Thời
gian
Thứ 2

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 06
Lớp Chồi non 1 => Lá biếc 1
Thời gian thực hiện: 04/06/2018 – 29/06/2018
Tuần 1: Ôn tập hè
Từ ngày 04/06 - 08/06/2018
Hoạt động
Sáng
* Tiếng Anh: ALL ABOUT ALPHABET

- Alphabet song and chant
- Letter A-B-C
- My alphabet mini-book
* Tạo hình (NK): Vẽ “Trái đất xanh” (T1)
Thứ 3

* Montessori: Luyện tập
* Montessori: Chuẩn bị món ăn nhẹ
* Toán: Ôn sắp xếp theo quy tắc.
* Story time: ALL ABOUT ALPHABET

- Alphabet song and chant
- Letter A-B-C
- My alphabet mini-book
Thứ 4

* Văn học: Truyện: “Sự tích hoa hồng”
* Thể dục: VĐCB: Bò bằng bàn tay và bàn chân
TCVĐ: Cáo và thỏ
* Âm nhạc: NDC: VĐ: Hoa trường em
NDKH: NH: Hoa thơm bướm lượn
TC:Nghe âm thanh đoán bài hát
* Tiếng anh (bản ngữ): ALL ABOUT ALPHABET

Chiều
* Bóng rổ: Ôn luyện các kỹ thuật đã học.
* Võ: Ôn luyện động tác Mã bộ phối hợp ra quyền.
* Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học Balle + nâng cao

* GDLG: Chăm sóc các loài hoa
* Piano: Giờ ăn đến rồi
* Máy tính: Trò chơi thế giói sôi động
* Bơi

* Võ: Ôn luyện động tác Mã bộ phối hợp ra quyền.
* Montessori: Luyện tập

- Alphabet song and chant
- Letter A-B-C
- My alphabet mini-book
* Tạo hình (NK): Vẽ “Trái đất xanh” (T2)
Thứ 5

* MTXQ: Bé tìm hiểu về một số loài hoa
* Thư viện: Xem sách truyện theo ý thích

* Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học Balle + nâng cao
* Tiếng anh (bản ngữ): ALL ABOUT ALPHABET

* Music & Movement Day: ALL ABOUT ALPHABET
- Alphabet song and chant
- Letter A-B-C
- My alphabet mini-book

- Alphabet song and chant
- Letter G-H-I
- My alphabet mini-book
* Cảm thụ âm nhạc: Lắng nghe cường độ âm sắc trong ca khúc

* Bơi
* Montessori: Mời trà
Thứ
* Văn
6
*Tạo hình (CK): Làm hoa từ một số nguyên vật liệu khác nhau

* Montessori: Luyện tập
* Giao tiếp thuyết trình: Bé làm quen các chương trình phát thanh
* BBBN

Thời
gian
Thứ 2

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 06
Lớp Chồi non 1 => Lá biếc 1
Thời gian thực hiện: Từ ngày 11/06/2018 – 29/06/2018
Tuần 2: Ôn tập hè
Từ ngày 11/06 – 15/06/2018
Hoạt động
Sáng
* Tiếng Anh: ALL ABOUT ALPHABET

- Alphabet song and chant
- Letter D-E-F
- My alphabet mini-book
Thứ 3

* Tạo hình (NK): Bầu trời sao (T1)
* Montessori: Luyện tập
* Montessori: Tấm trọng lượng
* Toán: Ôn đếm đến 5 nhận biết số lượng 5, nhận biết chữ số 5.
* Story time: ALL ABOUT ALPHABET

- Alphabet song and chant
- Letter D-E-F
- My alphabet mini-book
Thứ 4

* Văn học: Đồng dao: “Lúa ngô là cô đậu nành”
* Thể dục: VĐCB: Chạy 15m - ném trúng đích bằng 1 tay.
TCVĐ: Chó sói xấu tính
* Âm nhạc: NDC: DH: Quả
NDKH: NH: Lí cây bông
TC: Ai nhanh nhất
* Tiếng anh (bản ngữ): ALL ABOUT ALPHABET

Chiều
* Bóng rổ: Ôn luyện các kỹ thuật đã học.
* Võ: Ôn luyện động tác Cung bộ phối hợp ra quyền.
* Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học Balle + nâng cao

* GDLG: Chăm sóc các loài hoa
* Piano: Giờ ăn đến rồi
* Máy tính: Trò chơi thế giói sôi động
* Bơi

