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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 2/2018
Lớp : Ươm mầm 1
KẾ HOẠCH TUẦN I: “ Mâm ngũ quả ngày tết”
(Từ ngày 05/02 đến 09/02/2018)
Hoạt động
Sáng
*Văn học: Truyện :Chiếc áo mùa xuân
* Tiếng Anh: Song: Fruit Ninja Song (Let’s Learn)
Basic color review
Counting: 1-2

Chiều
*Thể dục: VĐCB: Đi trong đường hẹp
TCVĐ: Tạo dáng
*Montessori: Cách xúc bằng thìa (1)
*GDLG: Giáo dục trẻ biết nhường nhịn chia sẻ với bạn

Thứ 3

*Âm nhạc:
NDC: Nghe hát :”Tết đến rồi”
NDKP: TC : Tai ai tinh

*Tiếng Anh: Basic color review
Song: Fruit Ninja Song (Let’s Learn)
Counting: 1-20
*Montessori: Luyện tập
*GDLG: Bé tập chúc Tết

Thứ 4

*Tạo Hình: Dán quả và lá theo màu
*Tiếng Anh: “Story time”: What are they? Go Go English

Thứ 2

Thứ 5

*Montessori: Luyện tập
*HĐVĐV: Lắp ghép benho các loại quả

Thứ 6

*HĐNB: Trò chuyện về mâm ngũ quả ngày tết

*Montessori: Phân loại hình dạng

* Tiếng Anh: Basic color review
Song: Fruit Ninja Song (Let’s Learn)
Counting: 1-20
*GDLG: Bé tập chúc Tết (Ôn luyện)
*HĐC: Tô tranh mâm ngũ quả Tết
*Montessori: Bánh chưng
* BBBN:
*Tiếng Anh: “Music&Movementday”: Game: Magic bowls
*GDLG:Chào hỏi lễ phép

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 2/2018
Lớp : Ươm mầm 1
KẾ HOẠCH TUẦN II: NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
(Từ ngày 12/02-16/02/2018)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 2/2018
Lớp : Ươm mầm 1
KẾ HOẠCH TUÀN III: “ Bé chúc tết”
(Từ ngày 19/02-23/02/2018)
Hoạt động

Thời
gian

Chiều

Sáng

Thứ 2
Nghỉ tết Nguyên Đán
Thứ 3

Thứ 4

*Tạo Hình: Nặn bánh dày to, nặn bánh dày nhỏ
*Tiếng Anh: “Story time: What do you like? Go Go English

*Montessori: Luyện tập

Thứ 5

*HĐVĐV: Xâu hoa lá
*Montessori: Luyện tập

Thứ 6

*HĐNB: Nhận biết phân biệt màu xanh - màu đỏ - màu vàng

*GDLG: Giáo dục trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định
*Tiếng Anh: Song: Hokey Pokey vegetable shake
Color: Review
Counting: 1-20
-Tô tranh các loại quả( rèn trẻ tô không chờm ra ngoài, rèn tư thế ngồi cho
trẻ)
* BBBN
*T iếng Anh: “Music&Movementday: Game: Magic bowls
*Montessori: Luyện tập
*GDLG:Chào hỏi lễ phép

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 2/2018
Lớp : Ươm mầm 1
KẾ HOẠCH TUẦN IV:“Rau bắp cải”

(Từ ngày 26/02 đến 02/03/2018)
Thời
gian
Thứ 2

Hoạt động
Sáng
*Văn học: Thơ “bắp cải xanh”
*Tiếng Anh: Song: Hokey Pokey vegetable shake
Color: Review
Counting: 1-20

Thứ 3
*Âm nhạc:
- NDC: Dạy hát “Lý cây xanh”
-NDKH:TCAN: Âm thanh to nhỏ

Chiều
*Thể dục: VĐCB: Bật liên tục vào 3 vòng (Đường kính 30 cm).
TCVĐ: Đua xe đạp
*GDLG: Giao dục trẻ khi đi xe máy cần đội mũ bảo hiểm
*Montessori :Hộp que tính (0-3)
*Tiếng Anh: Color: Blue-Yellow
Song: Hokey Pokey vegetable shake
Counting: 1-20
*Montessori: Luyện tập
*GDLG: Giáo dục trẻ biết xếp hàng chờ đến lượt ở nơi công cộng.
*Montessori: Tên các bức tranh theo chủ đề lễ hội – Tết

Thứ 4

*Tạo Hình: Dán cành lá
*Tiếng Anh: “Story time”: What do you like? Go Go English

Thứ 5

*HĐVĐV: Xếp hàng rào
*Montessori: Luyện tập

* Tiếng Anh: Song: Hokey Pokey vegetable shake
Color: Review
Counting: 1-20
GDLG:Biết nhận đồ bằng 2 tay

Thứ 6

*HĐNB: Trò chuyện về cây rau bắp cải( Tên gọi, màu sắc, đặc
điểm…)

* BBBN
* Tiếng Anh: “Music&Movementday: Game: Magic bowls
*Montessori: Cách sử dụng kẹp (1)
*GDLG: Biết cảm ơn khi được tặng quà.

