CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 06/2018
Chủ đề: Ôn tập
Kế HOẠCH TUẦN I
(Từ ngày 04/06 đến 08/06/2018)
Lớp : Mầm xanh 2
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Chiều

* Nhận biết tập nói: Nhận biết một số con vật sống dưới
nước.
*Tiếng Anh: Colors: review

*GDLG: Dạy trẻ biết mời mọi người trước khi ăn
*Bơi
*Montessori: Luyện tập

*Tạo hình: Tô màu cá to, cá nhỏ
*Chơi cát nước
*Montessori: Chăm sóc móng tay
*Tiếng Anh: Conversation: What color is this? It’s red

*GDLG: Dạy trẻ biết nói “Không ạ! Có ạ! Vâng ạ!”
*Tiếng Anh: Conversation: What color is this? It’s red
* Rèn nề nếp: Xếp hàng chờ đến lượt

* Nhận biết phân biệt: Nhận biết hình vuông, hình tròn
*Tiếng Anh: Color fun: ‘I can color it!’
*Bơi
*Hoạt động với đồ vật: Xếp bể cá
*Âm nhạc tiếng anh
*Montessori: Luyện tập
*Văn học: Thơ: “Rong và cá”
*Thể dục: -VĐCB:Tung bóng qua dây( cao 80-100cm;
khoảng cách 1m)
-TC: Gieo hạt nảy mầm

*Montessori: Luyện tập
*Âm nhạc: NDC :Dạy hát: “Mẹ và cô”
NDKH:TCAN: Nghe âm to nhỏ
* Rèn nề nếp: Nội quy lớp học
*Montessori: Tháp hồng 3 – xếp hình
* Rèn nề nếp: Lấy cốc đúng ký hiệu

* HĐC: Chơi một số trò chơi dân gian
* Bình bầu bé ngoan

TRÌNH HỌC THÁNG 06/2018
Chủ đề: Ôn tập
KẾ HOẠCH TUẦN II
Từ ngày (11/06 đến 15/06/2018)
Lớp : Mầm xanh 2
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

* Nhận biết tập nói: Nhận biết về con chim bồ câu
*Tiếng Anh: Colors: review

*GDLG: Dạy trẻ biết giữ gìn đồ cùng đồ chơi trong lớp
*Bơi
*Montessori: Luyện tập

*Tạo hình: Vẽ tổ chim
*Chơi cát nước
*Montessori: Gập, treo trang phục
*Phim Tiếng Anh:

*GDLG: Dạy trẻ biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn( Bạn bị
ngã, bạn làm rơi đồ)
*Tiếng Anh: Conversation: What color is this? It’s yellow.

* Nhận biết phân biệt: Phân biệt hình vuông, hình tròn
*Tiếng Anh: Color fun: ‘I can color it!’

*Montessori: Luyện tập
*Âm nhạc: NDC:DH: Chiếc khăn tay
NDKH: Nghe hát: Tập rửa mặt
* Rèn nề nếp: Dạy trẻ nhận biết số ký hiệu của mình

*Bơi
*Hoạt động với đồ vật: Vặn nút chai
*Âm nhạc tiếng anh
*Montessori: Luyện tập
*Văn học: Truyện “chiếc ô của Thỏ trắng”
*Thể dục: VĐCB: Đi có mang vật trên tay
TCVĐ:Bóng tròn to

* Rèn nề nếp: Dạy trẻ biết ngồi theo tổ

*Montessori: Thang nâu 3 – xếp hình
* Rèn nề nếp: Dạy trẻ biết các bê ghế cất đúng nơi quy định

* HĐC: Ôn bài thơ ,bài hát
* Bình bầu bé ngoan

TRÌNH HỌC THÁNG 06/2018
Chủ đề: Ôn tập
KẾ HOẠCH TUẦN III
Từ ngày (18/06 đến 22/06/2018)
Lớp : Mầm xanh 2
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Chiều

* Nhận biết tập nói: Nhận biết một số loại hoa( Hoa hồng, *GDLG: Dạy trẻ biết chào người lớn trước khi đi học và khi đi
học về.
hoa cúc)
*Bơi
*Tiếng Anh: Shapes: review
*Montessori: Khung treo hạt 2 (11-19)
*Tạo hình: In hình bông hoa
*Chơi cát nước
*GDLG: Dạy trẻ biết tôn trọng yêu quý ông bà, cha mẹ.
*Montessori: Luyện tập
*Tiếng Anh: Conversation: What shape is this? It’s a circle.
* Phim Tiếng anh
* Rèn nề nếp: Dạy trẻ biết lấy khăn theo ký hiệu của mình

* Nhận biết phân biệt: Phân biệt màu đỏ-màu vàng
*Tiếng Anh: Shape fun: ‘Let’s count shapes!’