* Võ: Ôn luyện động tác Cung bộ ra quyền
* Montessori: Luyện tập

- Alphabet song and chant
- Letter D-E-F
- My alphabet mini-book
Thứ 5

* Tạo hình (NK): Bầu trời sao (T2)
* MTXQ: Trò chuyện về mọt số loại rau củ quả mùa hè
* Thư viện: Xem sách truyện về chủ điểm

* Music & Movement Day: ALL ABOUT ALPHABET
- Alphabet song and chant
- Letter D-E-F
- My alphabet mini-book
* Bơi
* Montessori: Luyện tập
Thứ
* Văn
6
* Tạo hình (CK): Nặn 1 số loại rau củ quả mùa hè

* Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học Balle + nâng cao
* Tiếng anh (bản ngữ): ALL ABOUT ALPHABET

- Alphabet song and chant
- Letter D-E-F
- My alphabet mini-book
* Cảm thụ âm nhạc: Ôn tập kí hiệu của nốt nhạc
* Montessori: Bánh cup cake
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
* BBBN

Thời
gian
Thứ 2

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 06
Lớp Chồi non 1 => Lá biếc 1
Thời gian thực hiện: 11/06/2018 – 29/06/2018
Tuần 3: Ôn tập hè
Từ ngày 18/06 - 22/06/2018
Hoạt động
Sáng
* Tiếng Anh: ALL ABOUT ALPHABET

- Alphabet song and chant
- Letter G-H-I
- My alphabet mini-book
Thứ 3

* Tạo hình ( NK): Vẽ không gian vũ trụ (T1)
* Montessori: Dây hạt ngắn
* Montessori: Luyện tập
* Toán: So sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 5
* Văn học: Đóng kịch: “Sự tích hoa hông”
* Story time: ALL ABOUT ALPHABET

Chiều
* Bóng rổ: Ôn luyện các kỹ thuật đã học.
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1.
* Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học Balle + nâng cao

* Bơi
* GDLG : Rèn các kĩ năng vệ sinh cá nhân
* Piano: Giờ ăn đến rồi
* Máy tính: Trò chơi xếp hình

- Alphabet song and chant
- Letter G-H-I
- My alphabet mini-book
Thứ 4

* Thể dục: VĐCB: VĐCB: Đi trên ghế thể dục - ném trúng đích bằng hai tay
TCVĐ: Đua thuyền
* Âm nhạc: NDC: NH: Tôi là gió
NDKH:VĐ: Cho tôi đi làm mưa với
TCAN: Nghe âm thanh đoán tên đồ vật
* Tiếng anh (bản ngữ): ALL ABOUT ALPHABET

* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1
* Montessori: Khối trọng lượng

- Alphabet song and chant
- Letter G-H-I
- My alphabet mini-book
Thứ 5

* Tạo hình( NK): Vẽ không gian vũ trụ (T2)
*MTXQ: Trò chuyện về sự phát triển của cây từ hạt.
* Thư viện: Xem sách truyện về chủ điểm
* Music & Movement Day: ALL ABOUT ALPHABET

- Alphabet song and chant
- Letter G-H-I
- My alphabet mini-book
Thứ 6

* Bơi
*Montessori: Luyện tập
* Tạo hình (CK): Vẽ một số loại quả

* Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học Balle + nâng cao
* Tiếng anh (bản ngữ): ALL ABOUT ALPHABET

- Alphabet song and chant
- Letter A-I REVIEW
- My alphabet mini-book
* Cảm thụ âm nhạc: Các loại hình nốt nhạc

* Montessori: Danh sách từ (CĐ màu hồng từ 2 chữ cái)
* Giao tiếp thuyết trình: Bé tập kể chuyện phát thanh
* BBBN

Thời
gian
Thứ 2

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 06
Lớp Chồi non 1 => Lá biếc 1
Thời gian thực hiện: 11/06/2018 – 29/06/2018
Tuần 4: Ôn tập hè
Từ ngày 25/06 - 29/06/2018
Hoạt động
Sáng
* Tiếng Anh: ALL ABOUT ALPHABET

- Alphabet song and chant
- Letter A-I REVIEW
- My alphabet mini-book
Thứ 3

* Tạo hình ( NK): Nặn các hành tinh trong mắt bé (T1)
* Montessori: Luyện tập
* Montessori: Sách từ đơn (CĐ màu hồng từ 2 chữ cái)
* Toán: Ôn nhận biết mối quan hệ nhiều bằng nhau
* Văn học: Thơ “Hoa kết trái”
* Story time: ALL ABOUT ALPHABET

