CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 6/2018
Lớp : Ươm mầm 1→ Mầm xanh 1
KẾ HOẠCH TUẦN I: Ôn tập
Từ ngày 04/06 đến 08/06/2018.
Hoạt động

Thời
gian

Sáng

Thứ 2

*Văn học: Truyện : Cây Táo
*Bơi
*Montessori: Luyện tập

Thứ 3

*HĐVĐV: Tập phân loại quả: (sần sùi, nhẵn...)
*Montessori :Chăm sóc móng tay
*Tiếng Anh: (Phim): Colors & Numbers
Colors: review
Conversation: What color is this? It’s red.
Color fun: ‘I can color it!’

Thứ 4

*Montessori : Luyện tập
*NBPB: Phân biệt màu đỏ-màu vàng
-

Chiều
*GDLG: Dạy trẻ niềm nở chào hỏi khách
*Tiếng Anh: Colors & Numbers
Colors: review
Conversation: What color is this? It’s red.
Color fun: ‘I can color it!’
*Rèn nề nếp: Trẻ làm quen lớp Mầm xanh
*Tiếng Anh: Colors & Numbers
Colors: review
Conversation: What color is this? It’s red.
Color fun: ‘I can color it!’
* Âm nhạc: NDC: Dạy hát: “Đố Quả ”
NDKH: TC: Tai ai tinh
*Rèn nề nếp: Rền trẻ đi theo nhóm
*Thể dục: VĐCB:Tung bóng qua dây
TCVĐ: Bắt bướm
*GDLG: Dạy trẻ đưa- nhận đồ bằng 2 tay
*Rèn nề nếp: Rèn trẻ xếp hàng

Thứ 5

Thứ 6

*Tạo Hình: Nặn quả táo
*Chơi cát nước
* Tiếng Anh: (Âm nhạc): Colors & Numbers
Colors: review
Conversation: What color is this? It’s red.
Color fun: ‘I can color it!’
*Chơi cát nước
*NBTN: Quả cam (màu sắc, hình dạng, mùi vị...)
*Montessori: Luyện tập

*Bơi:
*GDLG: Trẻ chủ động chào hỏi.
*Montessori: Tháp hồng 3 – xếp hình

* BBBN:
* HĐG

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 6 /2018
Lớp : Ươm mầm 1→ Mầm xanh 1
KẾ HOẠCH TUẦN II: Ôn tập
Từ ngày 11/06 đến 15/06/2018.
Hoạt động

Thời
gian
Thứ 2

Thứ 3

Sáng
*Văn học: Bài Thơ “Ảnh Bác”
*Bơi
*Montessori: Luyện tập

*Montessori: Gập treo trang phục
*HĐVĐV: Tháp lật đật
*Tiếng Anh( phim): Colors & Numbers
Colors: review
Conversation: What color is this? It’s yellow.
Color fun: ‘I can color it!’
*Montessori: Luyện tập
*NBPB: Nhận biết kích thước to – nhỏ

Thứ 5

*Tạo Hình: Làm thiệp tặng Bác Hồ
*Chơi cát nước
* Tiếng Anh: (Âm nhạc): Colors & Numbers
Colors: review
Conversation: What color is this? It’s yellow.
Color fun: ‘I can color it!’

Thứ 6

*Chơi cát nước
*NBTN: Lăng Bác( nhà sàn, ao cá…)
*Montessori: Luyện tập

Chiều
*GDLG: Rèn trẻ chủ động mời cơm cô và bạn
*Tiếng Anh: Colors & Numbers
Colors: review
Conversation: What color is this? It’s yellow.
Color fun: ‘I can color it!’
*Rèn nề nếp: Trẻ làm quen lớp Mầm xanh
*Âm nhạc:VĐTN: “Em mơ gặp Bác Hồ”
NDKH: Nghe hát:”Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi
đồng”
*Tiếng Anh: Colors & Numbers
Colors: review
Conversation: What color is this? It’s yellow.
Color fun: ‘I can color it!’
*Rèn nề nếp: Làm quen với các góc chơi của lớp
*Thể dục: VĐCB: Đứng co một chân
TC: Ô tô và chim sẻ
*GDLG: Rèn trẻ chủ động chào hỏi khi gặp người lớn
*Rèn nề nếp: Cất đồ chơi đúng nơi quy định
*Montessori: Thang nâu 3 – xếp hình
*GDLG: Trẻ biết chia sẻ đồ chơi với bạn
*Bơi

* BBBN:
* HĐG

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 6/2018
Lớp : Ươm mầm 1→ Mầm xanh 1
KẾ HOẠCH TUẦN III: Ôn tập
Từ ngày 18/06 đến 22/06/2018
Thời
gian
Thứ 2

Hoạt động
Sáng
*Văn học: Truyện: “Thỏ con không vâng lời ”
*Bơi
*Montessori: Khung treo hạt 2(11-19)

Thứ 3

*Montessori: Luyện tập
*HĐVĐV: Xếp ô tô
*Tiếng Anh( phim): : Shapes & Numbers
Shapes: review
Conversation: What shape is this? It’s a circle.
Shape fun: ‘Let’s count shapes!’

