘI DUNG THƠ TRUYỆN THÁNG 2
1. Thơ, truyện, đồng dao:
Mưa xuân
Mưa xuân nhè nhẹ
Trên mái tóc em
Như hạt sương đêm
Đậu trên cành lá
Nghiêng nghiêng bên má
Chào đón mưa rơi
Em ngẩng nhìn trời.
Xuân sang đẹp quá!

Xúc xắc xúc xẻ
Xúc xắc xúc xẻ!
Bọn trẻ hát ca.
Chúc ông, chúc bà.
Tuổi già vui vẻ.
Chúc cha chúc mẹ.
Mạnh khỏe an khang.
Xúc xắc xúc xẻ

Sự tích bánh chưng, bánh dày
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 sinh thành.”
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.
2. Bài hát:
Bánh chưng xanh
Bánh chưng xanh bên dưa hấu đỏ. Cành mai vàng bên cạnh đào tươi. Tết năm nay bé thêm một tuổi . Chúc ông bà sức khỏe vui tuổi già. Chúc ba mẹ sức khoẻ
nhiều nhiều. Chúc anh chị thương bé nhiều nhiều. Nên bé lớn rồi bé không thích lì xì .
Bé chúc tết
Tết đến rồi, vui thật vui .Em mặc áo mới đi chúc tết họ hàng .Em chúc ông bà sống lâu thật lâu .Em chúc ba mẹ mạnh khoẻ luôn .Tết đến rồi, vui thật vui .Em
cùng ba má đi chúc tết vào nhà .Em chúc muôn người sống vui bình yên .Em chúc cô thầy mạnh khoẻ luôn

Xuân đã về
Xuân đã về, xuân đã về .Kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. .Trên cánh đồng, chim hót mừng .Xuân đã về, xuân đã về .Ngàn hoa hé môi cười tươi đón gió
mới. .Xuân đã về! .Ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân..Ngoài trời bao la xinh tươi. .Bao cô gái đẹp. .Cười trông xinh như hoa. .Lập lòe tà áo xanh
xanh. .Chen bông tím vàng. .Đẹp hơn tiên nga. .Và bầy em bé rúc rích. .Khúc khích tiếng cười. .Rủ nhau vui ca. .Từng đàn chim non xinh xinh. .Tung bay khắp
trời. .Cùng ríu rít ca. .Một bài ca đón chào mừng. .Hòa theo tiếng pháo đì đùng. .Mừng xuân nay đã về rồi. .Và đông đã vừa qua. .Ngập trời bao tiếng chào
mừng. .Nàng xuân duyên dáng về rồi. .Về gieo bao thắm tươi vui. .Lòng ta thấy yêu đời. .Xuân đã về, xuân đã về .Kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh
mông..Xuân đã về, trên cánh đồng .Bao bác nông dân cày ruộng vui say xuân. .Xuân đã về, xuân đã về .Ngàn cô gái quê cười tươi đón gió mới. .Xuân đã về,
xuân đã về .Ta hát vang chào mừng xuân sang, xuân sang!
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-

LINKS FOR REFERENCES
Songs for Warm up & Wrap up:
+ Hello song (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
+ What’s your name (Dream English): https://www.youtube.com/watch?v=BAFSTrSNJMg
+ Weather song (Maple leaf): https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo
+ Weather song (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew
+ Weather song (Dream English): https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY
+ Wrap up: Easy version (Dream English): https://www.youtube.com/watch?v=9tCSl_2ykgs
(Other Version Dream English):https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs
Color songs:
Rainbow color song (KidsTV123): https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
Robot Color song: https://www.youtube.com/watch?v=7XZlWXF_LRk
Shape songs:
Shape song (Pancake manor): https://www.youtube.com/watch?v=dsR0h50BiFQ
Shape song (Toddler World TV): https://www.youtube.com/watch?v=zUfqgRtvaYQ
Alphabet song:
+ ABC chant: https://www.youtube.com/watch?v=aEYcmNhz7Uc
+ ABC SONG: https://www.youtube.com/watch?v=75p-N9YKqNo
Animal songs:
Walking in the jungle: https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4
Is that a tiger: https://www.youtube.com/watch?v=iRn3POh8WZY
Baby shark: https://www.youtube.com/watch?v=FyamCXEqa5g