Chiều
* Bóng rổ: Ôn luyện các kỹ thuật đã học.
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1.
* Múa: Ôn tập kĩ năng

* Bơi
* GDLG: Rèn các kĩ năng vệ sinh cá nhân
* Piano: Giờ ăn đến rồi
* Máy tính: Trò chơi xếp hình

- Alphabet song and chant
- Letter A-I REVIEW
- My alphabet mini-book
Thứ 4

* Thể dục: VĐCB: Bật liên tục vào 7 vòng
TCVĐ: Kéo co
* Âm nhạc NDC:Biểu diễn các bài hát theo chủ điểm
NDKH: TC: Nghe âm la đoán tên bài hát
* Tiếng anh (bản ngữ): ALL ABOUT ALPHABET

* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1
* Montessori: Luyện tập

- Alphabet song and chant
- Letter A-I REVIEW
- My alphabet mini-book
Thứ 5

* Tạo hình( NK): Nặn các hành tinh trong mắt bé (T2)
*MTXQ: Trò chuyện ích lợi của cây xanh với môi trường sống
* Thư viện: Xem sách truyện về chủ điểm
* Music & Movement Day: ALL ABOUT ALPHABET

- Alphabet song and chant
- Letter A-I REVIEW
- My alphabet mini-book
Thứ 6

* Bơi
*Montessori: Giới thiệu về đồng hồ
* Tạo hình (CK): Xé dán một số loại cây ăn quả

* Múa: Ôn tập kĩ năng
* Tiếng anh (bản ngữ): ALL ABOUT ALPHABET

- Alphabet song and chant
- Letter A-I REVIEW
- My alphabet mini-book
* Cảm thụ âm nhạc: Làm quen với đàn bầu
* Montessori: Luyện tập
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
* BBBN

Bài tạo hình tập thể: Vườn cây của bé
NỘI DUNG THƠ, TRUYỆN, BÀI HÁT THÁNG 06
Tuần 1
Bài hát: Hoa trường em
Em ngắm chiếc lá, em ngắm cánh hoa
Hai chiếc lá có một đóa hoa
Lá màu xanh, bông hoa tươi màu vàng
Bông hoa thơm ngát ở trường lớp em
Là bông hoa nhỏ biết vâng lời cô
Bông hoa thơm ngát ở trường lớp em
Là bông hoa nhỏ cháu ngoan Bác Hồ
Nghe hát: Hoa thơm bướm lượn
Ấy hoa tôi là này ới hoa thơm
Ố tình là con bướm lượn
Ố tình là con bướm dạo là (y)
Bớ cái duyên có a ru hời
Ơ hỡi bớ cái duyên có a ru hời
Bướm lượn là bướm ôi a nó bay (y)
Bướm dạo là bướm ôi a nó bay (y)
Nước trong tôi là này nước trong xanh
Ố tình là con cá lặn
Ố tình là con cá lội là (y)
Bớ cái duyên có a ru hời
Ơ hỡi bớ cái duyên có a ru hời
Cá lặn là cá ối a cắn câu (y)
Cá lội là cá ối a cắn câu (y)
Truyện: Sự tích hoa hồng
Ngày xưa, hoa hồng chỉ toàn một màu trắng tinh. Những bông hoa hồng nói với nhau:
- Ước gì chúng ta có nhiều màu sắc như các loại hoa khác.
- Ừ nhỉ! Giá mà chúng ta có được màu đỏ rực rỡ của hoa thược dược, màu tím ngắt của hoa lưu ly, màu vàng tươi của hoa cúc.
- Nhưng chúng ta biết làm cách nào bây giờ?
Đúng lúc ấy, có một nàng tiên bay qua và nghe được câu chuyện của những bông hoa hồng. Nàng thầm nghĩ: “Mình sẽ giúp các bạn hoa hồng!”.
Nàng tiên bay đến gặp thần Mặt Trời và nói:
- Xin thần hãy ban cho loài hoa hồng sắc đỏ rực cháy của thần!
Thần Mặt Trời vuốt râu cười khà khà, gật đầu đồng ý. Nàng tiên cảm ơn thần Mặt Trời rồi bay tới gặp nữ thần Mặt Trăng và nói:
- Xin nữ thần ban cho loài hoa hồng sắc vàng êm dịu của thần!
Nữ thần Mặt Trăng mỉm cười gật đầu. Sáng sớm hôm sau, khi nàng tiên trở lại vườn hồng thì cây lá tưng bừng chào đón. Bông hồng đỏ thắm thiết giữa các bông hồng mỉm cười
chào nàng tiên. Nàng tiên nói:
- Từ nay, bạn có tên là Hồng Nhung. Các bạn hoa hồng có cánh màu vàng thì gọi là Hồng Vàng. Còn những bông hoa vẫn giữ mãi mãi màu trắng tinh thì gọi tên là Hồng Bạch.
Hoa Hồng Nhung băn khoăn hỏi:
- Tiên nữ ơi, nàng bay khắp nơi đó đây, nàng có biết ai biến màu cho loài hoa hồng chúng tôi không?
Tiên nữ trả lời:
- Đó là thần Mặt Trời, Mặt Trăng, là hơi ấm, ngọt ngào của Đất mẹ, là nắng gió, là mưa và sương đêm, là bạn bè ở khắp nơi đây!
Những bông hồng cùng lên tiếng:

