CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 6/2018
Lớp : Mầm Xanh 2 lên Chồi non 2
Thời gian thực hiện: (Từ 04/06/2018 đến 29/06/2018)
Kế hoạch thực hiện tuần I: Ôn tập
Từ (Từ 04/06/2018 đến 08/06/2018)

Thời
gian

Hoạt động
Sáng

Chiều

Thứ 2

*Montessori:Luyện tập
* Tạo Hình ( CK): Chấm vẽ hoa phượng.
* Cảm thụ âm nhạc: lắng nghe các giai điệu

* Tiếng Anh(BN): - Color review
* Tạo hình ( NK): Tạo nền bức tranh mùa hè
tiết 1

Thứ 3

* Story time: My Mini color book
*Âm nhạc: - NDC: Dạy VĐ: Bài “lá thuyền ước mơ’
- NDKH: Nghe hát: Bài “mưa hè”.
- TC: Tạo dáng.
*Montessori: Chăm sóc móng tay

* Múa: Học bài nhảy : Lalala
* Bơi
* GDLG: Dạy trẻ trả lời đủ câu, đủ ý.
* Võ: Dạy động tác bộ pháp cơ bản- Mã bộ.

Thứ 4

* Tiếng Anh: - Conversation: + What color is the sky?
It’s blue.
+ What color do you like? I like red.
* Montessori: luyện tập
* Toán: Ôn nhận biết sự khác nhau rõ nét về bề rộng
của 2 đối tượng.( CS5)
* Music&movement day: Color review
* Văn học: Truyện “quả bầu tiên”.
*Bơi:
* Montessori:Tháp hồng 3 – xếp hình

* Múa: Học bài nhảy : Lalala
* GDLG: Dạy trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
* Võ: Phối hợp mã bộ với thủ pháp

* MTXQ: Tìm hiểu một số loại hoa đặc trưng của mùa
hè ( bằng lăng, phượng , sen)
*Thể dục: -VĐCB: Bước lên xuống bục
-TCVĐ: “Kéo cưa lừa xẻ”.
* Giao tiếp thuyết trình: Bé làm quen các chương
trình phát thanh
* Montessori: Luyện tập

*BBBN
*Máy tính: Cách sử dụng chuột
*Thư viện: xem tranh ảnh bé tham gia hoạt động trại hè tại trường

Thứ 5

Thứ 6

* Tạo Hình ( NK) : Tạo nền bức tranh mùa hè
tiết 2
* Tiếng Anh: My Mini color book

Thời
gian

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 6/2018
Lớp : Mầm Xanh 2 lên Chồi non 2
Thời gian thực hiện: (Từ 04/06/2018 đến 29/06/2018)
Kế hoạch thực hiện tuần II: Ôn tập
Từ (Từ 11/06/2018 đến 15/06/2018)
Hoạt động
Sáng
*Montessori: luyện tập
* Tạo Hình ( CK): tô màu ngôi nhà của bé
* Cảm thụ âm nhạc: nhịp mạnh, nhịp nhẹ

Chiều
* Tiếng Anh(BN): Color & counting review
* Tạo hình ( NK): Trang trí phụ kiện
tiết 1

Thứ 3

* Story time: Conversation: + What color is the sun?
It’s yellow.
+ Do you like white? Yes, I do (No, I
don’t)
*Âm nhạc: -NDC:Nghe hát: Ba ngọn nến lung linh
-VĐTN: Múa cho mẹ xem
-TCAN:Tai ai tinh
*Montessori: Gập,treo trang phục

* Múa: Học bài nhảy : Lalala
*Bơi:
* GDLG: : giáo dục trẻ biết cách đi, đứng, đi cầu thang
* Võ: Dạy động tác bộ pháp cơ bản- Cung bộ

Thứ 4

* Tiếng Anh: My Mini-rainbow color book
* Montessori: luyện tập
* Toán: Nhận biết khối hình chữ nhật,khối
vuông,khối tròn

* Múa: Học bài nhảy : Lalala
* GDLG: Giáo dục trẻ biết cách đi, đứng, đi cầu thang
* Võ: Phối hợp Cung bộ với thủ pháp