Thứ 4

*Montessori: Tìm sự nối tiếp
*NBPB:Phân biệt phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau của
bản thân trẻ.

Thứ 5

*Tạo Hình: In bàn tay
*Chơi cát nước
* Tiếng Anh (âm nhạc): : Shapes & Numbers
Shapes: review
Conversation: What shape is this? It’s a circle.
Shape fun: ‘Let’s count shapes!’

Thứ 6

*NBTN: Đồ dùng để ăn trong gia đình bé : Cái bát, đôi đũa, cái
thìa
*Montessori: Thạch hoa quả

Chiều
*Tiếng Anh: Shapes & Numbers
Shapes: review
Conversation: What shape is this? It’s a circle.
Shape fun: ‘Let’s count shapes!’
*GDLG: Dạy trẻ nói câu có chủ ngữ, vị ngũ.
*Rèn nề nếp: Rèn trẻ cách treo khăn
*Tiếng Anh: : Shapes & Numbers
Shapes: review
Conversation: What shape is this? It’s a circle.
Shape fun: ‘Let’s count shapes!’
*Âm nhạc: NDC: DH “Cả nhà thương nhau”
NDKH: TC: Tai ai tinh
*Rèn nề nếp:Giáo dục trẻ lồng dép, để gọn gàng trước và sau khi đi học
*Thể dục: VĐCB : Đi trong đường hẹp cầm vật trên tay
TC : Bắt bướm
*GDLG: Dạy trẻ chủ động nói xin và cảm ơn.
*Rèn nề nếp: Rèn trẻ xếp hàng (ôn luyện)
*Bơi
*GDLG: Rèn trẻ lễ phép khi nói chuyện với cô và người lớn.
*Montessori: Luyện tập

* BBBN
* HĐG:

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 6/2018
Lớp : Ươm mầm 1→ Mầm xanh 1
KẾ HOẠCH TUẦN IV: Ôn tập
Từ ngày 25/06 đến 29/06/2018
Thời
gian
Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Hoạt động
Sáng
*Văn học: Đông dao: Chú mèo mà trèo cây cau
*Bơi
*Montessori: Luyện tập

*Montessori: Một số loại hoa
*HĐVĐV: Chơi với các khối gỗ màu xanh, đỏ, vàng
*Tiếng Anh( phim): Shapes & Numbers
Shapes: review
Conversation: What shape is this? It’s a triangle.
Color fun: ‘Let’s count shapes!’

*Montessori: Luyện tập
*NBPB: Nhận biết phân biệt hinh vuông

Thứ 5

Thứ 6

*Tạo Hình: Làm con mèo từ lõi giấy
*Chơi cát nước
* Tiếng Anh (âm nhạc): Shapes & Numbers
Shapes: review
Conversation: What shape is this? It’s a triangle.
Color fun: ‘Let’s count shapes!’
*NBTN: Trò chuyện về con mèo
*Montessori: Luyện tập

-

Chiều
GDLG: Rèn cách bê ghế đúng cách
*Tiếng Anh: Shapes & Numbers
Shapes: review
Conversation: What shape is this? It’s a triangle.
Color fun: ‘Let’s count shapes!’
*Rèn nề nếp: Rèn trẻ biết chia sẻ đồ chơi với bạn
*Tiếng Anh: Shapes & Numbers
- Shapes: review
Conversation: What shape is this? It’s a triangle.
Color fun: ‘Let’s count shapes!’
*Âm nhạc:
NDC:Nghe hát: “Chú mèo con”
NDKH:TCÂN: Bắt chước tiếng kêu các con vật
*Rèn nề nếp:Biết lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định
*Rèn nề nếp: Rèn trẻ rửa tay đúng cách
*Thể dục: VĐCB: Tung bắt bóng bằng hai tay
TC: thổi bóng
*GDLG:Trẻ biết xin lỗi khi mắc lỗi
*Bơi.
*GDLG: Rèn trẻ cách đưa vật cho người lớn bằng hai tay
*Montessori: Sách phân loại

