CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 06
Lớp :Chồi Non 1.
Thời gian thực hiện: Từ ngày 04/06/2018 – 29/06/2018
Tuần 1: Ôn tập.
Từ ngày 04/06 đến 08/06/2018.
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

*Môi trường xunh quanh:
Trò chuyện về thành viên trong gia đình bé.
*Montessori: Luyện tập.

*Máy tính: Chơi các trò chơi toán học.
*Thư viện: Xem sách, truyện theo chủ đề ôn tập.
*Tiếng Anh : Color review
*Tạo hình NK: Tạo nền bức tranh mùa hè.
*Montessori:Chuẩn bị món ăn nhẹ
*Múa: Làm quen với phòng múa.
*GDLG: Yêu mến quan tâm đến người thân.

Thứ ba

*Văn học: Truyện “Thỏ con không vâng lời mẹ”.
*Phim Tiếng anh: My Mini color book.
*Võ: Dạy động tác bộ pháp cơ bản- Mã bộ.

*Rènnềnếp.

Thứ tư

*Âm Nhạc:
-NDC: VĐTN “Múa cho mẹ xem”
-NDKH: Nghe hát: “Biết vâng lời mẹ”
-TCAN: Động và tĩnh theo nhạc
*Giao tiếp thuyết trình: Bé làm quen các chương trình phát thanh.
*Montessori: Luyện tập.

Thứ năm

*Âm nhạc Tiếng anh: My Mini color book.
*Montessori: Mời trà
*Toán: Ôn tách gộp trong phạm vi 5.

*Cảm thụ Âm nhạc: Lắng nghe các giai điệu.

Thứ sáu

*Thể dục:-VĐCB:Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
-TCVĐ: Lộn cầu vồng.
*Tạo hình CK:Vẽ hoa tặng mẹ.
*Võ : Phối hợp mã bộ với thủ pháp

*Múa:Làm quen với phòng múa.
*Tiếng Anh BN :Conversation: + What color is the sky? It’s blue.
+ What color do you like? I like red.
*Tạo hình NK: Tạo nền bức tranh mùa hè.

*Rèn nề nếp.

*Tiếng Anh :Color review
*Montessori: Luyện tập.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 06
Lớp :Chồi Non 1.
Thời gian thực hiện: Từ ngày 04/06/2018 – 29/06/2018
Tuần 2: Ôn tập.
Từ ngày 11/06 đến 15/06/2018.
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

Thứ ba

*Môi trường xunh quanh:
Một số đồ dùng trong nhà bếp.
*Montessori: Luyện tập.

*Vănhọc: Thơ: Chiếc quạt nan.
*Phim Tiếng anh: My Mini-rainbow color book
*Võ: Dạy động tác bộ pháp cơ bản- Cung bộ.

*Máy tính: Chơi các trò chơi toán học.
*Thư viện: Xem sách, truyện theo chủ đề ôn tập.
*Tiếng Anh : Color & counting review
*Tạo hình NK: Trang trí phụ kiện.
*Montessori:Tấm trọng lượng
*Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao
*GDLG: Biết nói với người lớn khi ốm.

*Âm Nhạc:
-NDC: Ôn hát “Nhà của tôi”
-NDKH: Nghe hát “Niềm vui gia đình” .
-TCAN: Tai ai tinh
*Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện.
*Montessori: Luyện tập.

*Rènnềnếp.

*Âm nhạc Tiếng anh: My Mini-rainbow color book
*Montessori: Luyện tập.
*Toán: Ôn nhận biết phân biệt 1 và nhiều.

*Cảm thụ Âm nhạc: Nhịp mạnh, nhịp nhẹ.

Thứ năm

Thứ sáu

*Thể dục: -VĐCB: Bò chui qua cổng.
-TC: Bắt bướm.
*Tạo hình CK: Nặn cái bát và đôi đũa.
*Võ : Phối hợp Cung bộ với thủ pháp.

Thứ tư

*Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao
*Tiếng Anh BN :Conversation: + What color is the sun? It’s yellow.
+ Do you like white? Yes, I do (No, I don’t)
*Tạo hình NK: Trang trí phụ kiện.