*Bơi
*Hoạt động với đồ vật: Lồng tháp
*Âm nhạc tiếng anh
*Montessori: Thạch hoa quả
*Văn học: Thơ : Bé nhìn biển
*Thể dục: VĐCB: Tung bóng bằng 2 tay
TC: Gieo hạt nảy mầm

*Montessori: Tìm sự nối tiếp
*Âm nhạc: NDC: NH:Bé và hoa
NDKH:TCAN: Nghe âm thanh đoán tên dụng cụ âm nhạc
* Rèn nề nếp: Dạy trẻ biết xếp hàng đi rửa tay
*Montessori: Luyện tập
* Rèn nề nếp: Dạy trẻ biết nội quy lớp học

* HĐC: Chơi trò chơi “ Im lặng”
* Bình bầu bé ngoan

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 06/2018
Chủ đề: Ôn tập
KẾ HOẠCH TUẦN IV
(Từ ngày 25/06đến 29/06/2018)
Lớp : Mầm xanh 2
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Chiều

* Nhận biết tập nói: “Quả chuối”
*Tiếng Anh: Shapes: review

*GDLG: Dạy trẻ biết nói lời cảm ơn!
*Bơi
*Montessori: Luyện tập

*Tạo hình: Dán hình quả bóng và bông hoa màu vàng
*Chơi cát nước
*Montessori: Một số loại hoa
* Phim Tiếng Anh:

*GDLG: Dạy trẻ biết chào hỏi khi gặp người khác
*Tiếng Anh: Conversation: What shape is this? It’s a triangle.

* Nhận biết phân biệt: Nhận biết hình tam giác
*Tiếng Anh: Color fun: ‘Let’s count shapes!’
*Bơi
*Hoạt động với đồ vật: Buộc dây
*Âm nhạc tiếng anh
*Montessori: Luyện tập
*Văn học: Truyện: Khỉ con ăn chuối
*Thể dục: VĐCB: Bò trong đường ngoằn nghèo
- TCVĐ: Bắt bướm

* Rèn nề nếp: Dạy trẻ bê ghế, cất ghế
*Montessori: Luyện tập
*Âm nhạc: NDC:VĐTN: Chú khỉ con
NDKH:TCAN: Hãy bắt chước
* Rèn nề nếp: Dạy trẻ biết ngồi theo tổ
*Montessori: Sách phân loại
* Rèn nề nếp: Dạy trẻ biết đi lại nhẹ nhàng trong lớp

* HĐC: Dạy trẻ nội quy lớp học
* Bình bầu bé ngoan

NỘI DUNG THƠ TRUYỆN THÁNG 06 NĂM 2018
Tuần 1 :
*Văn hoc : Bài thơ: “Rong và cá”
Tác giả : Phạm Hổ
Có cô rong xanh
Đẹp như như tơ nhuộm
Giữa hồ nước trong
Nhẹ nhàng uốn lựơn
Một đàn cá nhỏ
Đuôi đỏ lụa hồng
Quanh cô rong đẹp
Múa làm văn công.
Bài hát: Cô và mẹ
Tác giả : Phạm Tuyên
Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo. Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền
Cô và mẹ là hai cô giáo. Mẹ và cô ấy hai mẹ hiền
Tuần 2 :
Âm nhạc : Chiếc khăn tay
Chiếc khăn tay
Mẹ may cho en
Trên cành hoa
Mẹ thêu con chim
Em sướng vui có chiếc khăn xinh đẹp
Lau bàn tay em giữ sạch hàng ngày
Chiếc ô của Thỏ trắng
Thỏ trắng đang chạy trên bãi cỏ xanh mướt thì trời bỗng đổ mưa. Thỏ trắng vội bẻ ngay một tàu lá to làm ô che đầu. Nhìn thấy một chú gà con liền
kêu
– Chíp chip
Thỏ trắng vội gọi:
– Gà con ơi đến ngay ô của anh kẻo ướt.

