Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 6/2018
Chủ đề: Ôn tập hè
Thời gian thực hiện: Từ ngày 04/06 đến ngày 29/06/2018
Tuần 1: Từ 04/06-08/06/2018
Lớp: Chồi non 3→Lá biếc 3
HOẠT ĐỘNG
Sáng
Chiều
* Montessori: Luyện tập
* Piano: Giờ ăn đến rồi
* Tiếng anh(BN): Alphabet song and chant
* Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao.
- Letter A-B-C
- My alphabet mini-book
* Tạo hình(CK): Trang trí trang phục của bé
* Bóng rổ: Ôn luyện các kỹ thuật đã học.
* MTXQ: Cửa hàng bán quần áo
* Tạo hình (Nk): Vẽ :Trái đất xanh (T1)
* Story time: Alphabet song and chant
* Cảm thụ âm nhạc: Lắng nghe cường độ âm sắc trong ca khúc
* Bơi:
- Letter A-B-C
- My alphabet mini-book
* Montessori: Chuẩn bị món ăn nhẹ.
* Tạo hình (NK): Vẽ: Trái đất xanh (T2)
* Montessori: Luyện tập
* Âm nhạc: NDC: VĐ: Nắng sớm.
* Tiếng anh: Alphabet song and chant
NDKH: NH: Con gà gáy le te.
- Letter A-B-C
TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát
- My alphabet mini-book
* Thể dục: VĐCB: Ném trúng đích ngang (xa 2m) và bật chụm
* Máy tính:Trò chơi xếp hình.
tách chân qua 5 ô
TC: kéo co
* Montessori: Mời trà
* Tiếng Anh: Alphabet song and chant
- Letter A-B-C
* Toán: Ôn Nhận biết trên dưới, trước sau, phải trái của
- My alphabet mini-book
đối tượng khác
* Music &Movement Day: Alphabet song and chant
* Giao tiếp thuyết trinh: Bé làm quen các chương trình phát thanh
- Letter A-B-C
* Võ: Ôn luyện động tác Mã bộ phối hợp ra quyền
- My alphabet mini-book
* Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao
* Bơi:
* Thư viện: Xem sách truyện, lô tô về trang phục mùa hè.
* Võ: Ôn luyện động tác Mã bộ phối hợp ra quyền
* Văn học: Thơ: Trưa hè.
* Montessori: Luyện tập

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 6/2018
Chủ đề: Ôn tập hè
Thời gian thực hiện: Từ ngày 04/06 đến ngày 29/06/2018
Tuần 2: Từ 11/06-15/06/2018)
Lớp: Chồi non 3→Lá biếc 3
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

HOẠT ĐỘNG
Sáng
* Montessori: Luyện tập
* Tiếng anh(BN): Alphabet song and chant
- Letter D-E-F
- My alphabet mini-book
* Tạo hình (CK): Chiếc kính mắt đáng yêu.
* Bóng rổ: Ôn luyện các kỹ thuật đã học.
* MTXQ: Sức khỏe của bé trong mùa hè
* Story time: Alphabet song and chant
- Letter D-E-F
- My alphabet mini-book
* Montessori: Tấm trọng lượng
* Tạo hình (NK): Bầu trời sao
* Âm nhạc: DH: Thật đáng chê
NH: Reo vang bình minh.
TCAN: “Hát nối tiếp”
* Thể dục: VĐCB: Bò chui qua ống dài – ném trúng đich.
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
* Montessori: Luyện tập
* Toán: Ôn hình.
* Music &Movement Day: ALL ABOUT ALPHABET
- Alphabet song and chant
- Letter D-E-F
- My alphabet mini-book
* Bơi:
* Thư viện: Giới thiệu về các chòm sao.
* Văn học: Truyện “Kiến và Ve Sầu”

Chiều
* Piano: Giờ ăn đến rồi
* Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao

* Tạo hình (Nk): Bầu trời sao T1
* Cảm thụ âm nhạc: Ôn tập kí hiệu của nốt nhạc
* Bơi:

* Montessori: Luyện tập
* Tiếng anh: ALL ABOUT ALPHABET
- Alphabet song and chant
- Letter D-E-F
- My alphabet mini-book
* Máy tính: Trò chơi định hướng trong không gian.
* Tiếng Anh: ALL ABOUT ALPHABET
- Alphabet song and chant
- Letter D-E-F
- My alphabet mini-book
* Giao tiếp thuyết trinh: Ôn luyện
* Võ: Ôn luyện động tác Cung bộ ra quyền.
* Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao
* Võ: Ôn luyện động tác cung bộ ra quyền.
* Montessori: Bánh cup cake

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 6/2018
Chủ đề: Ôn tập hè
Thời gian thực hiện: Từ ngày 04/06 đến ngày 29/06/2018
Tuần 3: Từ 18/06-22/06/2018
Lớp: Chồi non 3→Lá biếc 3
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

HOẠT ĐỘNG
Sáng
* Montessori: Dây hạt ngắn
* Tiếng anh(BN): ALL ABOUT ALPHABET
- Alphabet song and chant
- Letter G-H-I
- My alphabet mini-book
* Tạo hình(CK): Xé dán một số loại quả.
* Bóng rổ: Ôn luyện các kỹ thuật đã học.
* MTXQ: Trò chuyện về dinh dưỡng của bé
* Story time: ALL ABOUT ALPHABET
- Alphabet song and chant
- Letter G-H-I
- My alphabet mini-book
* Montessori: Luyện tập
* Tạo hình (NK): Vẽ Không gian vũ trụ (T2)
* Âm nhạc:

Chiều
* Piano: Giờ ăn đến rồi
* Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao

* T ạo hình (Nk): Vẽ Không gian vũ trụ (T1)
* Cảm thụ âm nhạc: Các loại hình nốt nhạc
* Bơi:

* Montessori: Khối trọng lượng
* Tiếng anh: ALL ABOUT ALPHABET
- Alphabet song and chant
NDC : Nghe hát : “Chỉ có một trên đời”
- Letter G-H-I
Trò chơi: Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng.
* Thể dục: VĐCB: Bật liên tục vào vòng thể dục-Ném xa bằng 1 - My alphabet mini-book
* Máy tính: Trò chơi thế giới sôi động 1
tay
TCVĐ: Bắt bướm
* Montessori: Luyện tập
* Toán: Ôn tách gộp nhóm có 5 đối tượng.
* Music &Movement Day: ALL ABOUT ALPHABET
- Alphabet song and chant
- Letter G-H-I
- My alphabet mini-book
* Bơi:

*T iếng Anh: ALL ABOUT ALPHABET
- Alphabet song and chant
- Letter G-H-I
- My alphabet mini-book
* Giao tiếp thuyết trinh: Bé tập kể chuyện phát thanh
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1
* Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao

Thứ sáu

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

* Thư viện: Xem sách, lô tô về dinh dưỡng.
* Văn học: Thơ : Giàn mướp.

* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1
* Montessori: Danh sách từ (CĐ màu hồng từ 2 chữ cái)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 6/2018
Chủ đề: Ôn tập hè
Thời gian thực hiện: Từ ngày 04/06 đến ngày 29/06/2018
Tuần 4: Từ 25/06-29/06/2018
Lớp: Chồi non 3→Lá biếc 3
HOẠT ĐỘNG
Sáng
Chiều
* Montessori: Luyện tập
* Piano: Giờ ăn đến rồi
* Tiếng anh(BN): ALL ABOUT ALPHABET
* Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao
- Alphabet song and chant
- Letter A-I REVIEW
- My alphabet mini-book
* Tạo hình(CK): Vẽ về biển
* Bóng rổ: Ôn luyện các kỹ thuật đã học.
* MTXQ: Các hoạt động trong mùa hè
* Tạo hình (Nk): Nặn: Các hành tinh trong mắt bé (T1)
* Story time: ALL ABOUT ALPHABET
* Cảm thụ âm nhạc: Làm quen với đàn bầu
- Alphabet song and chant
* Bơi:
- Letter A-I REVIEW
- My alphabet mini-book
* Montessori: Sách từ đơn (CĐ màu hồngtừ 2 chữcái)
*Tạo hình (NK): Nặn: Các hành tinh trong mắt bé (T2)
* Montessori: Luyện tập
* Âm nhạc: - NDC:VĐ: Bé yêu biển
* Tiếng anh: ALL ABOUT ALPHABET
NDKH: Nghe hát: Việt Nam quê hương tôi.
- Alphabet song and chant
TC: Nghe âm thanh đoán nhạc cụ
- Letter A-I REVIEW
* Thể dục: VĐCB: Chạy liên tục 10m- ném xa
- My alphabet mini-book
TCVĐ: Thả đỉa ba ba
* Máy tính: Trò chơi thế giới sôi động 2.
* Montessori: Giới thiệu về đồng hồ
* Tiếng Anh: ALL ABOUT ALPHABET
* Toán: Ôn sắp xếp theo quy tắc
- Alphabet song and chant
* Music &Movement Day: ALL ABOUT ALPHABET
- Letter A-I REVIEW
- Alphabet song and chant
- My alphabet mini-book
- Letter A-I REVIEW
* Giao tiếp thuyết trinh: Ôn luyện.
- My alphabet mini-book
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1
* Bơi
* Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao

Thứ sáu

* Thư viện: Xem tranh ảnh các hoạt động trong mùa hè.
* Văn học: Truyện: Ba cô gái.

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

Bài tạo hình tập thể: Làm tranh bãi biển
NỘI DUNG THƠ, TRUYỆN, BÀI HÁT THÁNG 06
Tuần 1:
* Bài hát
Nắng sớm
Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng
Nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng
Có cô chim khuyên khen là vui quá
Vui cùng nắng sớm Ơ má ai cũng hồng
Nghe hát: Con gà gáy le te
Con gà gáy le té le te sáng rồi ai ơi.
Gà gáy té le té sáng rồi ai ơi.
Nắng sớm lên rồi, dậy đi nương hỡi ai ời ai ơi.
Rừng và nương xanh đã sang rồi ai ơi.
Con gà gáy le té le te sáng rồi ai ơi.
Gà gáy té le té sáng rồi ai ơi.
Sáng sớm lên rồi, dậy đi nương hỡi ai này ai ơi.
Rừng và nương xanh đã sang rồi ai ơi.
* Thơ :
Trưa hè
Trưa hè gió thổi
Hoa phương lung lay.
Cánh hoa rụng bay
Như bầy bướm lượn.
Tiếng ve ca rộn
Nghe như tiếng đàn
Trưa hè liên hoan:
Hoa bay, ve hát.

Tuần 2:
Bài hát:
Thật đáng chê
Có con chim... là chim chích choè, trưa nắng hè mà đi đến trường
Ấy thế mà... không chịu đội mũ, tối đến mới... về nhà nằm rên...
Ôi ôi ôi... đau quá... nhức cả đầu, chích choè ta nằm liền mấy hôm.
Đứng bên sông... kìa trông chú cò, chân bước dài... cò ta đi mò
Vớ cái gì... ăn liền vội vã, uống nước lã, rồi lại quả xanh
Ăn tham nên tối đến về nhà, đau bụng rên hừ hừ suốt 3 ngày đêm.
Ê ê... cái con cò kia .Thật đáng chê là thật đáng chê.
Reo vang bình minh
Reo vang reo, ca vang ca
Cất tiếng hát vang đồng xanh vang rừng
La bao la, tươi xinh tươi
Ánh sáng tưng bừng hoa lá
Cây rung cây, hoa đua hoa
khắp nơi mình minh rắc reo hương nồng
Gió đón gió, sáng chiếu sáng
Bình minh sáng ngập hồn ta
Líu líu lo lo chim oanh hót say sưa
Hót lên chào mừng bình minh luôn tươi sáng
Tang tang tang tích tang tang
Ta ca hát say sưa
Hát lên chào mừng bình minh sáng muôn nơi
Truyện:
Kiến và ve sầu
Kiến con leo lên xe buýt. Kiến muốn vào rừng xanh thăm bà ngọai. Trên xe đã có dê con, Ccó con, khỉ con, lợn con ngồi. Có bạn trong bọn họ vào
rừng hái nấm, có bạn vào rừng chơi trốn tìm, có bạn đến dạo chơi bên hồ ở trong rừng.
“Bim Bim” xe chạy rồi. Tất cả cùng tiếng hát, rộn rang biết bao.
“Bim Bim”, xe dừng ở bến đón khách, một bác gấu lên xe. Bác đển rừng xanh để thăm cháu. “Ngồi vào đâu bây giờ? Chỗ ngồi đã chật kín rồi”