*Rèn nề nếp.

*Tiếng Anh :Color & counting review
*Montessori: Bánh cupcake

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 06
Lớp :Chồi Non 1.
Thời gian thực hiện: Từngày 04/06/2018 – 29/06/2018
Tuần 3: Ôn tập.
Từ ngày 18/06 đến 22/06/2018.
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

Thứ ba

*Môi trường xunh quanh:
Trò chuyện về con Cá.
*Montessori: Dây hạt ngắn.

*Vănhọc:Truyện “Cá cầu vồng”.
*Phim Tiếng anh: My Mini-rainbow color book
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản phối hợp bộ pháp với thủ pháp.

*Máy tính: Chơi các trò chơi toán học.
*Thư viện: Xem sách, truyện theo chủ đề ôn tập.
*Tiếng Anh :Shape and counting review
*Tạo hình NK: Nặn Sushi.
*Montessori: Luyệntập.
*Múa: Ôn tập kĩ năng
*GDLG: Biết gọi người lớn khi gặp nguy hiểm.

*Âm Nhạc:
-NDC: NH “Tôm, cá, cua thi tài”
-NDKH: Ôn hát “Cá vàng bơi”
-TCAN: Ô cửa bí mật.
*Giao tiếp thuyết trình: Bé tập kể chuyện phát thanh.
*Montessori: Khối trọng lượng.

*Rènnềnếp.

*Âm nhạc Tiếng anh: My Mini-rainbow color book
*Montessori: Luyện tập.
*Toán: Ôn nhận biết hình.

*Cảm thụ Âm nhạc: Bài tập xướng âm Duck Donal

Thứ năm

Thứ sáu

*Thể dục: -VĐCB: Chyềnbóng qua đầu.
-TCVĐ: Cáo và Thỏ.
*Tạo hình CK: Dán tranh con cá.
*Võ : Dạy bài quyền cơ bản phối hợp bộ pháp với thủ pháp.

Thứ tư

*Múa: Ôn tập kĩ năng
*Tiếng Anh BN :Conversation: + What shape is the door? It’s
arectangle.+ How many triangles are there? (3)
*Tạo hình NK: Nặn Sushi.

*Rèn nề nếp.

*Tiếng Anh :Shape and counting review
*Montessori: Danh sách từ (CĐ màu hồng từ 2chữ cái)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 06
Lớp :Chồi Non 1.
Thời gian thực hiện: Từ ngày 04/06/2018 – 29/06/2018
Tuần 4: Ôn tập.
Từ ngày 25/06 đến 29/06/2018.
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

*Môi trường xunh quanh:
Quan sát con Gà.
*Montessori: Luyện tập.

*Máy tính: Chơi các trò chơi toán học.
*Thư viện:Xem sách, truyện theo chủ đề ôn tập.
*Tiếng Anh :Shape & counting review
*Tạo hình NK:Tô màu vườn hoa mùa hè.

*Văn học:Thơ “Gà trống”.
*Phim Tiếng anh: My mini- basic shapes.
*Võ:Dạy bài quyền cơ bản phối hợp bộ pháp với thủ pháp.

*Montessori:Sách từ đơn (CĐ màu hồng từ 2 chữ cái)
*Múa:Ôn tập kĩ năng
*GDLG: Chơi ở nơi an toàn.

*Âm Nhạc:
-NDC: DH “Gà gáy le te”.
-NDKH: NH “Đàn Gà trong sân”.
-TCAN: Tạo dáng.
*Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện.
*Montessori: Luyệntập.

*Rènnềnếp.

*Cảm thụ Âm nhạc: Làm quen với âm hình dân ca QHBN

Thứ năm

*Âm nhạc Tiếng anh: My mini- basic shapes
*Montessori: Giới thiệu về đồng hồ.
*Toán: Ôn sắp xếp theo quy tắc.

Thứ sáu

*Thể dục:-VĐCB: Nhảy lò cò tại chỗ.
-TC: Gieo hạt.
*Tạo hình CK: Vẽ con gà trống.
*Võ :Dạy bài quyền cơ bản phối hợp bộ pháp với thủ pháp.

