TRÌNH HỌC THÁNG 02/2018
Chủ đề: Mâm ngũ quả ngày tết
KẾ HOẠCH TUẦN I
Từ ngày (05/02 đến 09/02)
Lớp : Ươm Mầm 2
Hoạt động

Thời
gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ
năm

Sáng
* Âm nhạc: DH :Săp đến tết rồi
NH: Xúc xắc xúc xẻ
*Montessori: Cách xúc bằng thìa
*Hoạt động với đồ vật: Khuấy nước muối
*Tiếng Anh: : Basic color review
Song: Fruit Ninja Song (Let’s Learn)
Counting: 1-20
*Hoạt động nhận biết : Trò chuyện về mâm ngũ quả ngày tết
*Tiếng Anh: Story Time : What are they? Go Go English

* Văn học: Truyện : Cây táo

* Montessori: Bánh chưng
*Tạo hình: Tô màu mâm ngũ quả ngày tết
Thứ sáu

Chiều
*GDLG: Dạy trẻ biết chào khi có khách tới nhà chơi
*Tiếng Anh : : Song: Fruit Ninja Song (Let’s Learn)
Basic color review
Counting: 1-2

*Montessori: Luyện tập
*Ôn các bài thơ, bài hát trong chủ điểm

*Thể chất: -VĐCB: Chạy theo hướng thẳng
-TCVĐ: Gà trong vườn rau
*Montessori: Phân loại hình dạng
*Tiếng Anh: Basic color review
Song: Fruit Ninja Song (Let’s Learn)
Counting: 1-20
*GDLG: Dạy trẻ biết lấy nước mời ông bà, bố mẹ
*Montessori: Luyện tập
*Tiếng Anh: Music & Movement
Game: Magic bowls
*Bình bầu bé ngoan

TRÌNH HỌC THÁNG 02/2018
Chủ đề: Nghỉ tết Nguyên Đán
KẾ HOẠCH TUẦN II

(Từ 12/2 đến16/2)
Lớp : Ươm Mầm 2

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 02/2018
Kế hoạch tuần 3: Bé chúc tết
(Từ ngày 19/02đến 23/02)
Lớp : Ươm mầm 2
Hoạt động

Thời
gian

Chiều

Sáng

Thứ hai
*Nghỉ Tết Nguyên Đán
Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

*Hoạt động nhận biết: Nhận biết về “Bánh chưng”
*Tiếng Anh: Story Time : What do you like? Go Go English
*Văn học: Thơ: Đi chợ tết

*Montessori: Luyện tập
*Tạo hình: Nặn bánh dày

*Thể dục: VĐCB: Túng bóng về phía trước
TCVĐ:Ô tô và chim sẻ
*Montessori: Luyện tập
*Tiếng Anh: Song: Hokey Pokey vegetable shake
Color: Review
Counting: 1-20
*GDLG: Dạy trẻ biết cảm ơn khi được người khác lì xì cho
*Montessori: Luyện tập
*Tiếng Anh: : Music & Movement: Game: Magic bowls
* Bình bầu bé ngoan

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 02/2018
Kế hoạch tuần 4: Rau bắp cải
(Từ ngày 26/02đến 02/03)
Lớp : Ươm mầm 2

Thời
gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Hoạt động
Sáng
*Âm Nhạc: NDC: VĐTN “Lý cây xanh”
NDKH:Trò chơi : Tai ai tinh
*Montessori: Hộp que tính (0-3)
*Hoạt động với đồ vật: Đóng đinh
*Tiếng Anh: Color: Blue-Yellow
Song: Hokey Pokey vegetable shake
Counting: 1-20

*Hoạt động nhận biết: Nhận biết một số loại rau quen thuộc
(rau bắp cải- su hào)
*Tiếng Anh: Story Time Story Time: What do you like? Go
Go English

*Văn học: Truyện Nhổ củ cải

*Montessori: Cách sử dụng kẹp
*Tạo hình: Dán cây xanh

Chiều
*GDLG: Dạy trẻ biết chia sẻ đồ chơi với các bạn
*Tiếng Anh : Song: Hokey Pokey vegetable shake
Color: Review
Counting: 1-20
*Montessori: Luyện tập
*Ôn các bài thơ, bài hát trong chủ điểm

*Thể dục:- VĐCB: Bò về phía trước có mang vật trên lưng
- TCVĐ:Bắt bướm
*Montessori: Tên các búc tranh theo chủ đề lễ hội- tết

*Tiếng Anh: Song: Hokey Pokey vegetable shake
Color: Review
Counting: 1-20
*GDLG: Dạy trẻ biết mời mọi người trước khi ăn
*Montessori: Luyện tập

