CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 6/2018
Lớp : Mầm xanh 3
KẾ HOẠCH TUẦN I:“Máy bay”
( Từ ngày 04/06 đến 08/06/2018).
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

Thứ ba

*HĐVĐV: “Xếp giường”
*Bơi
*Tiếng anh:
-Colors: review

*Montessori: Luyện tập.
*Rèn nề nếp: Trẻ làm quen với lớp mầm xanh

*GDLG:Rèn cho trẻ cách chào hỏi người lớn tuổi.
*Âm Nhạc::
NDC: DH: Bé làm phi công
NDKH: NH: Ba ngọn nến lung linh
*Montessori: Chuẩn bị món ăn nhẹ

*Tiếng anh: Conversation: What color is this? It’s red
*Văn học:
Truyện: “Chuyến du lịch của chú gà trống choai”
*Bơi
*PhimTiếng anh.

*NBPB: “Nhận biết hình tròn, hình vuông”

*GDLG: “Tiếp tục rèn trẻ biết vâng lời”
*Thể dục:VĐCB:Đá bóng về phía trước
TCVĐ: Gà trong vườn rau
*Montessori: luyện tập

Thứ năm

*Montessori:mời trà
*Âm nhạc tiếng anh

*Tạo hình:“Tô màu máy bay”
*Rèn nề nếp:Rèn trẻ đi theo nhóm.

Thứ sáu

*Chơi cát nước:
*Tiếng anh: Color fun: ‘I can color it!’
*HĐNB: Máy bay (đặc điểm, công dụng,nơi hoạt động)

Thứ tư

-

*Montessori: luyện tập
* BBBN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 6/2018
Lớp : Mầm xanh 3
KẾ HOẠCH TUẦN II:“Thuyền buồm”
( Từ ngày 11/06 đến 15/06/2018).
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

*HĐVĐV:
“Lắp ghép benho giao thông”
*Bơi
*Tiếng anh: Colors: review

Thứ ba

*Tiếng anh: Conversation: What color is this? It’s yellow.
*Văn học: Thơ: “Thuyền và cá”
*Bơi
*PhimTiếng anh.

Thứ tư

*NBPB: Ôn nhận biết xanh, đỏ, vàng

*Montessori:Luyện tập
Thứ năm

Thứ sáu

*Âm nhạc tiếng anh
*Chơi cát nước
*Tiếng anh: Color fun: ‘I can color it!’
*HĐNB: Trò chuyện về thuyền buồm (đặc điểm, nơi hoạt động)
-

*Montessori: luyện tập
*Rèn nề nếp:Ôn tập trẻ làm quen với lớp mầm xanh.
*GDLG: “Dạy trẻ tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh”
* Âm Nhạc::
NDC: VĐTN: Em tập lái ô tô
NDKH: TC: Nốt nhạc vui
*Montessori: Tâm trọng lượng.
*GDLG: “Tiếp tục rèn trẻ biết vâng lời”
*Thể dục:
VĐCB : Ngồi lăn bóng
TCVĐ: Cáo ơi! Ngủ đấy à?
*Montessori: Luyện tập
*Tạo hình: “In cánh buồm”
*Rèn nề nếp:Cất đồ chơi đúng nơi quy định.

*Montessori: Bánh cupcake
* BBBN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 6/2018
Lớp : Mầm xanh 3
KẾ HOẠCH TUẦN III:“Thời tiết mùa hè”
( Từ ngày 18/06 đến 22/06/2018).
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

*HĐVĐV: Thả hình cầu”
*Bơi
*Tiếng anh: Shapes: review

*Montessori: Dây hạt ngắn.
*Rèn nề nếp:Rèn trẻ cách đi cầu thang bên phải

Thứ ba

*Tiếng anh: Conversation: What shape is this? It’s a circle.
*Văn học: Truyện: “Cóc gọi trời mưa”
*Bơi
*PhimTiếng anh.

