CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 6/2018
Lớp: Gieo hạt
TUẦN I: Ôn Tập
Từ ngày 04 - 08/06/2018
Hoạt động

Thời
gian

Sáng

Thứ 2
*Văn học: Thơ Gà Gáy

Chiều
*Âm nhạc:
NDC : Dạy vận động: Con gà trống
NDKH: Nghe hát: gà trống méo con và cún con
*GDLG: Biết chào cô,chào bố mẹ

Thứ 3
* Bơi
*Tạo Hình: Dán hình con gà
Thứ 4
*NBTN: Con gà mái

*Tiếng Anh: “Story time”: Go Go English: Is that a tiger?
* Nghe truyện: Chiếc ô của thỏ trắng
*GDLG: Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh
(ôn tập)

Thứ 5
*HĐVĐV: Lắp ghép benho các con vật
Thứ 6

* Bơi
*Thể dục: VĐCB Đi bước qua gậy
TCVĐ: Mèo và chim sẻ
* BBBN:

*NBPB: Con gà, con vịt

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 6/2018
Lớp : Gieo hạt
TUẦN I :ÔN TẬP
(Từ ngày 11 - 15/06/2018)
Thời
gian

Hoạt động
Chiều

Sáng
Thứ 2
*Văn học: Truyện “Cá và chim”
*Montessori: Luyện tập

*Âm nhạc:
NDC: Vận động theo nhạc: Cá vàng bơi
NDKH: Nghe hát: Đi câu cá
*GDLG: Trẻ biết chào cô,chào bố mẹ.

Thứ 3
*Tạo Hình: di màu con cá
- Bơi
Thứ 4

* Tiếng Anh: Color: Blue-Green
Song: Walking in the Jungle (Let’s Sing)
Counting: 1-20
Nghe truyện: Sóc và thỏ đi tắm nắng

*NBTN: Nhận biết con cá ( đặc điểm, môi trường sống )
Thứ 5
*HĐVĐV: Tập vò, xé

* GDLG: Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh
- Bơi
Thể dục: VĐCB:Ném bóng qua dây

TCVĐ : Bọ rùa
Thứ 6

* BBBN:
*NBPB: Con cá chép, con tôm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 06/2018
Lớp : Gieo hat
Ôn Tập TUẦN III: Máy bay
Từ ngày 18/06 đến 22/06/2018.
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

Thứ ba

*Văn học: Truyện: Xe lu và xe ca

*Tạo hình: Dán máy bay

- Bơi

Âm Nhạc:
NDC: Dạy hát: Bé làm phi công.
NDKH: Nghe hát: Anh phi công ơi
*GDLG: Dạy trẻ biết chia sẻ đồ chơi với bạn

Tiếng Anh: Shapes: Circle & triangle review
Song: ‘CARS, PLANES, TRAINS’
Colors: Basic color review (Yellow

Nghe truyện: Thỏ con không vâng lời
Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

*HĐNB: Nhận biết “Máy Bay”

*HĐVĐV: Xâu vòng màu đỏ tặng cô

*NBPB: Máy bay, ô tô

* GDLG: Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ
sinh
*Bơi
*Thể dục:
VĐCB: Bò theo đường ngoằn nghèo
TCVĐ: Con bọ dừa

* Bình bầu bé ngoan

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 6/2018
Gieo hạt l
ÔN TẬP TUẦN IV: Thuyền buồm
Từ ngày 25/06 đến 29/06/2018.
Hoạtđộng
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

* Văn học:Thơ: Thuyền và cá

Tạo hình : In cánh buồm cho thuyền buồm

*HĐNB:Nhận biết thuyền buồm

*HĐVĐV: Xếp giá để giày dép

* NBPB: Thuyền buồm, tàu thủy

**Âm nhạc:
NDC:Nghe hát: Lá thuyền ước mơ
NDKH: TC : Nghe âm thanh đoán tên dụng cụ âm nhạc.
*GDLG: Dạy trẻ biết tôn trọng yêu quý ông bà, cha mẹ.

*Tiếng Anh: Shapes: Circle & triangle review
Song: ‘CARS, PLANES, TRAINS’
Colors: Basic color review (Yellow

*Đọc thơ: Con tàu
* Bơi
*Thể dục :
- VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
- TCVĐ: Con bọ dừa

* Bình bầu bé ngoan.