*Tiếng Anh : Shape & counting review
*Montessori: Luyện tập.

Thứ ba

Thứ tư

*Múa: Ôn tập kĩ năng
*Tiếng Anh BN : Conversation: + What shape is the ball? It’s a circle.
+ How many rectangles are there? (4)
*Tạo hình NK: Tô màu vườn hoa mùa hè.

*Rèn nề nếp.

NỘI DUNG THƠ, TRUYỆN, BÀI HÁT THÁNG 06/2018
Tuần 1
Bài hát: Múa cho mẹ xem.
Hai bàn tay của em đây em múa cho mẹ xem. Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh. Khi em giơ tay lên là bướm xinh bay múa. Khi
em đưa tay xuống con bướm đậu trên cành hồng.
Bài hát: Biết vâng lời mẹ.
Em biết vâng lời mẹ dặn. Hay khóc nhè xấu xấu quá. Khi tới lớp cô chẳng yêu. Bạn bè không cùng đùa vui. Em biết vâng lời mẹ dặn. Hay khóc
nhè xấu lắm đấy! Khi tới lớp em chào cô. Về nhà em chào mẹ cha. Em biết vâng lời mẹ dặn. Hay khóc nhè xấu xấu quá. Khi tới lớp cô chẳng yêu
Bạn bè không cùng đùa vui. Em biết vâng lời mẹ dặn. Hay khóc nhè xấu lắm đấy! Khi tới lớp em chào cô. Về nhà em chào mẹ cha!
Truyện: Thỏ con không vâng lời mẹ.
Một hôm, Thỏ mẹ dặn Thỏ con:
– Thỏ con của mẹ! Con ở nhà, chớ đi chơi xa, con nhé!
– Vâng ạ! Con ở nhà, con không đi chơi xa.
Nhưng Bươm Bướm bay đến, Bươm Bướm gọi:
– Thỏ con ơi! Ra vườn kia chơi đi! Ở đấy có cỏ này, có hoa này, thích lắm.
Thỏ con liền chạy theo Bươm Bướm. Thỏ con đi chơi mãi… chơi mãi…xa…thật xa…
Thế rồi, Thỏ con quên cả lối về nhà. Thỏ con khóc hu hu và gọi: Mẹ ơi! Mẹ ơi! Bác Gấu đi qua, thấy Thỏ con khóc. Bác dắt Thỏ con về nhà. Thỏ mẹ
chạy ra ôm Thỏ con, Thỏ con nói với mẹ:
– Mẹ! Mẹ dặn con ở nhà. Con lại đi chơi xa, con xin lỗi mẹ!

Tuần 2
Bài hát: Nhà của tôi
Đố bạn biết đó là nhà của ai? Tôi trả lời: " Đó là nhà của tôi". Ngôi nhà đó rất gần gũi yêu thương. Ngôi nhà đó chính là nhà của tôi. Đố bạn biết
đó là nhà của ai? Tôi trả lời: " Đó là nhà của tôi". Ngôi nhà đó rất gần gũi yêu thương. Ngôi nhà đó chính là nhà của tôi. Đố bạn biết đó là nhà của ai?
Tôi trả lời: " Đó là nhà của tôi". Ngôi nhà đó rất gần gũi yêu thương. Ngôi nhà đó chính là nhà của tôi.
Bài hát: Niềm vui gia đình
Tổ ấm gia đình. Không gì sánh được. Còn trong ký ức bao nhiều buồn vui tình thương của mẹ,cùng lời cha dặn. Một mai vững bước cho con vào
đời. Bên Nhau vui ca hát ca hát. Hoa đưa hương thơm ngát thơm ngát. Mong ước cho tình yêu gia đình. Qua tháng năm càng thêm mặn nồng. Hãy
vững tin tình yêu gia đình trong trái tim và trong nụ cười.
Thơ: Chiếc quạt nan.
Bà cho cháu chiếc quạt
Viền nan đỏ, nan xanh
Chiếc quạt chỏ xinh xinh
Em quạt gọi gió đến
Ước gì em mau lớn
Ngày đêm quạt cho bà
Bà ngon giấc ngủ say
Bàntayemgọigió.

