CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 02
Lớp : Chồi Non 1
Thực hiện từ : 05/02/2018 – 02/03/2018
TUẦN 1: Tưng bừng đón tết
Từ ngày 05/02/2018 – 09/02/2018
Thời
gian
Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Hoạt động
Chiều
* Montessori: Mở các loại khóa, chốt (Ổ khóa và chìa)
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện

Sáng
* Bóng rổ: Ôn luyện các kỹ thuật đã học
* Cảm thụ âm nhạc: Xướng âm Dân ca Pháp
* MTXQ: Tìm hiểu về các trò chơi dân gian trong ngày Tết.

* Bóng rổ: Ôn luyện các kỹ thuật đã học
* Tiếng Anh: ANIMAL REVIEW + TET HOLIDAY
* Toán: So sánh kích thước hai đối tượng,hình thành mói quan hệ rộng * Tạo hình(NK): Vẽ tranh Ngày hội của bé
hơn,hẹp hơn
* Võ : Dạy kỹ thuật quay tay theo đường tròn.(tiếp)
* Montessori: Luyện tập
* Văn học: Truyện “ Bánh chưng bánh dầy”
* Tạo hình( NK): Thủ công:Gói bánh trưng
* Tạo hình (CK): Trang trí bao lì xì
(bánh tét)
* Tiếng anh (bản ngữ): ANIMAL REVIEW + TET HOLIDAY
* Montessori: Kết hợp khối trụ có núm và không núm
* Story time: Shark in the dark

Thứ 5

* Montessori: Luyện tập
* Âm nhạc: NDC: VĐ: Mùa xuân của bé
NDKH: Nghe hát: Ngày tết quê em
TC: Nghe tiết tấu chuyển nhạc cụ

* Piano: Nói gì với mẹ đây
* Thư viện: Nghe cô kể chuyện.Xem sách truyện theo chủ điểm.
* Võ: Dạy kỹ thuật quay tay theo đường tròn.(tiếp)
* Múa: Tập các động tác uốn ép dẻo cơ bản
Học mới Quạt Việt
Tập bài múa : Bướm xuân(múa quạt)

Thứ 6

* Thể dục: VĐCB: Chuyền bóng qua đầu.
TCVĐ: Đi theo hiệu lệnh
* Múa: Tập các động tác uốn ép dẻo cơ bản
Học mới Quạt Việt
Tập bài múa : Bướm xuân(múa quạt)
* Montessori: Bánh chưng

*GDLG: Cách chúc tết người lớn tuổi.
* Music & Movement Day: Game: Magic bowls
* Máy tính: “How big are you” at
* Tiêng Anh( bản ngữ): ANIMAL REVIEW + TET HOLIDAY

-

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 02
Lớp : Chồi Non 1
Thực hiện từ : 05/02/2018 – 02/03/2018
TUẦN 2:
Từ ngày 12/02/2018 – 16/02/2018
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 02
Lớp : Chồi Non 1
Thực hiện từ : 05/02/2018 – 02/03/2018
TUẦN 3: Phong tục ngày tết
Từ ngày 19/02/2018 – 23/02/2018
Thời
gian
Thứ 2

Hoạt động

Nghỉ tết Nguyên Đán

Thứ 3
Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Chiều

Sáng

* Văn học: Thơ “Hoa cúc vàng”
* Tạo hình (CK): Vẽ hoa quả ngày Tết
* Tiếng anh (bản ngữ):
Jungle animals: tiger, lion, panda, elephant, zebra…
Conversation: Can a lion run? Yes, it can.
Letter P sounds & words
* Story time : Does a kangaroo have a mother too?
* Montessori: Luyện tập
* Âm nhạc: NDC : DH : Mùa Xuân
NDKH : NH:Mùa xuân ơi
TC: Tai ai tinh

* Tạo hình( NK): Hoa mai ngày tết(dán giấy vụn)
* Montessori: Luyện tập

* Thể dục: VĐCB : Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát
TC: Kéo co
* Múa: Học mới động tác dân tộc Kinh : Đu Tiên (quạt)
Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao(một số động tác múa bố trợ)
* Montessori: Luyện tập
-

* Piano: Nói gì với mẹ đây
* Thư viện: Nghe cô kể chuyện “Sự tích bánh chưng, bánh dầy”
- Mượn truyện và tập kể truyện theo tranh
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2-đoạn 2- tổ hợp 1
* Múa: Học mới động tác dân tộc Kinh : Đu Tiên (quạt)
Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao(một số động tác múa bố
trợ)
*GDLG: Chủ động chào hỏi và gửi lời chúc tết tới các cô, các bác trong
trường.
* Music & Movement Day: Game: Musical chairs
* Máy tính: “How big are you” at
* Tiêng Anh( bản ngữ):
Jungle animals: tiger, lion, panda, elephant, zebra…
Conversation: Can a panda hop? No, it can’t.
Letter P worksheet