* BBBN
* HĐG

NỘI DUNG THƠ TRUYỆN,BÀI HÁT THÁNG 6/2018
I.Bài hát
Bài hát: Quả
Nhạc và Lời: Xanh xanh
Quả gì mà chua chua thế? xin thưa rằng quả khế.
Ăn vào thì chắc là chua? vâng vâng, chua thì để nấu canh chua
Quả gì mà da cưng cứng? xin thưa rằng quả trứng.
Ăn vào thì nó làm sao? không sao, ăn vào người sẽ thêm cao
Quả gì mặc bao nhiêu áo? xin thưa rằng quả pháo
Ăn vào thì chắc là dai? không dai, nhưng mà nổ điếc hai tai.
Quả gì mà lăn lông lốc? xin thưa rằng quả bóng
Sao mà quả bóng lại lăn? do chân, bao người cùng đá trên sân.
Quả gì mà gai chi chít? xin thưa rằng quả mít.
Ăn vào thì chắc là đau? không đau, thơm lừng tận mấy hôm sau.
Quả gì mà to to nhất? xin thưa rằng quả đất.
To bằng quả mít mật không? to hơn, to bằng nghìn núi thái sơn.
Bài hát: em mơ gặp Bác Hồ
Tác giả :Xuân Giao
Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
Râu bác dài tóc Bác bạc phơ
Em âu yếm hôn đôi má Bác
Vui bên Bác là em múa hát
Bác mỉm cười Bác khen em ngoan
Bác gật đầu Bác khen em ngoan
Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
Khi thức dậy ngỡ vẫn còn mơ
Em âu yếm hôn đôi má Bác
Vui bên Bác là em múa hát
Hát bài Hồ Chí Minh muôn năm
Múa bài Hồ Chí Minh muôn năm

Bài hát: Dạy hát: Cả nhà thương nhau
Tác giả: Phan văn Minh
Ba thương con vì con giống mẹ.
Mẹ thương con vì con giống ba
Cả nhà ta cùng thương yêu nhau
Xa là nhớ, gần nhau là cười !
Bài hát: Chú mèo con
Tác giả: Nguyễn đức Toàn
Chú mèo con lông trắng tinh
Mắt tròn xoe và trông rất xinh
A a con mèo nó rất ngoan
Bắt chuột đôi chân nhanh thoắn thoắt
A con mèo nó rất ngoan suốt ngày em đùa chơi với mèo
Bốn bàn chân bé tí ti
Vểnh một tai như đang lắng nghe
Meo meo a con mèo nó rất khôn
Nó vểnh râu ngồi nghe em hát
A con mèo nó rất khôn
Suốt ngày chơi xung quanh cái vòng tròn.
II.Thơ
Bài thơ: Ảnh Bác
Tác giả: Trần Đăng Khoa
Nhà em treo ảnh Bác Hồ
Bên trên là một lá cờ đỏ tươi
Ngày ngày Bác mỉm miệng cười
Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà
Ngoài sân có mấy con gà
Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi
Em nghe như Bác dạy lời
Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa
Trồng rau, quét bếp, đuổi gà
Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi

*Đồng dao: Chú Mèo mà trèo cây cau
Chú Mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú Chuột đi đâu vắng nhà ?
Chú Chuột đi chợ đi chợ đằng xa
Mua mắm mua muối giổ cha chú Mèo

III. Truyện:
Truyện: CÂY TÁO
Mưa phùn bay,hoa đào nở. Ông trồng cây táo xuống đất. Bé tưới nước cho cây.Mưa tưới nước cho cây. Mặt trời sưởi nắng cho cây.
Con Gà Trống đi qua nói to:
- Cây ơi! Cây lớn mau! Thế là những chiếc lá non bật ra.
Những con Bươm Bướm bay qua cũng nói to:
- Cây ơi! Cây lớn mau! Thế là cây ra đầy hoa.
Một hôm, ông, bé, Gà, Bươm Bướm cùng nói to:
- Cây ơi! Cây lớn mau!
Thế là những quả táo chín ngon lành hiện ra. Bé giơ áo ra, những quả táo chính ngon lành rơi đầy vào lòng bé.
Truyện: Thỏ con không vâng lời
Một hôm, Thỏ mẹ dăn Thỏ con:
-Thỏ con của mẹ! Con ở nhà, chớ if chơi xa, con nhé!
- Vâng ạ! Con ở nhà, con không if chơi xa.
Nhưng Bướm vàng bay đến , Bướm Vàng gọi:
-Thỏ con ơi! Ra vườn kia chơi đi ! Ở đấy có cỏ này, có hoa này, thích lắm.
Thỏ con liền chạy theo Bướm Vàng. Thỏ con đi chơi mãi…chơi mãi…xa…thật xa….
Thế rồi, Thỏ con quên cả lối về nhà. Thỏ con khóc “ huhu” và gọi:
-Mẹ ơi, mẹ ơi!
Bác Gấu đi qua, thấy Thỏ khóc liền 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!