*GDLG: Dạy trẻ cách nhường nhịn khi chơi đồ chơi cùng bạn trong lớp.
* Âm Nhạc:
NDC: Dạy hát: “Mùa hè đến”
NDKH: NH: “Lại đây múa hát cùng cô”
*Montessori:Luyện tập

Thứ tư

*GDLG: “Tiếp tục rèn trẻ biết vâng lời”
*Thể dục:
VĐCB: “Đi thẳng hướng có mang vật trên tay
TC: “Bắt bóng”
*Montessori:Khối trọng lượng

*NBPB: Nhận biết hình tam giác.

Thứ năm

*Montessori: Luyện tập.
*Âm nhạc tiếng anh

Thứ sáu

*Chơi cát nước:
*Tiếng anh: Shape fun: ‘Let’s count shapes!’
*HĐNB: Trò chuyện về thời tiết mùa hè

*Tạo hình: “Vẽ tia nắng mặt trời”
*Rèn nề nếp:Rèn trẻ cách treo khăn.

-

*Montessori: Danh sách từ (CĐ màu hồng từ 2chữ cái)
* BBBN
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KẾ HOẠCH TUẦN IV:“Món ăn mùa hè (kem)”
( Từ ngày 2506 đến 29/06/2018).
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

*HĐVĐV:“Xâu vòng hoa lá”
*Bơi
*Tiếng anh: Shapes: review

*Montessori: Luyện tập
*Rèn nề nếp:Rèn trẻ cách chia đồ chơi với bạn.

Thứ ba

*Tiếng anh: Conversation: What shape is this? It’s a
triangle.
*Văn học: Thơ: “Mùa hè”
*Bơi
*PhimTiếng anh.

*GDLG:Biếtchờ đến lượt khi tham gia hoạt động chung
*Âm Nhạc:
NDC:Nghe hát: Mùa hè chia tay
NDKH: VĐ: Trống cơm
*Montessori: Sách từ đơn (CĐ màu hồng từ 2 chữ cái)

Thứ tư

*GDLG: “Biết nhận lỗi khi mình làm sai”
*Thể dục:
VĐCB: Trườn theo hướng thẳng
TC: Cáo và gà con
*Montessori:Luyện tập

*NBPB: Xác định trên dưới ,trước sau của bản thân.

Thứ năm

*Montessori: Giới thiệu về đồng hồ
*Âm nhạc tiếng anh

Thứ sáu

*Chơi cát nước
*Tiếng anh: Color fun: ‘Let’s count shapes!’
*HĐNB: “Món ăn mùa hè (kem)”

*Tạo hình: “Trang trí que kem”
*Rèn nề nếp:Rèn trẻ đi theo nhóm.

-

*Montessori: Luyện tập
* BBBN

Nội dung thơ,truyện,bài hát tháng 6 năm 2018
TUẤN 1
Truyện: Chuyến du lịch của chú gà trống choai
Có một chú gà Trống choai với chiếc mào màu đỏ với cái đuôi vênh vểnh lên rất hùng dũng. Chú rất thích đi du lịch. Chú rất
mong được nhìn thấy biển vì vậy chú lên kế hoạch đi ra biển.
Đầu tiên chú quyết định sẽ đi bộ. Chú đi trên đôi chân vững chãi của mình rất khoái chí.
Nhưng đi mỏi cả chân rồi mà chú vẫn chưa thấy biển đâu cả. Chú quyết định lên một chiếc xe ô tô màu đỏ rất đẹp.
Đi trên xe ô tô nhanh và đỡ mỏi chân hơn nhưng chú thấy xe đi xóc quá. Chú nghĩ: chắc phải đi bằng máy bay thì mới êm ái
được. Chú quyết định đi bằng máy bay thử xem thế nào.
Chiếc máy bay chú đi rất to và sơn màu đỏ rất đẹp. Thế nhưng chú thấy máy bay bay cao quá, chú thấy sợ, nên chú lại xuống
đi bằng tàu hỏa.
Đoàn tàu hỏa có các toa sơn màu đỏ và các ô cửa nhỏ để chú có thể ngắm nhìn thỏa thích.
Đoàn tàu chạy mãi, cuối cùng biển cũng hiện ra trước mắt chú. Chú thích quá nhảy lên ngay một con thuyền để chu du trên
biển.
Con thuyền nhỏ có cánh buồm màu đỏ căng phồng trước gió chở chú đi ra giữa biển xanh bao la. Chú Gà Trống choai sẽ
không bao giờ quên được chuyến du lịch kì thú đó của mình.

