CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 07
Lớp: Chồi Non 1
Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/07/2018 – 27/07/2018
Tuần 1: Ôn tập.
Từ ngày 02/07 - 06/07/2018.
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

* Môi trường xunh quanh: Bé tìm hiểu về một số phương tiện
giao thông đường bộ.
* Montessori: Luyện tập
* Bơi

Thứ ba

* Văn học: Truyện “Tàu thủy tí hon”.
* Phim Tiếng anh: Color Games
- Color fishing game
- Color sorting & matching game
- Bingo game
* Võ: Dạy động tác đá mũi chân

Thứ tư

*Âm Nhạc: NDC: DH: “Em đi qua ngã tư đường phố”
NDKH: Nghe hát “Cô dạy bài học giao thông”
TCAN: Dậm chân theo tiết tấu nhanh chậm
* Giao tiếp thuyết trình: Kỹ năng tự tin trên sân khấu
* Montessori: Luyện tập

Thứ năm

* Âm nhạc Tiếng anh: Color Games
- Color fishing game
- Color sorting & matching game
- Bingo game
* Bơi
* Montessori: Dọn rửa bát đĩa
* Toán: Ôn xác định tay trái, tay phải.

Thứ sáu

* Thể dục: VĐCB: Đi bước dồn ngang.
TCVĐ: Lộn cầu vồng.
* Tạo hình CK: Vẽ ô tô tải.
* Võ: Dạy động tác đá mũi chân

* Máy tính: Ngôi nhà toán học của Sammy
* Thư viện: Xem tranh ảnh, nghe cô kể chuyện theo chủ đề
* Tiếng Anh VN: Color Games
- Color fishing game
- Color sorting & matching game
- Bingo game
* Tạo hình NK: Vẽ cửa hàng hoa quả (T1)
* Montessori: Cắm hoa
* Múa: Tập các động tác uốn ép dẻo cơ bản
* GDLG: Đi bộ trên vỉa hè.
* Rèn nề nếp
* Múa: Tập các động tác uốn ép dẻo cơ bản
* Tiếng Anh BN: Color Games
- Color fishing game
- Color sorting & matching game
- Bingo game
* Tạo hình NK: Vẽ cửa hàng hoa quả (T2)
* Cảm thụ Âm nhạc: Ôn tập 5 bậc cơ bản
* Rèn nề nếp.

* Tiếng Anh VN: Color Games
- Color fishing game
- Color sorting & matching game
- Bingo game
* Montessori: Luyện tập

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 07
Lớp: Chồi Non 1
Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/07/2018 – 27/07/2018
Tuần 2: Ôn tập.
Từ ngày 09/07 đến 13/07/2018.
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

* Môi trường xunh quanh: Một sốphương tiện giao thông đường
thủy
* Montessori: Luyện tập

Thứ ba

* Văn học: Thơ: “Khuyên bạn”
* Phim Tiếng anh: Color Craft
- Hand-made color book
- Fingerprint color craft
* Võ: Dạy cách phối hợp đông tác đá mũi chân với ra chưởng.

Thứ tư

* Âm Nhạc: NDC: NH “Những lá thuyền ước mơ”
NDKH: Ôn hát “Em đi qua ngã tư đường phố”
TCAN: Ô cửa bí mật.
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
* Montessori: Luyện tập

Thứ năm

* Âm nhạc Tiếng anh: Color Craft
- Hand-made color book
- Fingerprint color craft
* Montessori: Luyện tập
* Toán: Ôn nhận biết sự khác nhau rõ nét về độ dài hai đối tượng.

Thứ sáu

* Thể dục: VĐCB: Chuyền và bắt bóng theo hàng dọc.
TC: Bắt bướm.
* Tạo hình CK: Dán thuyền buồm.
* Võ: Dạy cách phối hợp đông tác đá mũi chân với ra chưởng.

* Máy tính: Lâu đài huyền bí
* Thư viện: Cho trẻ xem tranh truyện “Lớn lên bé sẽ làm gì?”
* Tiếng Anh VN: Color Craft
- Hand-made color book
- Fingerprint color craft
* Tạo hình NK: Nhà thiết kế thời trang
* Montessori: Lọ vị giác
* Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao
* GDLG: Đội mũ khi đi ra trời nắng.
* Rèn nề nếp
* Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao
* Tiếng Anh BN: Color Craft
- Hand-made color book
- Fingerprint color craft
* Tạo hình NK: Bé tạo mẫu tóc
* Cảm thụ Âm nhạc: Xướng âm Đồ rê mi
* Rèn nề nếp
* Tiếng Anh VN: Color Craft
- Hand-made color book
- Fingerprint color craft
* Montessori: Làm kem que

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 07
Lớp :Chồi Non 1.
Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/07/2018 – 27/07/2018
Tuần 3: Ôn tập.
Từ ngày 16/07 đến 20/07/2018
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

* Môi trường xunh quanh: Trò chuyện về chú bộ đội
* Montessori: Cộng không đổi hàng bằng hạt vàng

* Văn học: Truyện “Qua đường”.
* Phim tiếng Anh: Shape Games
- Shape fishing games
- Bingo game
- Shape sorting & matching game
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1.
* Âm Nhạc: NDC: DH “Chú bộ đội”
NDKH: NH “Cháu thương chú bộ đội”
TCAN: Động và tĩnh theo nhạc.
* Giao tiếp thuyết trình: Kỹ năng di chuyển trên sân khấu
* Montessori: Trừ không đổi hàng bằng hạt vàng
* Âm nhạc tiếng Anh: Shape Games
- Shape fishing games
- Bingo game
- Shape sorting & matching game
* Montessori: Luyện tập
* Toán: Ôn nhận biết sự khác nhau rõ nét về chiều cao của hai đối
tượng
* Thể dục: VĐCB: Bật vào vòng thể dục.
TCVĐ: Gieo hạt.
* Tạo hình CK: Xé dán áo chú bộ đội.
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1.