Gà Con chạy đến núp dưới tàu lá và nói:
-Em cảm ơn anh thỏ
Thỏ trắng và gà con đi được một lúc thì gặp mèo con vừa chạy vừa kêu:
-Meo meo
Thỏ trắng và gà con cùng gọi:
-Mèo con ơi mau vào đây kẻo ướt.
Mèo con cười tươi vội cảm ơn thỏ trắng và gà con, rồi đứng trú mưa dưới tàu lá của thỏ con. Lát sau, mưa tạnh mặt trời sang tỏ, thỏ trắng gà con mèo
con cùng chơi đùa dưới nắng ấm.
Và thật kỳ lạ khi trong gương, chú thấy mình đã mọc rất nhiều lông màu xám. Thỏ sung sướng reo lên:
- A! thấy rồi, con đã mặc quần áo mùa xuân mẹ ạ!
Mấy ngày sau, hai mẹ con nhà Thỏ đã thay hết lông và mặc bộ quần áo mùa xuân mới.
Tác giả: Phương Anh
Tuần 3 :
Âm nhạc : NH : Bé và hoa
Tác giả: Sưu tầm
Hoa ơi hoa!
Sáng nay hoa nở vàng
Hoa có nghe
Tiếng trống giục
Từ sân trường rộn vang...
Hoa ơi hoa
cứ chăm nở
Bé cũng chăm
Đi đến trường
Sẽ đem hoa vào vở
Thành điểm 10 mến thương
*Văn hoc :
Bài thơ: Bé nhìn biển
Bé ra biển chơi
Tưởng rằng biển nhỏ
Mà to như trời
Như con sông lớn
Chỉ có một bờ
Bãi giành với sóng
Chơi trò kéo co

Nghìn còn sóng khỏe
Lon ta lon ton
Biển to lớn thế
Vẫn là trẻ con
Tác giả : (sưu tầm)
Tuần 4:
VĐTN: Chú khỉ con
Tác giả: Bùi Anh Tốn
Chú khỉ con bé xíu
Hay đu hay leo trèo
Đôi tay chuyền thoăn thoắt
Đôi mắt nhìn trong veo.
Miệng thì nhai tóp tép
Tay chụp đồ rất nhanh
Chắc khỉ con mong lớn
Nên ai cho gì cũng ăn.
Truyện: Khỉ con ăn chuối
Tác giả: Sưu tầm
Buổi trưa, mẹ khỉ đi chợ về mua cho khỉ con một nải chuối, khỉ con thích quá, cám ơn mẹ rối rít rồi cầm nải chuối ra bàn ngồi ăn.
Khỉ con vừa ăn vừa ném vỏ chuối ra ngoài cửa sổ. Ăn xong cả nải chuối, khỉ con lăn ra ngủ khò khò.
Chiều đến, khỉ con nghe tiếng chó vàng reo réo ngoài cổng:
- Khỉ con ơi, đi nhà bác bò chơi không? Nhà bác bò mới trồng nhiều cây và hoa đẹp lắm.
Khỉ vội chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói:
- Ði chứ, đi chứ! Chờ mình một chút xíu.
Vừa dứt lời thì khỉ ngã xuống đất một cái thật đau. A! Hóa ra là những cái vỏ chuối mà khỉ con vứt bừa bãi hồi trưa đã làm khỉ con ngã đấy!
Chó vàng đỡ khỉ con dậy xong nhặt tất cả những vỏ chuối đang nằm rải rác trên sân bỏ vào thùng rác. Khỉ con xấu hổ nói với bạn:
- Cám ơn chó vàng nhé. Lần sau mình sẽ không vứt rác bừa bãi như thế nữa đâu.
Chó vàng mỉm cười và cả hai vui vẻ dẫn nhau đi thăm nhà bác bò.
-