NỘI DUNG THƠ TRUYỆN, BÀI HÁT THÁNG 2/2018
I.Bài hát
Lí cây xanh

(Dân ca Nam Bộ)

Cái cây xanh xanh
Thì lá cũng xanh
Chim đậu trên cành
Chim hót líu lo
Líu lo là líu lo
Líu lo là líu lo.

Quả
Quả gì mà chua chua thế, xin thưa rằng quả khế, ăn vào thì chắc là chua, vâng vâng chua thì để nấu canh chua.
Quả gì mà da cưng cứng, xin thưa rằng quả trứng, ăn vào thì nó làm sao, không sao ăn vào thì sẽ thêm cao.
Quả gì mà bao nhiêu áo, xin thưa rằng quả pháo, ăn vào thì chắc là dai, không dai nhưng mà thủng điếc hai tai.
Quả gì mà lăn lông lóc, xin thưa rằng quả bóng, sao mà quả bóng lại lăn, do chân bao người cùng đá trên sân.
Quả gì mà gai chi chít, xin thưa rằng quả mít, ăn vào thì chắc là đau, không đau thơm lừng tận mấy hôm sau.
Quả gì mà to to nhất, xin thưa rằng quả đất, to bằng quả mít mật không, to hơn to bằng đỉnh núi Thái Sơn

II.Thơ
Bài thơ: Bắp cải xanh
Tác giả: Phạm Hổ

Bắp cải xanh
Xanh mát mát
Lá cải sắp
Sắp vòng tròn
Lá cải non
Nằm ngủ giữa

III.Truyện:
Truyện: Chiếc áo mùa xuân (Sưu tầm)
Vào những ngày mùa đông lạnh cóng, tuyết rơi trắng xóa, cả Thỏ mẹ và Thỏ con
Đều khóac trên mình bộ áo da trắng tin.
Sang xuân, chú Thỏ con vẫn mặc chiếc áo da trắng. trong rừng, cô Gà Gô đã thay một bộ áo hoa rất đẹp bởi mùa xuân, cánh đồng đầy ắp hoa đò lá xanh, còn
vào mùa đông, tuyết phủ trắng thì phải mặc áo trắng, như thế sẽ dễ ẩn nấp hơn!
Đến bên hồ, một anh bạn Nhái Bén vừa mới thức dậy, toàn thân tỏa ánh xanh như cây cỏ. Ngay cả những anh Châu Chấu cũng hay áo mùa xuân mới: Anh thích
nhảy trên bãi cỏ thì mặc áo xanh, còn anh thích nhảy trên bãi đất lại mặc áo nâu. Nhìn thấy Thỏ con. Châu Chấu cười giễu:
-Ha ha! Mùa xuân mà vẫn mặc áo da trắng cơ à? Đúng là đồ Thỏ ngốc nghéch!
Tỏ con xấu hổ quá, cạhy thẳng một mạch về nhà, nằng nặc đòi mẹ phải thay quần áo cho, Thỏ mẹ cười và nói:
- Con thử soi gương xem nào.
Và thật kỳ lạ khi trong gương, chú thấy mình đã mọc rất nhiều lông màu xám. Thỏ sung sướng reo lên:
- A! thấy rồi, con đã mặc quần áo mùa xuân mẹ ạ!
Mấy ngày sau, hai mẹ con nhà Thỏ đã thay hết lông và mặc bộ quần áo mùa xuân mới.

LINKS
1. Warm up and wrap up songs:
- Warm up/Wrap up: +Hello song: https://www.youtube.com/watch?v=aeQlnlMpizI
+ Hello song (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
+ Good bye song: https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs
2. Fruit & vegetable songs:
- Fruit song: https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE
+ https://www.youtube.com/watch?v=aiIAR-piSKY
- Vegetable song: https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc
+ https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
3. Color songs:
+ Robot color song: https://www.youtube.com/watch?v=7XZlWXF_LRk
+ I see something blue: https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
+ I see something pink: https://www.youtube.com/watch?v=Asb8N0nz9OI
4. Number songs
- Count 1-20 (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=Aq4UAss33qA
- Count 1-20 EFL: https://www.youtube.com/watch?v=WRWVywsfcpg