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 02
Lớp : Chồi Non 1
Thực hiện từ : 05/02/2018 – 02/03/2018
TUẦN 3: Bóng tối và ánh sáng
Từ ngày 26/02/2018 – 02/03/2018
Thời
gian
Thứ 2

Hoạt động
Sáng
* Bóng rổ: Hướng dẫn Kỹ thuật Đẩy và bắt bóng
* Cảm thụ âm nhạc: Tập viết khóa sol
* MTXQ: Thí nghiệm “ Sự kỳ diệu của ánh sáng”

Chiều
* Montessori: Luyện tập
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện

Thứ 3

* Bóng rổ: Hướng dẫn Kỹ thuật Đẩy và bắt bóng
* Toán: Làm quen mục đích phép đo độ dài.
* Montessori: Luyện tập

Thứ 4

* Văn học: Truyện “Ngày và đêm”
* Tạo hình (CK): Bầu trời đêm(tiết tổng hợp)
* Tiếng anh (bản ngữ):
Sea animals: Octopus, shark, crab, turtle, dolphin, lobster
Conversation: Is it a turtle? Yes, it is. (No, it isn’t).
Letter Q sound and words
* Story time: Shark in the dark
* Montessori: Bảng phân loại chữ
* Âm nhạc: Biểu diễn các bài hát theo chủ đề mùa xuân.
TC: Hát theo âm La

* Tiếng Anh:
Sea animals: Octopus, shark, crab, turtle, dolphin, lobster
Conversation: Is it a dolphin? Yes, it is. (No, it isn’t).
Letter Q sound and words
* Tạo hình(NK): Ngày
* Võ : Dạy bài quyền cơ bản số 2-đoạn 2- tổ hợp 1
* Tạo hình( NK): Đêm
* Montessori: Luyện tập

Thứ 5

Thứ 6

* Thể dục: VĐCB: Bật qua suối- Ném xa bằng một tay
TCVĐ: Chung sức
* Múa: Học mới động tác dân tộc Kinh : Đu Tiên (quạt)
Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao(một số động tác múa bố
trợ)
* Montessori: Luyện tập

* Piano: Bài tập quãng 3.2
* Thư viện: - Kể truyện sang tạo theo tranh
- Truyện : Gấu con chia quà.
* Võ : Dạy bài quyền cơ bản số 2-đoạn 2- tổ hợp 1
* Múa: Học mới động tác dân tộc Kinh : Đu Tiên (quạt)
Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao(một số động tác múa bố trợ)
*GDLG: Biết giúp đỡ gia đình những công việc vừa sức, yêu thương chia sẻ
với gia đình
* Music & Movement Day: Game: Musical statute
* Máy tính: “How big are you” at
* Tiêng Anh( bản ngữ):
Sea animals: Octopus, shark, crab, turtle, dolphin, lobster
Conversation: Is it a lobster? Yes, it is. (No, it isn’t).
Recognize letter Q/ Letter Q worksheet

Bài tạo hình tập thể: Làm hoa đào ngày tết
LINKS FOR REFERENCES
1. Old Mc Donald had a farm (Super Simple Song):
https://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg
2. Let’s take a walk around the farm (EFL LEARNING):
https://www.youtube.com/watch?v=EwIOkOibTgM
3. Whose feet are they (Maple Leaf):
https://www.youtube.com/watch?v=bw_wf2mygKs
4. Walking in the jungle (Super Simple Song):
https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4
5. Baby shark (Super Simple Song)
https://www.youtube.com/watch?v=GR2o6k8aPlI
6. Letter N (Bounce Patrol)
https://www.youtube.com/watch?v=qE5HEeoVGb0
Letter N (Super Simple Song)
https://www.youtube.com/watch?v=ZINl7XOwvcg
7. Letter O (Bounce Patrol)
https://www.youtube.com/watch?v=oWbY5EKys60
Letter O (Super Simple Song)
https://www.youtube.com/watch?v=TWGwlnkf3A8
8. Letter P (Bounce Patrol)
https://www.youtube.com/watch?v=-v1fg2Hp63s
Letter P (Super Simple Song)
https://www.youtube.com/watch?v=eOIrkecefXw