Thứ 5

* Music&movement day: Color & counting review
* Văn học: Thơ “Sao lấp lánh”
*Bơi:
* Montessori:Thang nâu 3- xếp hình
* MTXQ: Tìm hiêu về ngôi nhà của bé
*Thể dục: : -VĐCB: Đi kiễng gót
- Trò chơi vận động : rồng rắn lên mây
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
* Montessori: luyện tập

* Tạo Hình ( NK) : Trang trí phụ kiện
tiết 2
* Tiếng Anh: Conversation: + What color is the sun? It’s yellow.
+ Do you like white? Yes, I do (No, I don’t)
*BBBN
*Máy tính: Chơi các trò chơi thông minh
*Thư viện: Xem tranh ảnh, trò chuyện về mùa hè của bé

Thứ 2

Thứ 6

Thời
gian
Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 6/2018
Lớp : Mầm Xanh 2 lên Chồi non 2
Thời gian thực hiện: (Từ 04/06/2018 đến 29/06/2018)
Kế hoạch thực hiện tuần III: Ôn tập
Từ (Từ 18/06/2018 đến 22/06/2018)
Hoạt động
Sáng
*Montessori: Khung treo hạt 2 ( 11-19)
* Tạo Hình ( CK): xé dán con cua
* Cảm thụ âm nhạc: Bài tập xướng âm Duck Donal

Chiều
* Tiếng Anh(BN): Shape and counting review
* Tạo hình ( NK): Nặn Sushi
tiết 1

* Story time: Conversation: + What shape is the door?
It’s a rectangle.
+ How many triangles are there? (3)
*Âm nhạc:- NDC:DH: Tôm cá cua thi tài”
-NDKH:Ôn vận động: cá vàng bơi
- TCAN:Ai nhanh hơn
*Montessori: Luyện tập
* Tiếng Anh: Shape and counting review
* Montessori:Tìm sự nối tiếp
* Toán: Sắp xếp theo quy tắc 2 loại đối tượng lần 2

* Múa: Ôn tập kĩ năng+ Tập Bài múa đơn giản

* Music&movement day: My Mini-rainbow color
book
* Văn học:Đồng dao: Con cua mà có 2 càng
*Bơi:
* Montessori: Luyện tập
* MTXQ: Bé biết gì về các con vật sống dưới nước
*Thể dục: -VĐCB: Bật tiến về phía trước
-TC: Kéo co
* Giao tiếp thuyết trình: Bé tập kể chuyện phát thanh
* Montessori:Thạch hoa quả

* Tạo Hình ( NK) : Nặn Sushi
tiết 2
* Tiếng Anh: Conversation: + What shape is the door? It’s a rectangle.
+ How many triangles are there? (3)

*Bơi
* GDLG: dạy trẻ cách lau tay, miệng
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản phối hợp bộ pháp với thủ pháp.
* Múa: Ôn tập kĩ năng+ Tập Bài múa đơn giản
* GDLG: giáo dục trẻ thông qua truyện ‘hạt giống nhỏ’
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản phối hợp bộ pháp với thủ pháp.

*BBBN
*Máy tính: Lâu đài huyền bí
*Thư viện: xem tranh ảnh về thời tiết mùa hè (các đặc điểm về thời tiết
mùa hè)
Các món ăn được nấu trong mùa hè

Thời
gian
Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 6/2018
Lớp : Mầm Xanh 2 lên Chồi non 2
Thời gian thực hiện: (Từ 04/06/2018 đến 29/06/2018)
Kế hoạch thực hiện tuần IV: Ôn tập
Từ (Từ 25/06/2018 đến 29/06/2018)
Hoạt động
Sáng
*Montessori: luyện tập
* Tạo Hình ( CK): Tô màu tranh “Bé chăm sóc cây
xanh”
* Cảm thụ âm nhạc: Làm quen với âm hình dân ca
QHBN
* Story time: Conversation: + What shape is the
ball? It’s a circle.
+ How many rectangles are
there? (4)
*Âm nhạc:- NDC: VĐ“nắng sớm”
- NDKH:Nghe hát”hè về mưa rơi”
- TCAN: “Mít mật mít dai”
*Montessori: Một số loại hoa
* Tiếng Anh: Shape & counting review
* Montessori: luyện tập
* Toán: Ôn nhận biết phía trước -sau ,trái -phải,trên dưới
* Music&movement day:
* Văn học: Kể lại chuyện : Nhổ củ cải theo lời dẫn của
cô.
*Bơi:
* Montessori: Sách phân loại
* MTXQ: Tìm hiểu về không khí
*Thể dục:-VĐCB: Đi trong đường hẹp
-TCVĐ: “trời nắng trời mưa
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
* Montessori: Luyện tập

Chiều
* Tiếng Anh(BN): Shape & counting review
* Tạo hình ( NK): Tô màu vườn hoa mùa hè tiết 1

* Múa: Ôn tập kĩ năng+ Tập Bài múa đơn giản
*Bơi:
* GDLG: Dạy trẻ cách lau bàn
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản phối hợp bộ pháp với thủ pháp.

