CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 6/2018
Thời gian thực hiện: (Từ ngày 04/06/2018 dến 29/06/2018)
Kế hoạch thực hiện tuần: Ôn tập hè
Từ ngày 04/06 đến ngày 08/06/2018
Chồi non 4
HOẠT ĐỘNG

Thời gian
Sáng
Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

*Bơi:
*Tạo hình(CK): Vẽ bông hoa

*Story time:
*Văn học: Truyện :” Giọt nước tí xíu”
*Âm nhạc:
NDTT: Dạy hát: “Lý cây xanh”
NDKH: “Quả”
TCAN: Hát theo âm la
*Montessori: Luyện tập
*Thể dục:
VĐCB: Bò chui qua cổng
TCVĐ: Trời nắng, trời mưa

Chiều
*Montessori: Luyện tập
*Tiếng anh(BN): Conversation: + What color is the sky? It’s blue.
+ What color do you like? I like red.
*Cảm thụ âm nhạc: lắng nghe các giai điệu
*Montessori: Chuẩn bị món ăn nhẹ
*Võ: Ôn luyện động tác Mã bộ phối hợp ra quyền.
*Múa: : Học bài nhảy : Lalala

*Võ: Ôn luyện động tác Mã bộ phối hợp ra quyền.
*Múa: : Học bài nhảy : Lalala
*Giao tiếp thuyết trình: bé làm quen các chương trình phát thanh

*Music & movement:
*Montessori: Mời trà
*Toán: Ôn nhân biết sự khác nhau rõ nét về độ dài 2 đối tượng

*Tiếng Anh: Color review
*Tạo hình(NK): Vẽ :Trái đất xanh( Tiết 1)
*GDLG: Chào – hỏi lễ phép

*MTXQ: Trò chuyện với trẻ về lợi ích của nước
*Tiếng anh: My Mini color book
*Tạo hình(NK): Vẽ :Trái đất xanh( Tiết 2)
*Montessori: Luyện tập

*Máy tính: Cách sử dụng chuột
*Thư viện: Xem tranh ảnh về một số hoạt động vào mùa hè

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 6/2018
Thời gian thực hiện: (Từ ngày 04/06/2018 dến 29/06/2018)
Kế hoạch thực hiện tuần: Ôn tập hè
Từ ngày 11/06 đến ngày 15/06/2018
Chồi non 4
HOẠT ĐỘNG

Thời gian
Sáng

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

*Bơi:
*Tạo hình(CK): Dán hình ô tô

*Story time:
*Văn học: Thơ: “Thị”
*Âm nhạc:
NDC: Vỗ tay theo nhịp: “Em đi qua ngã tư đường phố”
NDKH: NH : “Anh phi công ơi”
TCÂN: VĐ theo tiết tấu.
*Montessori: Luyện tập
*Thể dục:
VĐCB: Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát
TCVĐ: Cáo và thỏ

Chiều
*Montessori: Luyện tập
*Tiếng anh(BN): Conversation: + What color is the sun? It’s
yellow.
+ Do you like white? Yes, I do (No, I don’t)
*Cảm thụ âm nhạc: Nhịp mạnh, nhịp nhẹ
*Montessori: Tâm trọng lượng
*Võ: Ôn luyện động tác Cung bộ ra quyền.
*Múa: : Học bài nhảy : Lalala

*Võ: Ôn luyện động tác Cung bộ ra quyền.
*Múa: : Học bài nhảy : Lalala
*Giao tiếp thuyết trình:Ôn luyện

*Music & movement:
*Montessori: Luyện tập
*Toán: Ôn sắp xêp theo quy tăc

*Tiếng Anh: Color & counting review
*Tạo hình(NK): Bầu trời sao( Tiết 1)
*GDLG: Nói cảm ơn – xin lỗi.

