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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 02/2018
Lớp : Mầm Xanh 4
Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/02/2018 – 02/03/2018
Kế hoạch thực hiện tuần I: Phố phường ngày tết
Từ ngày 05/02 đến 09/02/2018.
Hoạt động
Sáng
* Văn học: Truyện “Thỏ con đón tết”
* Tạo hình ( NK): Tô màu tranh ngày tết
* Giao tiếp thuyết trình: Giao tiếp: Nói lời yêu thương với
người thân
* Thư viện: Trò chuyện với trẻ về ngày tết nguyên đán, hoa
đào , hoa mai….Nghe cô kể chuyện.
* Tạo Hình ( CK ): Nặn quả cam
* Cảm thụ âm nhạc: 5 bậc cơ bản trong hàng âm
* Montessori: Luyện tập

* Story time: Does a kangaroo have a mother, too? (Eric
Carle)
* MTXQ: Vui đón tết sang
*Montessori: Túi bí mật
* Montessori: Luyện tập
* Toán: Dạy trẻ nhận biết sự khác nhau rõ nét về bề rộng
của 2 đối tượng
* Võ: Dạy các động tác bộ pháp cơ bản cơ bản: Trục bộ,
Độc lập bộ
* Tiếng Anh: Farm Animal: Review. What animal do you
like? I like (sheep). Color: Purple
*Thể dục:
+ VĐCB: Bật xa 25- 30cm
+ TCVĐ: Bắt bướm

Chiều
* Montessori: Cách sử dụng kéo
* Tiếng Anh ( BN): Farm animal: horse, sheep, chicken, pig, duck.
Conversation: What animal do you like? I like (chickens). Color: Purple

*GDLG: Thực hiện một số việc đơn giản: rửa tay, lau mặt, súc miệng, tháo
tất, cởi quần áo…với sự giúp đỡ.…(CS9)
* Võ: Dạy các động tác bộ pháp cơ bản cơ bản: Trục bộ, Độc lập bộ
* Tiếng Anh: Farm Animal: review. Conversation: What animal do you
like? I like (horses). Color: Purple
* Máy tính: Ngôi nhà khoa học của Sammy. (Xưởng máy móc và đồ chơi)
* Tạo Hình ( NK – lớp): Tô màu tranh ngày tết
* GDLG: Biết lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại ( Cái
gì/ Ở đâu? Làm gì?).
*Âm nhạc:
+ NDC: DH : “ Sắp đển Tết rồi”
+ NDKH: Nghe hát “Mùa xuân ơi”.
+ TCAN: Tai ai tinh
* Múa: Tập uốn, ép dẻo, uốn tôm, xoạc .Lắc hông theo nhịp.Học thế tay
3,4 môn Dân gian
* GDLG: Phát âm rỏ rang để người khác hiểu.
*Montessori (lớp): Bánh chưng
* Music&movement day: Mystery box
* Múa: Tập uốn, ép dẻo, uốn tôm, xoạc. Lắc hông theo nhịp. Học thế tay
3,4 môn Dân gian

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 02/2018
Lớp : Mầm Xanh 4
Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/02/2018 – 02/03/2018
Kế hoạch thực hiện tuần II: Nghỉ tết nguyên đán
Từ ngày 12/02 đến 16/02/2018.

CHƯƠNG TRINH HỌC THÁNG 02/2018
Lớp : Mầm Xanh 4
Thời gian thực hiện:Từ ngày Từ ngày 05/02/2018 – 02/03/2018
Kế hoạch thực hiện tuần III: Hoa trong ngày Tết
Từ ngày 19/02 đến 23/02/2018.
Thời
gian

Hoạt động
Chiều

Sáng

Thứ 2

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Thứ 3

Thứ 4

* Story time: Shark in the dark
* MTXQ: Trò chuyện về hoa đào và hoa mai ngày tết.
* Montessori: Luyện tập

* Máy tính: Ngôi nhà khoa học của Sammy (Sammy, chủ nhà của bạn)
* Tạo Hình ( NK – lớp): Dán : Hoa mai
* GDLG: Giáo dục trẻ không cười đùa khi ăn uống