* Múa: Ôn tập kĩ năng+ Tập Bài múa đơn giản
* GDLG: Dạy trẻ cách cởi mặc áo ,quần
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản phối hợp bộ pháp với thủ pháp.
* Tạo Hình ( NK) : Tô màu vườn hoa mùa hè tiết 2
* Tiếng Anh: Conversation: + What shape is the ball? It’s a circle.
+ How many rectangles are there? (4)

*BBBN
*Máy tính: Ngôi nhà toán học
*Thư viện: Xem tranh ảnh, sách báo về chuyến đi du lịch nghỉ mát
cùng gia đình trong mùa hè

Nội dung thơ, truyện, bài hát tháng 06
1. Bài thơ
Thơ: Thơ: Sao lấp lánh
Có ngôi sao lấp lánh
Trên trời cao, trời cao
Đố bạn nào với được
Tới ngôi sao lấp lánh
Trên trời cao trời cao

CON CUA MÀ CÓ 2 CÀNG
Con cua mà có hai càng
Đầu, tai không có bò ngang cả đời
Con cá mà có cái đuôi
Hai vây ve vẩy nó bơi rất tài
Con rùa mà có cái mai
Cái cổ thụt ngắn, thụt dài vào ra
Con voi mà có hai ngà
Cái vòi nó cuốn đổ nhà, đổ cây
Con chim mà có cánh bay
Bay cùng Nam, Bắc, Đông, Tây tỏ tường.

2. Truyện

Truyện ‘Quả bầu tiên’
Ngày xửa, ngày xưa có một chú bé con nhà nghèo, nhưng vô cùng tốt bụng. Chú luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ, chăm
sóc mọi người, mọi vật xung quanh mình. Vì thế cứ mỗi độ xuân về, chim chóc lại ríu rít kéo nhau tới làm tổ, hót
vang quanh nhà chú bé.
Một hôm có một con Cáo ở đâu mà tới bắt chim Én ở đầu nhà chú bé. Con Én non nớt bị rơi xuống đất gãy cánh.
Chú bé vội lao ra cứu con chim. Chú ôm ấp vỗ về con Én nhỏ, làm cho nó một cái tổ khác và chăm cho con Én ăn.
Nhờ sự chăm sóc tận tình của chú bé, con Én đã khỏi đau. Mùa thu đến khi nhìn lên trời thấy từng đàn Én hối hả
bay đi tránh rét ở phương Nam, con Én nhỏ phân vân nửa muốn bay theo đàn, nửa lại lưu luyến không nỡ rời chú
bé.
Hiểu được lòng Én, chú bé âu yếm bảo:
Én cứ bay theo đàn đi kẻo mùa đông lạnh lắm. Đến mùa xuân ấm áp thì Én lại trở về với anhKhi Én nhỏ gặp
hoạn nạn, chú bé tốt bụng đã tận tình cưu mang và làm cho Én một 'ngôi nhà' thật xinh
Nói xong chú bé tung con Én nhỏ lên trời. Con Én đang chấp chới bay lên nền trời xanh biếc của mùa thu. Nó nhập
vào một đàn Én lớn đang trên đường di cư về những xứ sở ấm áp ở phương Nam. Con Én nhỏ mau chóng tìm được
niềm vui giữa bạn bè, nhưng nó không thể nào quên chú bé.
Mùa xuân tươi đẹp đã tới. Con Én nhỏ tìm về ngôi nhà đơn sơ nhưng đầm ấm tình thương của chú bé. Nó kêu lên
thành tiếng mừng vui khi thấy chú bé đang ngồi đan sọt giữa sân. Đôi cánh Én chao liệng sà xuống và Én thả trước
mặt chú bé một hạt bầu.
Chú bé vùi hạt bầu xuống đất. Chẳng bao lâu hạt bầu đã nảy mầm thành cây. Cây bầu lớn nhanh như thổi, ra hoa,
kết quả. Nhưng lạ chưa, quả bầu to khổng lồ, cả nhà chú bé mới khiêng về được một quả, khi bổ ra… Ôi! Thật kì
diệu! Trong quả bầu đầy vàng bạc, châu báu và thức ăn ngon!