*MTXQ: Tìm hiểu về các phương tiện giao thông đường bộ
*Tiếng anh: My Mini-rainbow color book
*Tạo hình(NK): Bầu trời sao( Tiết 2)
*Montessori: Bánh cupcake

*Máy tính: Chơi các trò chơi thông minh
*Thư viện: Trò chuyện về một số phương tiện giao thông

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 6/2018
Thời gian thực hiện: (Từ ngày 04/06/2018 đến 29/06/2018)
Kế hoạch thực hiện tuần: Ôn tập hè
Từ ngày 18/06 đến ngày 22/06/2018
Chồi non 4
HOẠT ĐỘNG

Thời gian
Sáng

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

*Bơi:
*Tạo hình(CK): Vẽ cỏ,cây trên mặt đất

*Story time:
*Văn học: Truyện: “Cây rau của thỏ út”
*Âm nhạc:
NDC:NH: Bác đưa thư vui tính
NDKH:ÔVĐ: Cháu yêu cô chú công nhân
TC: Ai nhanh nhất
*Montessori: Khối trọng lượng
*Thể dục:
VĐCB: Bật qua chướng ngại vật cao 15 -20 cm
TCVĐ: Chung sức
*Music & movement:
*Montessori: Luyện tập
*Toán: Ôn nhân biết phân biệt to- nhỏ, dài - ngắn
*MTXQ: Mùa hè của bé
*Tiếng anh: My Mini-rainbow color book
*Tạo hình(NK): Vẽ Không gian vũ trụ ( Tiết 2)
*Montessori: Danh sách từ ( CĐ màu hồng từ 2 chữ cái)

Chiều
*Montessori: Dây hạt ngăn
*Tiếng anh(BN): Conversation: + What shape is the door? It’s a
rectangle.
+ How many triangles are there? (3)
*Cảm thụ âm nhạc: Bài tập xướng âm Duck Donal
*Montessori: Luyện tập
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1.
*Múa: Ôn tập kĩ năng+ Tập Bài múa đơn giản

*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1.
*Múa: Ôn tập kĩ năng+ Tập Bài múa đơn giản
*Giao tiếp thuyết trình: Bé tập kể chuyện phát thanh
*Tiếng Anh: Shape and counting review
*Tạo hình(NK): Vẽ Không gian vũ trụ ( Tiết 1)
*GDLG: Lấy và cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định.
*Máy tính: Lâu đài huyền bí
*Thư viện: xem tranh ảnh về thời tiết mùa hè

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 6/2018
Thời gian thực hiện: (Từ ngày 04/06/2018 dến 29/06/2018)
Kế hoạch thực hiện tuần: Ôn tập hè
Từ ngày 25/06 đến ngày 29/06/2018
Chồi non 4
HOẠT ĐỘNG

Thời gian
Sáng
*Bơi:
*Tạo hình(CK): Xé và dán tia nắng

Chiều

Thứ hai

*Montessori: Luyện tập
*Tiếng anh(BN): Conversation: + What shape is the ball? It’s a
circle.

Thứ ba

+ How many rectangles are there? (4)
*Cảm thụ âm nhạc: Làm quen với âm hình dân ca QHBN
*Montessori: Danh sách từ ( CĐ màu hồng từ 2 chữ cái)
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1.
*Múa: Ôn tập kĩ năng+ Tập Bài múa đơn giản

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

*Story time:
*Văn học: Thơ: Nắng bốn mùa
*Âm nhạc:
NDC: Biểu diễn các bài hát trong tháng
NDKH: NH: Nhà mình rất vui
TC: Tai ai tinh
*Montessori: Luyện tập
*Thể dục:
VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
TCVĐ: Bọ dừa
*Music & movement:
*Montessori: Giới thiệu về đồng hồ
*Toán: Xác định tay phải, tay trái của trẻ
*MTXQ: Trò chuyện về lớp học của bé
*Tiếng anh: My mini- basic shapes
*Tạo hình(NK): Nặn Các hành tinh trong mắt bé ( Tiết 2)
*Montessori: Luyện tập

*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1.
*Múa: Ôn tập kĩ năng+ Tập Bài múa đơn giản
*Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
*Tiếng Anh: Shape & counting review
*Tạo hình(NK): Nặn Các hành tinh trong mắt bé ( Tiết 1)
*GDLG: Xếp hàng chờ tới lượt.
*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 6
Thơ:
Thị
Lá xanh quả xanh
Lặng im trên cành
Lá xanh quả vàng
Chim chuyền rung rinh
Người qua nhìn lên
Thị thơm nhìn xuống
Thị muốn theo về
Chơi cùng trẻ xóm.
Túi thị lủng lẳng
Bé xách trong tay
Có thị cạnh má
Bé càng ngủ say
Bà kể: "Thị này
Ngày xưa cô Tấm
Chui vào đây trốn
Đợi ngày gặp vua...