Thứ 5

* Montessori: Luyện tập
* Toán: Ôn nhận biết sự khác nhau rõ nét về chiều cao, độ
lớn
* Võ: Dạy tổ hợp quyền phối hợp trục bộ với cung bộ

Thứ 6

* Tiếng Anh: Sea animal review: crab, turtle, lobster.
Conversation: Is it a crab? Yes, it is. (No, it isn’t). Color:
Pink
*Thể dục:
- VĐCB: Tung – bắt bóng với người đối diện khoảng cách
1m.
- TCVĐ: Chó sói xấu tính

*Âm nhạc: - NDTT: DVĐ: “Xúc xắc xúc xẻ”.
- NDKH: Nghe hát: “Ngày xuân Long Phụng sum vầy”.
- TC: Đoán tên bạn hát
* Múa: tập xoạc , nghe những bài nhạc đơn giản và tập đếm theo
* GDLG: Thực hiện một số quy định (cất xếp đồ chơi, đồ dùng, không
tranh giành đồ chơi).
* Montessori(lớp): Luyện tập
* Music&movement day: Musical statute
* Múa: tập xoạc , nghe những bài nhạc đơn giản và tập đếm theo

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 02/2018
Lớp : Mầm Xanh 4
Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/02/2018 – 02/03/2018
Kế hoạch thực hiện tuần IV: Các món ăn ngày Tết
Từ ngày 26/02 đến 02/03/2018.
Thời
gian
Thứ 2

Thứ 3

Hoạt động
Sáng
* Văn học: Thơ: Bánh chưng
* Tạo hình ( NK): Dán miếng dưa hấu
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn tập
* Thư viện: Trò chuyện với trẻ về các món ăn trong ngày
tết ( các loại mứt, hoa quả ) bày trong ngày tết...Nghe cô kể
chuyện
* Tạo Hình ( CK ): Vẽ bánh chưng và tô màu
* Cảm thụ âm nhạc: Làm quen với đàn T’rưng
*Montessori: Luyện tập

Thứ 4

* Story time: Brown Bear, Brown Bear, What do you see?
* MTXQ: Các món ăn đặc trưng của ngày tết
*Montessori: Thẻ tranh lớn và âm đầu – o, ô, ơ

Thứ 5

* Montessori: Luyện tập
* Toán: Ôn đếm từ 1- 5
* Võ: Dạy tổ hợp quyền phối hợp trục bộ với cung bộ

Thứ 6

* Tiếng Anh: Jungle animal review: tiger, elephant,
monkey, bear, zebra. Conversation: What sound does the
(bear) make? Alphabet chant
*Thể dục:
- VĐCB: Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát
- TCVĐ: “Ô tô và chim sẻ”.

Chiều
* Montessori : Khung treo hạt 1 (1-10)
* Tiếng Anh ( BN): Jungle animal review: tiger, elephant, monkey, bear.
Conversation: What sound does the (tiger) make? Shape: star

* GDLG: Thực hiện một số quy định (cất xếp đồ chơi, đồ dùng, không
tranh giành đồ chơi) (CS4)
* Võ: Dạy tổ hợp quyền phối hợp trục bộ với cung bộ
* Tiếng Anh: Jungle animal review: tiger, elephant, monkey, bear, zebra.
Conversation: What sound does the (elephant) make? Shape: heart
* Máy tính: Ngôi nhà khoa học của Sammy. (Trạm phân loại tranh)
* Tạo Hình ( NK – lớp): Vẽ quả dưa hấu
* GDLG: Cùng chơi với các bạn.
*Âm nhạc: + NDC: NH: “Bánh chưng xanh”
+ NDKH: ÔVĐ: “ Bé chúc Tết”
+ TC: Nghe âm la đoán tên bài hát
* Múa: tập xoạc , nghe những bài nhạc đơn giản và tập đếm theo
* GDLG: Nói được tên, tuổi, giới tính của bản than, tên của bố, mẹ.
*Montessori(lớp): Sách bài tập (ghép chữ)
* Music&movement day: Musical chair
* Múa: tập xoạc , nghe những bài nhạc đơn giản và tập đếm theo