Tên địa chủ trong vùng nghe được chuyện ấy. Hắn cũng muốn được chim Én cho nhiều quả bầu tiên. Hắn bèn tìm
cách bắt một con chim Én con rồi bẻ gãy cánh. Sau đó hắn giả vờ thương xót con Én rồi đem về nuôi.
Đến mùa thu, khi nhìn lên trời thấy đàn Én đầu tiên xuất hiện, hắn vội vàng ném con Én lên trời và bảo:
-

Bay đi Én con! Mau đi kiếm hạt bầu tiên về đây cho ta!

Con Én khốn khổ bay đi. Mùa xuân năm sau nó cũng trở về và đem theo một hạt bầu. Tên địa chủ hí hửng đem
gieo và ngày đêm canh giữ. Khi quả bầu đã già, hắn bảo mọi người khiêng về rồi đuổi tất cả ra. Hắn đóng cửa lại
rồi một mình hắn bổ quả bầu tiên. Quả bầu vừa được bổ ra, vàng bạc chẳng có, chỉ có rắn rết. Rắn rết từ trong quả
bầu xông ra cắn chết tên địa chủ tham lam độc ác.

Truyện “Nhổ củ cải”
Ngày xửa, ngày xưa có hai ông bà già và một cô cháu gái sống trong ngôi nhà bằng gỗ bên cạnh manh vườn xinh
xắn. Trong nhà còn có một con Chó, một con Mèo và một chúChuộtnhắt.
Vào mùa thu, ông già mang về một cây củ cải nhỏ và trồng trong vườn. Ngày ngày, ông ra sức chăm chút cho cây.
Sáng nào ông cũng cho cây cải uống một gáo nước. Chiều nào ông cũng bắt sâu, nhổ cỏ cho cây. Cây cải cũng
không phụ lòng tốt của ông, nó lớn nhanh như thổi. Chẳng bao lâu nó trở thành một cây cải khổng lồ, to chưa từng
thấy.
Một buổi sáng, ông già ra vườn định nhổ củ cải về cho bà già và cháu gái. Ông nhổ mãi, nhổ mãi mà cây cải không
hề nhúc nhích. Ông gọi bà già: «Bà già ơi! Mau lại đây! Mau giúp tôi nhổ củ cải!»Bà già liền chạy lại, bà túm áo
ông, ông nắm cây cải nhổ mãi, nhổ mãi vẫn không được. Bà già gọi cháu gái: «Cháu gái ơi! Mau lại đây! Mau giúp
bà nhổ củ cải!» Cháu gái liền chạy lại kéo áo bà, bà túm áo ông, ông nắm cây cải nhổ mãi, nhổ mãi chẳng ăn thua
gì. Cháu gái gọi Chó con: «Chó con ơi! Mau lại đây! Mau giúp tôi nhổ củ cải!». Chó con chạy lại ngậm lấy bím tóc
của cháu gái. Cháu kéo áo bà ba, bà túm áo ông, ông nắm cây cải. Kéo mãi nhổ mãi cây cải vẫn nằm ì ra. Mèo con
gọi Chuột nhắt: «Chuột nhắt ơi! Mau lại đây!Mau giúp tôi nhổ củ cải!» Chuột nhắt chạy lại, bám đuôi Mèo, Mèo
cắn đuôi Chó, Chó ngậm biếm tóc cháu gái, cháu gái kéo áo bà, bà túm áo ông, ông nắm cây cải. Một, hai, ba...
Cây cải gan lì đã bị kéo lên khỏi mặt đất.
Tất cả sung sướng,nhảy múa quanh vây cải:

«Nhổ cải lên!Nhổ cải lên!
Ái chà chà! Lên được rồi!»