Nắng bốn mùa
Dịu dàng và nhẹ nhàng
Vẫn là chị nắng xuân
Hung hăng, hay giận giữ
Là ánh nắng mùa hè
Vàng hoe như muốn khóc
Chẳng ai khác nắng thu
Mùa đông khóc hu hu
Bởi vì không có nắng.
Mai Anh Đức

Truyện :
Giọt nước tí xíu
Tí Xíu là một giọt nước. Quê ở biển cả, họ hàng anh em nhà chúng đông lắm và ở khắp mọi nơi, ở biển cả, ở sông ngòi, ao hồ, ở trên trời, ở cả
dưới đất...
Một buổi sáng biển lặng, Tí Xíu cùng các bạn đuổi theo các lớp sóng nhấp nhô. Ông Mặt Trời thả ánh sáng rực rỡ xuống mặt biển. Bọn Tí Xíu reo
vui trong sóng nhẹ và trong ánh nắng chan hoà. Chợt có tiếng ông Mặt Trời cất lên.
-Tí Xíu ơi ! Cháu có đi với ông không ? Tí Xíu ngẩng nhìn. Chú đáp giọng rất khẽ, chỉ có ông Mặt Trời là nghe thấy.
- Đi làm gì ạ ?
Ông Mặt Trời cười bảo : “Trên mặt đất thiếu gì việc, chỗ nào chẳng cần”. Tí Xíu vui lắm. Nhưng sực nhớ mình là giọt nước không thể bay theo
ông Mặt Trời được. Chú hỏi :
-Cháu nặng lắm làm sao bay lên được.
- Không lo, ông Mặt Trời nói ồm ồm, ông sẽ làm cho cháu biến thành hơi. Nói xong ông Mặt Trời vén mây, chiếu thật nhiều ánh sáng xuống biển,

Tí Xíu rùng mình và biến thành hơi. Chú chỉ kịp nói với biển cả :
- Chào mẹ, con đi ! Mẹ chờ con trở về.
Tí Xíu từ từ bay lên...
Tí Xíu nhập bọn với các bạn. Lúc đầu chúng bay là là xuống biển rồi chúng hợp thành một đám mây mỏng rời mặt biển bay vào đất liền. Gió nhẹ
nhàng đưa Tí Xíu lướt qua những dòng sông lấp lánh như bạc. Xế chiều, ông Mặt Trời toả những tia nắng chói chang hơn lúc sáng. Không khí oi
bức... Bỗng từ đâu một cơn gió lạnh thổi tới. Tí Xíu reo lên :
- Mát quá các bạn ơi ! Mát quá
Tí Xíu và các bạn nhảy nhót, múa lượn vui thích. Nhưng rồi trời mỗi lúc một lạnh. Tí Xíu thấy rét. Các bạn chú cũng thấy rét. Chúng xích lại gần
nhau thành một đông đặc toàn những chú bé giọt nước nhỏ li ti. Bọn Tí Xíu không bay cao lên được nữa, chúng xà xuống thấp, thấp dần.
Một tia sáng vạch ngang bầu trời. Rồi một tiếng sét đinh tai vang lên. Gió thổi mạnh hơn. Bọn Tí Xíu níu lấy nhau thành những giọt nước trong
vắt. Chúng thi nhau ào ào tuồn xuống đất... Cơn giông bắt đầu.
Cây rau của Thỏ Út
- Các con ạ, bây giờ là vụ rau rồi, mẹ sẽ dạy các con trồng củ cải nhé.
Ba anh em Thỏ ríu rít trả lời:
- Thưa mẹ, vâng ạ!
Bốn mẹ con quây quần bên luống đất, mẹ bắt đầu giảng:
- Muốn trồng rau, người ta phải làm đất, rồi gieo hạt…
Nhưng mới nghe mẹ nói vậy, thỏ Út đã nghĩ thầm: “Thế thì mình cũng biết rồi” và không chú ý nghe mẹ nói nữa. Chú ngồi đấy nhưng còn mải
nhìn theo con bươm bướm ngoài vườn nên chẳng biết mẹ còn dặn điều gì nữa.
Mẹ giảng xong, ba anh em bắt đầu làm việc, mỗi người phải trồng một luống rau nho nhỏ. Hai anh của thỏ Út cặm cụi cuốc đất, đập đất cho nhỏ
tơi ra rồi mới gieo hạt, còn Thỏ Út thì chỉ làm qua quýt rồi nhảy đi chơi.
Ít ngày sau, hạt giống nảy mầm. Những cây rau bé li ti hiện ra. Hai luống rau của các anh cây mọc đều, trông như những chiếc khăn màu xanh tươi
phủ lên mặt đất, còn luống rau của thỏ Út thì cây mọc thưa thớt, cây cao, cây thấp. Thế nhưng thỏ Út vẫn mải chơi chẳng chịu chăm bón gì cả.
Tới vụ thu hoạch, cây rau nào của các anh lá cũng to, củ cũng to, còn những cây rau của thỏ Út thì cằn cỗi vì thiếu nước, củ bé tí tẹo. Thỏ Út xấu
hổ quá, biết nói sao với mẹ bây giờ?
Thấy vậy, thỏ Mẹ bảo:
- Nếu con chú ý nghe lời mẹ và chăm sóc vườn rau thì rau của con sẽ tươi tốt đúng không?
Sau vụ ấy, thỏ Út hỏi lại mẹ cách làm đất, trồng rau, vun luống, gieo hạt rồi bắt đầu trồng lại luống rau khác.
Đúng như lời mẹ đã nói: “Phải biết cách trồng và chăm sóc tưới bón”. Lần này, rau của thỏ Út lớn rất nhanh. Đến vụ thu hoạch, thỏ Út chở về nhà
những cây rau lá xanh non.
Thỏ Út rất vui. Mẹ thỏ còn vui hơn vì thấy thỏ Út đã biết chăm chỉ và chịu khó làm việc