Dê con bảo “Bác gấu ơi! đến ngồi chỗ của cháu đi bác!”
Chó Con bảo “Bác Gấu ơi! đến ngồi chỗ của cháu đi bác!”
Mọi người cùng bảo “Bác Gấu ơi! đến ngồi chỗ của cháu đi bác!”
Bác gấu nói “Cám ơn các bạn, cám ơn các bạn nhỏ tốt bụng, bác ngồi chỗ của các cháu, các cháu lại phải đứng”.
Lúc đó Kiến mới leo đến bên bác gấu, cố nhoi lên và cất giọng nói “Không, không, mời bác lại ngồi chỗ của cháu”.
Bác gấu hỏi lại “Thế cháu ngồi vào đâu?”
Kiến con lấp láy ánh mắt một cách hóm hỉnh. Bác gấu ngồi vào chỗ của kiến con
- Ồ! Kiến con đi đâu rùi nhỉ?
- Bác gấu ơi! cháu ở đây!. Bên tai bác gấu vang lên tiếng của Kiến. Ủa, té ra Kiến con đã leo lên vai bác gấu ngồi chễm chệ trên đó.
Trên đường đi, kiến con hát cho bác gấu nghe nhiều bài hát, những bài hát du dương quá, hay quá khiến bác gấu lim dim đôi mắt, ngẹo đầu lắng
nghe.
Tuần 3:
Bài hát:
Đi cấy
Lên chùa bẻ một cành sen
Lên chùa bẻ một cành sen
Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng
Ba bốn cô có hẹn cùng chăng có bạn cùng chăng
Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm, chơi trăng ngoài thềm
Ý rằng cầu cho cầu cho trong ấm, em êm lại ngoài êm.
Thơ:
Giàn mướp
Sau vườn nha em
Xanh xanh giàn mướp
Trái tròn thẳng đuột
Trái uốn cong cong
Mẹ hái mướp ngon
Nấu canh với tép
Dọn ra bàn tròn
Cả nhà đoàn tụ
Dùng bữa vui ghê
Tuần 4:
Bài hát
Vận động: Bé yêu biển lắm

Biển to quá bé chẳng dám tắm đâu.
Biển xanh quá bên bờ cát trắng phau.
Bé nghịch cát xây bao nhiêu nhà lầu.
Ba ơi! Đừng tắm con cá sấu kia kìa!
Ngoài khơi xa con tàu bé tí teo
Làm cho bé ngỡ cá sấu tới đây.
Sóng biển hát lăn tăn xô vào bờ
Bé yêu biển lắm biển có biết không nào.

Bài hát: Việt Nam quê hương tôi.
Bạn ơi hãy đến thăm quê hương chúng tôi
Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời
Nghe sóng vỗ dãt dào biển cả
Vút phi lao gió thổi trên bờ
Buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi
Trong nắng hồng bừng lên sáng ngời
Miền Nam đất nước quê hương chúng tôi
Có rừng dừa xanh xa tít chân trời
Người thiếu nữ dạt dào tình trẻ
Dáng xinh tươi đang tuổi yêu đời
Lòng trai tráng rộng lớn như biển khơi
Với cánh tay dựng nên đất trời
Việt Nam quê hương tôi lyrics on
Mùa xuân đã đến quê hương chúng tôi
Mía ngọt chè xanh bông trắng lưng đồi
Đồng xanh lúa rập rờn biển cả
Tiếng ai ru con ngủ ru hời
Đồng xanh lúa thẳng cánh bay cò bay
Đưa nước về đồng quê sáng rồi
Việt Nam yêu dấu xanh xanh luỹ tre
Suối đổ về sông qua những nương chè
Dòng sông cuốn dồn về biển cả
Lứa thanh niên vui thoả cuộc đời
Mùa xuân tới nguồn sống đang sục sôi
Đất nước tôi Việt Nam sáng ngời
Thơ:

Thăm nhà bà
Đến thăm bà
Bà đi vắng
Có đàn gà
Chơi ngoài nắng
Cháu đứng ngắm
Đàn gà con
Rồi gọi luôn
Bập, bập, bập
Chúng lật đật
Chạy thật nhanh
Xúm vòng quanh
Kêu: “Chiếp, chiếp”
Gà mãi miết
Nhặt thóc vàng
Cháu nhẹ nhàng
Lùa vào mát.

