CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 2/2018
Lớp : Ươm mầm 3
KẾ HOẠCH TUẦN I: “ Mâm ngũ quả ngày tết”
(Từ ngày 05/02 đến 09/02/2018)
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Thứ hai

*Montessori: Cách xúc bằng thìa
*Văn học: Thơ :”Đi chợ tết”

Chiều
* Tiếng anh: Song: Fruit Ninja Song (Let’s Learn)
Basic color review
Counting: 1-20
*Tạo hình: Tô màu mâm ngũ qủa ngày tết
*GDLG: “Biêt chào hỏi khi gặp người lớn”

Thứ ba

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

- Xem tranh lô tô và đàm thoại theo tranh
-Xem ảnh, gọi tên các bạn trong lớp
*Tiếng anh: Basic color review
Song: Fruit Ninja Song (Let’s Learn)
Counting: 1-20
*GDLG: “Không ra khỏi lớp 1 mình, không đi theo người lạ”

Thứ tư

*Montessori: Phân loại hình dạng
* Tiếng anh: Basic color review
Song: Fruit Ninja Song (Let’s Learn)
Counting: 1-20

*GDLG: “Tiếp tục rèn trẻ lễ phép khi nói chuyện với cô và người lớn.
*Thể dục:
VĐCB: Ngồi lăn bóng
TC: Con bọ dừa

Thứ năm

*Âm nhạc:
NDC: VĐTN: Quả bóng
NDKH: NH :” Bầu và bí

Thứ sáu

*NBTN: Trò chuyện về các loại quả
*Montessori: Bánh chưng

*Montessori: Luyện tập
*Tiếng anh: : Music & Movement
Game: Magic bowls
*GDLG: “Tiếp tục rèn trẻ không ra khỏi lớp 1 mình và ko được đi theo
người lạ “
* Tiếng anh: Story Time
- What are they? Go Go English
*BBBN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 2/2018
Lớp : Ươm mầm 3
KẾ HOẠCH TUẦN II: NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
(Từ ngày 12/02-16/02/2018)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 2/2018
Lớp : Ươm mầm 3
KẾ HOẠCH TUẦN III: “ Bé chúc tết”
(Từ ngày 19/02-23/02/2018)
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Chiều

Thứ hai
*Nghỉ Tết Nguyên Đán
Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

*Montessori: : Luyện tập
* Tiếng anh: Song: Hokey Pokey vegetable shake
Color: Review
Counting: 1-20

*GDLG: Tiếp tục rèn trẻ biết nhường nhịn và chia sẻ đồ chơi với bạn
*Thể dục:
VĐCB: Đi kết hợp với chạy
TCVĐ: Bắt bướm

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

*Montessori: : Luyện tập
*Tiếng anh: Music & Movement
Game: Magic bowls
*GDLG: “Dạy trẻ biết nói lời xin lỗi khi làm sai”

*NBTN: Trò chuyện về hoa đào( Tên gọi, màu sắc,
đặc điểm…)

* Tiếng anh: Story Time
- What do you like? Go Go English

*Montessori: : Luyện tập
*BBBN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 02/2018
Lớp : Ươm mầm 3
KẾ HOẠCH TUẦN IV: “Rau bắp cải”
(Từ ngày 26/02 đến 02/03/2018)
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Thứ hai

Thứ ba

*Montessori : Hộp que tính (0-3)
*Văn học:
Thơ: “Bắp cải xanh”

*Montessori :Luyện tập
*HĐVĐV : Xếp hàng rào

Chiều
* Tiếng anh: Song: Hokey Pokey vegetable shake
Color: Review
Counting: 1-20
*Tạo hình: Dán cây xanh
*GDLG: Dạy trẻ biết đội mũ khi đi ra ngoài trời
-Ôn các bài thơ đã học
-Chơi với những trò chơi dân gian.
*Tiếng anh: Color: Blue-Yellow
Song: Hokey Pokey vegetable shake
Counting: 1-20
*GDLG: “biết cách chào người lớn tuổi hơn mình”.

Thứ tư

*Montessori: Tên các bức tranh theo chủ đề lễ hội –
Tết
* Tiếng anh: Song: Hokey Pokey vegetable shake
Color: Review
Counting: 1-20

*GDLG: “Dạy trẻ biết đeo khẩu trang khi đi ra đường”
*Thể dục:
VĐCB :Bật xa bằng 2 chân (15-20 cm)
TCVĐ: Bóng tròn to

Thứ năm

*Âm nhạc:
NDC:Dạy hát :”Con chim hót trên cành cây”
NDKP: NH: “Em yêu cây xanh “

*Montessori: Luyện tập
*Tiếng anh: Music & Movement
Game: Magic bowls
*GDLG: “Dạy trẻ biết mời mọi người trước khi ăn.

Thứ sáu

*NBTN: Trò chuyện về cây rau bắp cải
*Montessori: Cách sử dụng kẹp (1)

* Tiếng anh: Story Time
- What do you like? Go Go English
*BBBN

Thơ truyện,bài hát tháng 2/2018
Tuần 1 :
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 chợ Tết
-Sưu tầm-

Bài hát : “ Quả bóng ”
Quả bóng tròn tròn là quả bóng xinh xinh dưới hàng cọ xanh sao bóng đứng một mình. Phải đứng một mình vì quả bóng chưa ngoan, suốt ngày
rong chơi nên các bạn cười chê.
Quả bóng tròn tròn là quả bóng xinh xinh dưới hàng cọ xanh sao bóng đứng một mình. Phải đứng một mình vì quả bóng chưa ngoan, suốt ngày
rong chơi nên các bạn cười chê.
-Huy Trân-

Bài hát : “Tết đến rồi “
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
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 phố xá đông vui
Người đi thăm, đi viếng, đi chơi
Người lo đi mua sắm Tết
Người dâng hương đi lễ chùa
Mừng ngày Tết ta chúc cho nhau
Một năm thêm sung túc an vui
Người nông dân thêm lúa thóc
Người thương gia mau phát tài
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết đến trong tim mọi người.
-Hoàng VânTuần 4 : “ Thơ : Bắp cải xanh”
Bắp cải xanh
Xanh man mát
Lá cải sắp
Sắp vòng tròn
Búp cải non
Nằm ngủ giữa
-Phạm Hổ-

Bài hát :” Con chim hót trên cành cây”
Con chim hót trên cành cây Chờ chúng em tới trường đấy.
Con bươm bướm cũng về đây .Đùa với hoa lá tung bay.
-Nguyễn Mạnh Thường-

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