Bài hát:
Lí cây xanh
Cái cây xanh xanh,thì lá cũng xanh .Chim đậu trên cành, chim hót líu lo. Líu lo là líu lo, líu lo là líu lo.
Hạt gạo làng ta
Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy. Có hương sen thơm trong hồ nước đầy. Có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay...
Hạt gạo làng ta có bão tháng bảy có mưa tháng ba. Giọt mồ hôi sa những trưa tháng sáu. Nước như ai nấu chết cả cá cờ. Cua ngoi lên bờ mẹ em
xuống cấy...
Hạt gạo làng ta những năm bom Mỹ trút trên mái nhà. Những năm cây súng theo người đi xa. Những năm băng đạn vàng như lúa đồng. Bát cơm
mùa gặt thơm hào giao thông...Hạt gạo làng ta có công các bạn sớm nào chống hạnvục mẻ miệng gàu. Trưa nào bắt sâu lúa cao rát mặt. Chiều nào
gánh phân quang trành quết đất. Hạt gạo làng ta gửi ra tiền tuyến gửi về phương xa.Em vui em hát hạt gạo làng ta... Em vui em hát hạt vàng làng
ta...
Ngày mùa
Ngày mùa vui thôn trang, lúa reo như hát mừng.Lúa không lo giặc về khi mùa vàng thôn quê.Ngày mùa vui thôn xóm, đầy đồng lúa ngát
hương.Súng tì tay anh đứng, em ngừng liềm trông sang..Lúa lúa vàng, đồng lúa bát ngát trời.Bao tay liềm từng nhánh lúa thơm rơi.Ngày vui quân
du kích đứng im trông lúa dập dờn.Người người qua gánh lúa, nón nghiêng nghiêng nhìn ai..Ngày mùa vui thôn trang cũng như trên cánh
đồng.Nhớ công ơn Bác Hồ khi mùa vàng quê hương.Ngày mùa quân du kích đặt từng gánh trước sân.Dân làng vui như tết, qua mùa này không
lo.Gánh thóc vàng từng lớp lớp gánh về. Gánh thóc vàng từng sớm nắng trên đê.Ngày vui quân du kích đứng im trông lúa dập dờn.Rồi rời sang
xóm khác nhớ lúc ai nhìn theo.

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. 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

3.
4.
5.

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