3. Bài hát
‘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.
‘ Mưa hè’
Mưa nhẹ nhàng chợt về trên phố em
Mưa êm đềm một chiều qua sân trường em
Mưa hè lắng tiếng hát của tuổi thơ
Bên những hàng cây xanh theo tháng năm
Phố trẻ lại vì chiều nay có mưa
Khắp lối về phượng hồng vui trong thơ ngây
Mùa hè đến hát trong niềm yêu thương
Để nụ cười vẫn nở theo em từng ngày
Cơn mưa hè về cùng những nhớ mong
Cơn mưa hè đợi chờ trong thiết tha
Mưa trở lại cùng niềm vui đã qua
Cơn mưa về gọi em ngân vang khúc nhạc
Cơn mưa hè về cùng những nhớ mong
Cơn mưa hè đợi chờ trong thiết tha

Mưa trở lại cùng niềm vui đã xa
Cơn mưa về gọi em ngân vang khúc nhạc.
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
‘ Ba ngọn nên lung linh’
Ba là cây nến vàng
mẹ là cây nến xanh
con là cây nến hồng
ba ngọn nến lung linh
áàáaa
thắp sáng một gia đình
gia đình , gia đình
ôm ấp ta những ngày thơ
cho ta bao nhiêu niềm thương mến
gia đình , gia đình
vương vấn bước chân gia đình
ấm áp trái tim quay về
gia đình , gia đình
ôm ấp ta những ngày thơ
cho ta bao nhiêu niềm thương mến
gia đình , gia đình
bên nhau mỗi khi đơn độc
bên nhau đến suốt cuộc đời
Lung linh , lung linh tình mẹ , tình cha
Lung linh, lung linh cùng một mái nhà

Lung linh, lung linh cùng buồn cùng vui
Lung linh, lung linh hai tiếng gia đình
“Tôm các cua 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.
Hè về mưa rơi
Hè về mưa rơi rơi tý tách mưa rơi,
Ve ve ve trong khóm lá xanh ngân nga bài ca mùa hè,
Ve ve ve trong khóm lá xanh bài ca mùa hè
Hè về mưa rơi rơi thành con suối nhỏ,
em thả chiếc thuyền bằng giấy vui chơi
La la la...La la la...La la la...La la la
Cỏ non mỉm cười khi em ướt áo,
Hè về có mưa, mùa hè có mưa
Hè về, mưa rơi rơi tý tách mưa rơi,
Chim sơn ca trong tiếng véo von ngân nga bài ca mùa hè,
Chim sơn ca trong khóm lá xanh bài ca mùa hè...
Mưa rơi rơi tựa như tiếng nhạc
Em khẽ hát một bài hát mưa rơi
La la la...La la la...La la la...

LINKS FOR REFERENCES
1. Songs for Warm up & Wrap up:
+ Hello song (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8

+ How old are you song: https://www.youtube.com/watch?v=huQSbAff8xQ
+ What’s your name (Dream English): https://www.youtube.com/watch?v=BAFSTrSNJMg
+ Wrap up: Easy version (Dream English): https://www.youtube.com/watch?v=9tCSl_2ykgs
(Other Version Dream English):https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs
2.
3.
4.
5.

Color songs:
Rainbow color song (KidsTV123): https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
What color is the sky? https://www.youtube.com/watch?v=7jW1E8f2qO4
What color do you like?: https://www.youtube.com/watch?v=GzGvV7OAXvY
Color chant ELF: https://www.youtube.com/watch?v=qhOTU8_1Af4
I see colors everywhere ELF: https://www.youtube.com/watch?v=lH2C2R57_Yo
Number song:
Counting 1-20 (SSS): https://www.youtube.com/watch?v=Aq4UAss33qA
Counting 1-20 ELF: https://www.youtube.com/watch?v=WRWVywsfcpg
Shape songs:
Shape song (Pancake manor): https://www.youtube.com/watch?v=dsR0h50BiFQ
Shape song (Toddler World TV): https://www.youtube.com/watch?v=zUfqgRtvaYQ
Alphabet song:
+ ABC chant: https://www.youtube.com/watch?v=aEYcmNhz7Uc
+ ABC SONG: https://www.youtube.com/watch?v=75p-N9YKqNo
6. Weather Songs:
- By Dream English: https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY
- By Maple Leaf: https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo

By the Singing Walrus: https://www.youtube.com/watch?v=tfAB4BXSHOA