Tuần 3
Bài hát: Tôm, Cua, Cá thi tài.
Trời mưa rào, ao sâu đầy nước, Tôm, Cá, Cua rủ nhau đi chơi. Cua là tôi, có hai là hai cái càng mà bò ngang là ngang tám cẳng. Hỏi các bạn đây có ai như
tôi.Trời mưa rào, ao sâu đầy nước, Tôm, Cá, Cua rủ nhau đi chơi. Tôm là tôi, có hai cái râu là râu rất dài mà bơi lùi là lùi nhanh ghê. Hỏi các bạn đây có ai như
tôi.Trời mưa rào, ao sâu đầy nước, Tôm, Cá, Cua rủ nhau đi chơi.Cá là tôi, có hai cái vây tựa như mái chèo, vẩy tròn tròn mà bơi rất khéo.Hỏi các bạn đây có
ai như tôi. Các bạn ơi ba chúng ta cùng nhau thi tài!
Bài hát: Cá vàng bơi
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!
Truyện: Cá cầu vồng.
Trứơc kia, cá CầuVồng là con cá đẹp nhất trong biển cả. Vì luôn nghĩ rằng mình đẹp nên cá CầuVồng rất kiêu căng và không chơivới những con cá khác.
Có một lần, cá Xanh nhỏ đến hỏi con cá CầuVồng một cái vẩy long lánh. Cá Cầu Vồng chỉ cười lớn và nói:
- Không bao giờ!
Từ đó, tất cảcá dần dần rời xa, Không chuyện trò và chơi với cá Cầu Vồng nữa. Cá Cầu Vồng rất buồn nên đi hỏi cua:
- Anh cua ơi, tại sao không ai thích tôi vậy?
Cua trả lời:
- Cô đi hỏi bácTôm Hùm đi. Bác ấy thông minh lắm.
Cá CầuVồng tìm đến bác Tôm Hùm và hỏi:
- BácTôm Hùm ơi, tại sao không ai thích tôi vậy?
BácTôm Hùm chậm rãi trả lời:
- Hãy chia cho các bạn những cái vẩy của cháu. Cháu sẽ không được đẹp như trước nhưng cháu sẽ có rất nhiều bạn.
Cá Cầu Vồng đáp lại thật nhanh:
- Cháu không thể làm như vậy!
Đột nhiên CáXanhNhỏ mon men bơi tớivà hỏi:
- Cá CầuVồng ơi! Cho tôixin một cái vẩy. Cá Xanh Nhỏ vui quá, bơi vòng quanh cá Cầu Vồng. Thấy vậy cá Cầu Vồng cũng vui theo và cả hai cùng bơi vòng
quanh bácTôm Hùm.
Nghe tin. Tất cả cá trong biển sắp hang để xin vẩy của cá Cầu Vồng. Cá Cầu Vồng cho dần dần những cái vẩy xinh đẹp của mình. Cuối cùng, Cá CầuVồng chỉ
còn một cái vẩy. Như lời bác Tôm Hùm nói, cá Cầu Vồng không còn đẹp như trước nữa. Bây giờ cá Cầu Vồng có rất nhiều bạn và là con cávui nhất trong biển
cả.

Tuần 4
Bài hát: Gà gáy le te.
Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi. Gà gáy té le té le sáng rồi ai ơi. Nắng sớm lên rồi dậy lên nương hỡi ai này ai ơi! Rừng và nương xanh đã sáng rồi ai ơi!
Bàihát : Đàngàtrongsân.
Gàchưabiếtgáy là con gàcon .Gàmàgáysáng là con gàcha. Đilang thang trongsângiống con gàgiống con gà. Đilang thang trongsâncó con gàcó con gà.
Gàmàcụctáclàmẹgà con. Gàmàcụctácgàbốgà cha. Đilang thang trongsâncó con gàcó con gà. Đilang thang trongsâncó con gàcó con gà!

Thơ : GàTrống.
(Tácgiả : Đặng Thu Quỳnh)
ChúGàTrống
Gọi ban mai
Khenchútài
Chúthíchlắm
Chúlạigắng
Gáythật to
Ò… ó… o
Mặttrờimọc