*Tiếng Anh Music & Movement: Game: Magic bowls
* Bình bầu bé ngoan

NỘI DUNG THƠ TRUYỆN THÁNG 02 NĂM 2018
Tuần 1 :
* Âm nhạc : Dạy 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..
*Văn học : Truyện : Cây táo
Ngày xửa ngày xưa, có một cây táo rất to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo mỗi ngày. Nó leo lên ngọn cây hái táo ăn, ngủ trưa trong bóng
râm. Nó yêu cây táo và cây cũng rất yêu nó. Thời gian trôi qua, cậu bé đã lớn và không còn đến chơi với cây táo mỗi ngày.
Một ngày nọ, cậu bé trở lại chỗ cây táo với vẻ mặt buồn rầu, cây táo reo to:
- Hãy đến chơi với ta.
- Cháu không còn là trẻ con, cháu chẳng thích chơi quanh gốc cây nữa. Cháu chỉ thích đồ chơi thôi và cháu đang cần tiền để mua chúng.
- Ta rất tiếc là không có tiền, nhưng cậu có thể hái tất cả táo của ta và đem bán. Rồi cậu sẽ có tiền.
Cậu bé rất mừng. Nó vặt tất cả táo trên cây và sung sướng bỏ đi. Cây táo lại buồn bã vì cậu bé chẳng quay lại nữa.
Một hôm, cậu bé – giờ đã là một chàng trai – trở lại và cây táo vui lắm:
- Hãy đến chơi với ta
- Cháu không có thời gian để chơi. Cháu còn phải làm việc nuôi sống gia đình. Gia đình cháu đang cần một mái nhà để trú ngụ. Bác có giúp gì được
cháu không?
- Ta xin lỗi, ta không có nhà. Nhưng cậu có thể chặt cành của ta để dựng nhà.
Và chàng trai chặt hết cành cây. Cây táo mừng lắm nhưng cậu bé vẫn chẳng quay lại. Cây táo lại cảm thấy cô đơn và buồn bã.
Một ngày hè nóng nực, chàng trai – bây giờ đã là người có tuổi – quay lại và cây táo vô cùng vui sướng.
- Hãy đến chơi với ta.
- Cháu đang buồn vì cảm thấy mình già đi. Cháu muốn đi chèo thuyền thư giãn một mình. Bác có thể cho cháu một cái thuyền không?
- Hãy dùng thân cây của ta để đóng thuyền. Rồi cậu chèo ra xa thật xa và sẽ thấy thanh thản.
Chàng trai chặt thân cây làm thuyền. Cậu chèo thuyền đi.
Nhiều năm sau, chàng trai quay lại.
- Xin lỗi, con trai của ta. Nhưng ta chẳng còn gì cho cậu nữa. Không còn táo.
- Cháu có còn răng nữa đâu mà ăn.
- Ta cũng chẳng còn cành cho cậu leo trèo.
- Cháu đã quá già rồi để mà leo trèo.
- Ta thật sự chẳng giúp gì cho cậu được nữa. Cái duy nhất còn lại là bộ rễ đang chết dần mòn của ta – cây táo nói trong nước mắt.
- Cháu chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một chỗ ngồi nghỉ. Cháu đã quá mệt mỏi sau những năm đã qua.
- Ôi, thế thì cái gốc cây già cỗi này là một nơi rất tốt cho cậu ngồi dựa vào và nghỉ ngơi. Hãy đến đây với ta.
Chàng trai ngồi xuống và cây táo mừng rơi nước mắt.

Tuần 3 :
*Văn hoc : Thơ: Đi Chợ Tết
Chiếc xe ba bánh
Bố mới mua về
Bé chở búp bê
Đi chơi chợ Tết
“ Búp bê đừng sợ
Yên tâm chị đèo”
Búp bê nghe vậy
Mắt cười trong veo
Bé hát, bé reo
Đạp xe quay tít
Bé đi chợ tết
Tuần 4:
Âm nhạc :Vận động

Lí cây xanh
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...

Truyện: Nhổ củ cải.( Truyện dân gian Nga)
Ngày xửa, ngày xưa có hai ông bà già và một cô cháu gái sống trong ngôi nhà bằng gỗ bên cạnh manh vườn xinh xắn. Trong nhà còn có một con
Chó, một con Mèo và một chú Chuột nhắt.
Vào mùa thu, ông già mang về một cây củ cải nhỏ và trồng trong vườn. Ngày ngày, ông ra sức chăm chút cho cây. Sáng nào ông cũng cho cây cải
uống một gáo nước. Chiều nào ông cũng bắt sâu, nhổ cỏ cho cây. Cây cải cũng không phụ lòng tốt của ông, nó lớn nhanh như thổi. Chẳng bao lâu nó
trở thành một cây cải khổng lồ, to chưa từng thấy.
Một buổi sáng, ông già ra vườn định nhổ củ cải về cho bà già và cháu gái. Ông nhổ mãi, nhổ mãi mà cây cải không hề nhúc nhích. Ông gọi bà già:
«Bà già ơi! Mau lại đây! Mau giúp tôi nhổ củ cải!»Bà già liền chạy lại, bà túm áo ông, ông nắm cây cải nhổ mãi, nhổ mãi vẫn không được. Bà già gọi
cháu gái: «Cháu gái ơi! Mau lại đây! Mau giúp bà nhổ củ cải!» Cháu gái liền chạy lại kéo áo bà, bà túm áo ông, ông nắm cây cải nhổ mãi, nhổ mãi
chẳng ăn thua gì. Cháu gái gọi Chó con: «Chó con ơi! Mau lại đây! Mau giúp tôi nhổ củ cải!». Chó con chạy lại ngậm lấy bím tóc của cháu gái. Cháu
kéo áo bà ba, bà túm áo ông, ông nắm cây cải. Kéo mãi nhổ mãi cây cải vẫn nằm ì ra. Mèo con gọi Chuột nhắt: «Chuột nhắt ơi! Mau lại đây!Mau
giúp tôi nhổ củ cải!» Chuột nhắt chạy lại, bám đuôi Mèo, Mèo cắn đuôi Chó, Chó ngậm biếm tóc cháu gái, cháu gái kéo áo bà, bà túm áo ông, ông
nắm cây cải. Một, hai, ba... Cây cải gan lì đã bị kéo lên khỏi mặt đất.
Tất cả sung sướng, nhảy múa quanh vây cải:

«Nhổ cải lên! Nhổ cải lên!
Ái chà chà! Lên được rồi!»
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