NỘI DUNG THƠ, TRUYỆN, BÀI HÁT THÁNG 02
Tuần 1:
Truyện: Sự tích bánh Chưng,bánh Dầy
Ngày xưa, ở nước ta trong số các con của vua Hùng Vương thứ sáu có 1 người tên là Lang Liêu. Các hoàng tử khác đều văn hay, võ giỏi, nhưng lại không
thích lao động chân lấm tay bùn, chỉ riêng có hoàng tử Lang Liêu là chăm chỉ và thích nghề trồng trọt. Chàng đem vợ con về quê vỡ nương , cuốc bãi, cùng với bà
con nông dân trồng lúa gạo, hoa màu.
Một hôm, vào dịp cuối năm, vua Hùng Vương cho vời đông đủ các con đến và bảo:
-Đến ngày hội lớn đầu năm, ai tìm được cuả ngon vật lạ nhất đem đến để tế trời, đất sẽ được nhường ngôi .
Các hoàng tử toả đi khắp bốn phương . Người thì lên rừng đốc thúc bộ hạ săn bắn . Kẻ thì xuống biển bắt dân mò trai, bắt cá.
Riêng Lang Liêu rất băn khoăn, lo lắng không biết tìm vật gì để dâng lên vua cha.
-Một hôm, khi đi thăm đồng, Lang Liêu thấy ruộng lúa nếp đã chín vàng, những hạt lúa nếp vừa mẩy ,vừa thơm. Chàng về gọi vợ cùng bà con trong xóm ra gặt.
Đến chiều, gặt xong thửa ruộng, mọi người vui vẻ gánh lúa về .
Tối hôm ấy, trong khi đập lúa dưới trăng, nhìn lên bầu trời trong xanh bát ngát, nhớ đến cánh đồng lúa mênh mông nuôi sống con người, Lang Liêu chợt nghĩ:
-Ta sẽ dùng gạo nếp trắng thơm này để làm hai thứ bánh, một thứ bánh tròn như hình bầu trời, một thứ bánh vuông giống như hình mặt đất. Bánh thơm ngon lại
ngụ ý tốt, nhất định được mọi người quý trọng, vua cha hẳn sẽ vui lòng.
-Sáng hôm sau, Lang Liêu cùng với vợ bàn cách làm hai thứ bánh:
Họ lấy gạo nếp vo kĩ, đồ xôi thật dẻo, cho vào cối giã thật mịn rồi nặn một thứ bánh hình tròn mịn màng và trong trẻo như bầu trời
Họ lại lấy lá dong tươi gói gạo nếp sống làm một thứ bánh hình vuông có màu xanh cây cỏ, có những thứ hạt nuôi sống con người giống như hình mặt đất . Họ còn
lấy đỗ xanh, thịt lợn làm nhân bánh
Bà con xung quanh vốn mến tính hiền lành, chăm chỉ của Lang Liêu, thấy vợ chồng chàng bận rộn làm hai thứ bánh quý bèn rủ nhau sang làm giúp.
Gói xong bánh mặt đất, 2 vợ chồng Lang Liêu xếp bánh vào nồi to, nhóm lửa đun kĩ. Cả đêm hôm ấy, gia đình Lang Liêu quây quần xung quanh bếp lửa cho đến
khi bánh chín
Sáng hôm sau, vợ chồng Lang Liêu sung sướng nhìn hai chiếc mâm lớn xếp đầy hai thứ bánh quý, kết quả công sức và sáng tạo của mình.
Hai thứ bánh quả là món quà quý nhất, ngon nhất, lạ nhất để chàng dâng lên chúc thọ vua cha nhân ngày hội lớn đầu năm
Đúng ngày hội lớn, các hoàng tử mang của ngon, vật lạ các nơi về đông đủ . Bên cạnh những thứ đó, lễ vật của Lang Liêu có vẻ đươn giản quá . Nhưng sau khi
nghe Lang Liêu tâu trình rõ cách làm và ý nghĩa của 2 thứ bánh quý, vua cha rất vui mừng và cảm động .
Vua bèn chọn hai thứ bánh của Lang Liêu để tế trời đất rồi chia cho các hoàng tử và các quần thần nếm thử . Ai cũng khen bánh có vị ngon, hương lạ mà lại có ý
nghĩa sâu xa, đúng là thứ quý nhất trong ngày lễ hội đầu năm . Vua Hùng Vương thứ sáu bèn truyền ngôi cho Lang Liêu và đặt tên cho hai thứ bánh ấy, bánh hình
tròn là bánh giầy, bánh hình vuông là bánh chưng .