NỘI DUNG THƠ TRUYỆN,BÀI HÁT THÁNG 6/2018
I.Bài hát
Bài hát: Cá vàng bơi
Tác giả :Hà Hải
Hai vây xinh xinh
Cá vàng bơi trong bể nước
Ngoi lên lặn xuống
Cá vàng múa tung tăng.
Hai vây xinh xinh
Sao mà bơi nhanh thế
Cá vàng thấy bọ gậy
Nên đuổi theo rất nhanh
Cá vàng bắt bọ gậy
Cho nước thêm sạch trong
Con Gà Trống
Con gà trống,
Có cái mào đỏ
Chân có cựa.
Gà trống gáy ò ó o
Gà trống gáy ò ó o.
Bé Làm Phi công
Sáng tác : Thu Hường & Vũ Duy Thông
Quay quay, quay quay, bước vào buồng lái, bé làm phi công
Quay quay, quay quay, máy bay lên trời, cách xa mặt đất
Ào ào gió lớn, hồ nước lùi xa, ngôi nhà hiện ra
Ôi sao nhớ mẹ quá!
Rồi quay tay lái, bé sà xuống ngay
Ùa vào lòng mẹ, mẹ là sân bay
Lá thuyền ước mơ

. Nào bạn lại chơi ngắt lá xếp thuyền, thả dòng ngược xuôi đi biết bao miền. Bạn bè cùng vui theo những lá thuyền, thuyền chở về đâu những ước mơ
ngoan. Là màu xanh lam hay lá nâu lành, là thuyền của em, em quý vô ngần, bạn bè của em ở biết bao miền, đừng vì màu da mà cách xa nhau. Dập
dờn sóng lướt thuyền đầy gió nắng. Sóng vui ra khơi đón ông mặt trời. Đẹp màu mắt sáng tràn đầy ước muốn. Biết bao yêu thương đón em vào đời.

II.Thơ
Gà Gáy
Thấy trời đã sáng
Gà gáy ó o
Đua nhau gà gáy
Gà gáy thật to
Ò ó o o…
Phạm Hổ

Thuyền và cá
Thuyền mà đi trên nước
Cháu nhớ nói thuyền trôi
Cá mà đi trong nước
Cháu nhớ nói cá bơi.
(Phạm Hổ)

III.

Truyện:

Truyện: Cá và chim
Có một chú chim đậu trên cành cây. Thấy chim, cá bèn bơi lại gần. cá rủ chim:ư
Này bạn chim ơi!
Chim có biết bơi,
Xuống đây mà chơi,

Thích lắm! thích lắm! Chim nói với cá:
Ơi bạn cá ơi!
Chim không biết bơi!
Chim có đôi cánh
Chim bay trên trời Cá nghĩ một lát rồi bảo chim:
Không sao chim ơi
Cá bơi dưới nước.
Chim bay trên trời
Ta cùng đi chơi.
Thích lắm! Thích lắm! Thế rồi cá và chim rủ nhau đi chơi, cá bơi dưới nước, chim bay trên trời.
Xe lu và xe ca
Có một chiếc xe lu và một chiếc xe ca cùng đi trên một con đường. Xe lu dáng vẻ thô kệch, lăn từng bước chậm chạp, còn xe ca có bề ngoài gọn
gàng, phóng nhanh vun vút. Thấy vậy xe ca chế nhạo xe lu :
- Xe lu ơi ! Cậu đi chậm như rùa ấy ! Hãy xem tớ đây này !
Nói rồi, xe ca phóng vụt lên, bỏ xe lu ở lại đằng sau. Xe ca tưởng mình thế là giỏi lắm.
Nhưng tới một quãng đường bị hỏng và lầy lội, xe ca không thể đi qua được, đành phải đổ lại. Người ta đổ đá cuội xuống chỗ lầy lội. Bấy giờ xe lu
mới tiến lên, đi lên đống đá và lăn qua lăn lại nhiều lần. Chẳng mấy chốc, mặt đường trở nên bằng phẳng. Nhờ vậy mà xe ca mới có thể đi qua được.
Xe ca đã hiểu rằng tuy xe lu đi chậm chạp, dáng vẻ lù lù, thô kệch nhưng xe lu làm cho những con đường bằng phẳng để cho các xe khác đi lại dễ
dàng. Từ đấy xe ca không bao giờ chế giễu xe lu nữa.
Phong Thu