Dạy hát: Bé làm phi công
Quay quay, quay quay, bước vào buồng lái, bé làm phi công
Quay quay, quay quay, máy bay lên trời, cách xa mặt đất
Ào ào gió lớn, hồ nước lùi xa, ngôi nhà hiện ra
Ôi sao nhớ mẹ quá!
Rồi quay tay lái, bé sà xuống ngay
Ùa vào lòng mẹ, mẹ là sân bay.

TUẦN 2:
Thơ: Thuyền và cá
Thuyền mà đi trên nước
Cháu nhớ nói thuyền trôi
Cá mà bơi dưới nước
Cháu nhớ nói cá bơi

Vận động theo nhạc: Em tập lái ô tô
Bí bo, bí bo em tập lái ô tô
Bí bo, bí bo sau này em lớn
Em lái xe đón cô.
Bí bo, bí bo em tập lái ô tô
Bí bo, bí bo sau này em lớn
Em lái xe đón cô.
Bí bo, bí bo em tập lái ô tô
Bí bo, bí bo sau này em lớn
Em lái xe đón cô.

TUẦN 3:
Truyện: Cóc gọi trời mưa
Đã lâu lắm rồi trời cứ nắng mãi không có một giọt mưa. Cây ngô bắt đầu vàng úa. Cây lúa bắt đầu vàng úa. Gà vịt nháo nhác
đi tìm nước uống.
Thấy thế, Cóc bèn lên trời. Cóc nổi trống “Thùng, thùng thùng!” và gọi to:
- Ọc ! Ọc ! Ọc ! Ơi ông trời! Mau mưa xuống.
Nghe tiếng Cóc gọi, ông trời cho mây đen đem mưa đổ xuống.
Có mưa, gà vịt tha hồ uống nước, lúa ngô trở lại tươi tốt.
Từ đấy, hễ nghe có tiếng Cóc kêu ọc…ọc…ọc…., ông trời lại ra lệnh cho mây đen đổ mưa.

Bài hát: Mùa hè đến
Mùa hè đến, chim hót vui. Bướm vờn hoa lượn bay trong nắng.
Mùa hè đến, mùa hè vui. Em hát ca đón mùa hè sang.

TUÂN 4
Thơ: Mùa hè
Chói chang hoa phượng nở
Rực rỡ ánh mặt trời
Rào rào cơn mưa tới
Tắm mát chiều tiếng ve.

Bài hát: Mùa hè chia tay
Mùa hè sang, khi mùa thi đã đi qua rồi. Hàng phượng vĩ, đã rực cháy đỏ thắm quanh sân.Kìa hang ghế đá vấn vương, sân
trường còn đâu tiếng cười. Chợt nghe tiếng ve rộn rang, hát vang khúc ca mùa hè đã sang
Bạn thân ơi, bao kỷ niệm còn trong tim mình, là giây phút chúng ta sống hạnh phúc bên nhau, cùng thầy cô mến thương, bao
mộng ước cho tương lai. Nhưng giờ đây, giây phút chia tay chợt đến.
Quên sao ký ức xưa, nhớ mãi tiếng cười thuở ấy, nhớ khi vui buồn cùng với nhau.
Quên sao năm tháng xưa, với ngôi trường cùng bạn bè yêu mến thân thương. Giữ trong tim kỷ niệm sẽ không bao giờ phai.
.