Bài hát: Mùa xuân của bé
Mùa xuân của bé chẳng ở đâu xa
Cái chồi tách vỏ bé ươm hôm qua
Mùa xuân của bé chẳng ở đâu xa
Bé đang tập vẽ cái nụ và bông hoa
Bé chơi bé học, bé múa bé ca
Mùa xuân của bé như tiếng chim quanh nhà

Bé chơi bé học, bé múa bé ca
Mùa xuân của bé như tiếng chim quanh nhà.
Mùa xuân của bé chẳng ở đâu xa
Trong vòng tay mẹ đón khi tan ca
Mùa xuân của bé chẳng ở đâu xa
Bé đang mặc chiếc áo đẹp mẹ thêu hoa
Bé chơi bé học, bé múa bé ca
Mùa xuân của bé như tiếng chim quanh nhà
Bé chơi bé học, bé múa bé ca
Mùa xuân của bé như tiếng chim quanh nhà.

Bài hát: Ngày tết quê em
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 Tết Tết Tết đến rồi
Tết đến trong tim mọi người

Tuần 3
Bài thơ: Hoa cúc vàng
Suốt cả mùa đông
Nắng đi đâu miết
Trời đắp chăn bông
Còn cây chịu rét
Sớm nay nở hết
Đầy sân cúc vàng
Thấy mùa xuân đẹp
Nắng lại về chăng
Ồ chẳng phải đâu
Mùa đông nắng ít
Cúc gôm nắng vàng.
Vào trong lá biếc.
Chờ cho đến tết,
Nở bung thành hoa
Rực vàng hoa cúc
Ấm vui mọi nhà

Bài hát:Mùa xuân
Phương nam hoa mai thắm
Phương Bắc đào hồng tươi
Mùa xuân hoa khoe sắc,
Hương thơm ngát đất trời
Mùa xuân ơi mùa xuân .
Chào mùa xuân năm mới
Chúng em thêm một tuổi
Mùa xuân ơi,mùa xuân.

Nghe hát: 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

Tuần 4:
Truyện “ Ngày và đêm”
Ngày xửa ngày xưa, Mặt Trăng, Mặt Trời và Gà Trống cùng sống với nhau trên trời . Mặt Trăng mặc cái áo màu trắng , Gà Trống đội một chiếc mũ màu đỏ. Mặt
Trăng thích cái mũ đỏ của Gà Trống lắm . Một hôm, Mặt Trăng nói với Gà Trống:
- Chúng mình đổi áo và mũ cho nhau nhé!
Gà Trống đáp:
- Tớ không thích cái áo màu trắng của cậu. Tớ không đổi mũ lấy áo đâu!
Mặt Trăng cứ gạ đổi mãi nhưng Gà Trống nhất định không chịu . Mặt Trăng liền giật mũ của Gà Trống và vứt xuống đất . Gà Trống vội bay xuống đất để nhặt mũ.
Nhưng Mặt Đất tối đen nên Gà Trống không tìm thấy mũ . Gà Trống sực nhớ tới Mặt Trời, Gà Trống liền ngửa cổ lên trời và cất tiếng gọi:
- Mặt Trời ơi! Mặt Trời ơi!
Mặt Trời vội vén màn mây nhìn xuống dưới đất . Những tia nắng rực rỡ tỏa sáng khắp nơi. Nhờ có ánh nắng Mặt Trời chiếu xuống , Gà Trống nhìn thấy cái mũ đỏ
của mình mắc trên một cành cây. Gà Trống sung sướng bay lên cây để lấy chiếc mũ và đội lên đầu.
Gà Trống định bay về trời nhưng vì quá mệt nên không đủ sức cất cánh bay lên nữa. Gà Trống cất tiếng gọi:
- Mặt Trời ơi! Kéo tớ lên với!
Nhưng Mặt Trời không thể kéo Gà Trống lên được .
Mặt Trời đành an ủi Gà Trống:- Gà Trống ơi! Bạn hãy ở lại dưới mặt đất vậy . Buổi sáng sớm bạn hãy gọi “Ò ó o…! Mặt trời ơi!” , tôi sẽ thức dậy và trò chuyện
với bạn nhé!
Từ đó trở đi, Gà Trống luôn dậy sớm và cất tiếng gáy “ò ó o” để đánh thức Mặt Trời dậy . Ở tít trên cao, Mặt Trời với gương mặt hồng hào tròn trịa, mỉm
cười nhìn Gà Trống. Muôn loài hoa đua nở, khoe sắc màu rực rỡ. Cây lá cũng mở bừng mắt reo vui chào đón ánh Mặt Trời . Người ta gọi lúc đó là ngày .
Còn Mặt Trăng thì cảm thấy rất hối hận và xấu hổ vì đã đối xử không tốt với bạn Gà Trống. Vì thế, Mặt Trăng cứ đợi đến khi Mặt Trời lặn xuống
phía bên kia rặng núi, Gà Trống lên chuồng đi ngủ mới dám xuất hiện. Người ta gọi lúc Mặt Trăng tỏa những tia sáng dịu dàng, yếu ớt gọi là đêm.