-Vậy thì chúng tôi phải làm gì để đáp lại lòng tốt của họ?
-Các bạn hãy mang hương sắc của mình làm đẹp cho cuộc sống. Đó là cách trả ơn đáng quý nhất.
Nói rồi, nàng tiên vu vẻ bay đi để khoe với tật cả mọi người rằng: Đã có một loài hoa hồngmuôn sắc hương rực rỡ.
Từ đó, hoa hồng có nhiều màu sắc như bây giờ.
Tuần 2
Đồng dao: Lúa ngô là cô đậu nành
Lúa ngô là cô đậu nành
Đậu nành là anh dưa chuột
Dưa chuột là ruột dưa gang
Dưa gang là nàng dưa hấu
Dưa hấu là cậu lúa ngô
Lúa ngô là cô đậu nành.
Bài hát: 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 người sẽ thêm cao.
Quả gì mà lăn lông lốc?
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 nghìn núi Thái Sơn.
Nghe hát: Lí cây bông
Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông Ơ ơ rường ơ
bông lê cho bằng bông lựu Ơ ơ rường ơ
là đố í a đố nàng bông rồi lại mấy bông
Là đố í a đố nàng bông rồi lại mấy bông
Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông
Ơ ơ rường ơ bông lê cho bằng bông lựu
Ơ ơ rường ơ là đố í a đố nàng bông rồi lại mấy bông

Là đố í a đố nàng bông rồi lại mấy bông
Tuần 3
Bài hát: Mưa rơi
Mưa rơi cho cây tốt tươi, búp chen lá trên cành.
Rừng đẹp trăm hoa rung rinh theo gió, bướm tung cánh bay vờn
Bên nương ríu rít tiếng cười bao trai gái đang nô đùa.
Đầu sàn có đôi chim cu đua gáy, thách đôi én cùng múa vui.
Mưa rơi chim ướt cánh bay nó sa bẫy trong rừng.
Dập dìu ai đi đơm cá bên suối, nước xô nước ven bờ
Trên nương hương thơm nếp vàng măng cười hé vươn lên cùng.
Ngọt ngào hương thơm bay bay theo gió.
Những chim nướng cùng nếp thơm nhìn mà no.
Tia nắng hạt mưa
Hình như trong từng tia nắng có nét tinh ngịch bạn trai
Hình như trong từng hạt mưa có nụ cười duyên bạn gái
Hình như trong từng tia nắng hát lên theo từng tiếng ve
Hình như trong từng hạt mưa có dòng lưu bút đọng lại
Tia...nắng........hạt mưa .......tia nắng hạt mưa tre mãi màu hoa phượng đỏ vô tư
Bạn hỡi ...bạn ơi đừng trách đừng buồn vô cớ làm buồn tia nắng hạt mưa
Đừng trách đừng buồn vô cớ làm buồn tia nắng hạt mưa
Tuần 4
Bài thơ: Hoa kết trái
Hoa cà tim tím
Hoa mướp vàng vàng
Hoa lựu chói chang
Đỏ như đóm lửa
Hoa vừng nho nhỏ
Hoa đổ xinh xinh
Hoa mận trắng tinh
Rung rinh trong gió
Này các bạn nhỏ
Đừng hái hoa tươi
Hoa yêu mọi người
Nên hoa kết trá