Sản phẩm tạo hình tháng 12: Trang trí mâm ngũ quả ngày Tết
NỘI DUNG THƠ, TRUYỆN, BÀI HÁT THÁNG 02/2018
1. Bài hát:
Sắp đến tết rồi
Sắp đến tết rồi đến trường rất vui. Sắp đến tết rồi về nhà rất vui. Mẹ đang may áo mới nhé ai cũng vui mừng ghê. Mùa xuân này em đã lớn biết đi thăm
ông bà.
Hoàng Vân
Bé chúc Tết
ĐK : Tết đến rồi! Vui thật vui . Em mặc áo mới di chúc tết họ hàng . Em chúc ông bà sống lâu thật lâu. Em chúc cha mẹ mạnh khỏe hơn!
Rap : Chau chúc bác chúc dì an khang và thịnh vượng. Cháu chúc cô chúc chú năm naylàm ăn phát tài . Em chúc anh chúc chị chăm ngoan và học giỏi. Và
cho cả nhà thật mạnh khỏe, thật an vui!
Nguyễn Văn Hiên
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.
Nguyễn Ngọc Thiện
“ Bánh Chưng xanh”
Bánh chưng xanh, dưa hấu đỏ, cành mai vàng, bên cành đào tươi. Tết năm nay bé thêm một tuổi. Chúc ông bà thương bé nhiều nhiều. Chúc ba mẹ thương
bé nhiều nhiều. Chúc anh chị thương bé nhiều nhiều. Nhưng bé lớn rồi bé không thích lì xì. Bánh chưng xanh, dưa hấu đỏ, cành mai vàng, bên cành đào
tươi. Tết năm nay bé thêm một tuổi. Chúc ông bà sức khỏe dồi dào. Chúc ba mẹ thương bé nhiều nhiều. Chúc anh chị thương bé nhiều nhiều. Nhưng bé
lớn rồi bé không thích lì xì.
Vũ Hoàng
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 mai 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.
Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày xuân Long Phụng xum vầy
Mừng tết đến và lộc đến nhà nhà. Cánh mai vàng , cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu, sống thọ. Cùng con cháu sang năm lại đón tết
sang. Và kính chúc người người sẽ gặp lành. Tết sau được nhiều lộc hơn tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng. Và nồi bánh chưng xanh chào xuân
đang sang. Cánh én nơi nơi. Khắp phố người cùng đi hái lộc. Đẹp xinh đất trời. Màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong tiếng trống xuân. Long
phụng về đây sum vầy. Phát lộc tài ở khắp nơi, phố phường. Một năm mới an khang, bình an bên nhau.
Quang Huy

2. Thơ:
Bánh chưng
Bên ngoài xanh lá dong xanh.
Bên trong nếp đỗ mỡ hành hạt tiêu.
Gói nghĩa tình, gói yêu thương.
Dẻo thơm từ thuở Lang Liêu tới giờ.
3. Truyện
Truyện: Thỏ con đón Tết
Mùa xuân đến, Thỏ con vội vàng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để chuẩn bị đón Tết. Thỏ được mẹ may cho một bộ quần áo mới. Ngày đầu năm, Thỏ mặc đồ
đẹp và đến chúc tết ông bà. Ông bà tặng cho Thỏ một chiếc bao lì xì đỏ chói. Thỏ rất vui sướng khi đón tết sang

LINKS FOR REFERENCES
1. 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
2. Color songs:
- Rainbow color song (KidsTV123): https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
- Robot Color song: https://www.youtube.com/watch?v=7XZlWXF_LRk
3. 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
4. Alphabet song:
+ ABC chant: https://www.youtube.com/watch?v=aEYcmNhz7Uc
+ ABC SONG: https://www.youtube.com/watch?v=75p-N9YKqNo
5. 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