* Máy tính: Tìm sự khác biệt
* Thư viện: Xem tranh ảnh các hiện tượng tự nhiên
* Tiếng Anh VN: Shape Games
- Shape fishing games
- Bingo game
- Shape sorting & matching game
* Tạo hình NK: Bác cứu hỏa (T1)
* Montessori: Luyện tập
* Múa: Ôn tập kĩ năng
* GDLG: Chơi ở nơi an toàn.
* Rèn nề nếp.
* Múa: Ôn tập kĩ năng
* Tiếng Anh BN: Shape Games
- Shape fishing games
- Bingo game
- Shape sorting & matching game
* Tạo hình NK: Bác cứu hỏa (T2)
* Cảm thụ Âm nhạc: Ôn tập 5 bậc cơ bản
* Rèn nề nếp.

* Tiếng Anh VN: Shape Games
- Shape fishing games
- Bingo game
- Shape sorting & matching game
* Montessori: Sách nhỏ cụm từ

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 07
Lớp: Chồi Non 1
Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/07/2018 – 27/07/2018
Tuần 4: Ôn tập
Từ ngày 23/07 đến 27/07/2018
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

* Môi trường xunh quanh: Trò chuyện về máy bay.
* Montessori: Sách nhỏ câu đơn giản

* Văn học: Thơ “Chú bộ đội hành quân trong mưa”.
* Phim Tiếng anh: Shape Craft
- Hand-made shape book
- Finger-print shape craft
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1.

* Âm Nhạc: NDC: VĐTN “Đèn xanh, đèn đỏ”
NDKH: NH “Anh phi công ơi!”
TCAN: Tai ai tinh.
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
* Montessori: Giờ đúng

Thứ năm

* Âm nhạc Tiếng anh: Shape Craft
- Hand-made shape book
- Finger-print shape craft
* Montessori: Luyện tập
* Toán: Dạy trẻ đếm, nhận biết số lượng 4.

Thứ sáu

* Thể dục: VĐCB: Bò bằng bàn tay và cẳng chân.
TCVĐ: Chim sẻ và ô tô.
* Tạo hình CK: Tô màu máy bay.
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1.

* Máy tính: cái gì biến mất
* Thư viện: Xem tranh ảnh, sách báo về con vật nuôi trong nhà
* Tiếng Anh VN: Shape Craft
- Hand-made shape book
- Finger-print shape craft
* Tạo hình NK: Nặn giỏ quả
* Montessori: Luyện tập
* Múa: Ôn tập kĩ năng
* GDLG: Chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn.
* Rèn nề nếp.
* Múa: Ôn tập kĩ năng
* Tiếng Anh BN: Shape Craft
- Hand-made shape book
- Finger-print shape craft
* Tạo hình NK: Xé dán đĩa rau củ quả

* Cảm thụ Âm nhạc: Tập tô khóa Sol
* Rèn nề nếp.

* Tiếng Anh VN: Shape Craft
- Hand-made shape book
- Finger-print shape craft
* Montessori: Màu sắc

NỘI DUNG THƠ, TRUYỆN, BÀI HÁT THÁNG 07/2018
Tuần 1
Bài hát: Em đi qua ngã tư đường phố.
(Nhạc và lời: Hoàng Văn Yến)
Trên sân trường chúng em chơi giao thông.
Đi vòng quanh qua ngã tư đường phố
Đèn bật lên màu đỏ thì em dừng lại.
Đèn bật lên màu xanh em nhanh qua đường.

Bài hát: Cô dạy bài học giao thông.
Cô dạy cho bé học bài học giao thông.
Lời dạy của cô bao yêu mến ngọt ngào.
Khi lưu thông trên đường luôn đi lề bên phải.
Bé luôn nhớ đừng quên để giao thông an toàn.
Cô dạy cho bé học bài học giao thông.
Lời dạy của cô bao yêu mến dịu đàng.
Khi lưu thông trên đường không nô đùa chơi giỡn.
Bé luôn nhớ đừng quên để giao thông an toàn.
Cô dạy cho bé học bài học giao thông.
Lời dạy của cô em ghi nhớ ngày ngày.
Khi đi băng qua đường phải đi đường sơn vạch.
Bé luôn nhớ đừng quên để giao thông an toàn.

Truyện: Tàu thủy tí hon.
Tàu thủy tí hon rất thích xem ông nội làm việc. Ông là một tàu thủy lớn. Ông đẩy các xà lan trên sông. Tàu thủy tí hon thích làm việc với ông. Hai ông cháu hợp
sức đẩy xà lan rộng lớn chở đầy lúa trên dòng nước mênh mông. Á à! Một chiếc xuồng đang ngáng đường kìa! Các xà lan thì quá lớn mà tình thế lại quá cấp
bách không tránh kịp nữa rồi. Tàu thủy tí hon vội vươn lên trước ông, đẩy xuồng qua chỗ an toàn.
- Phì ! suýt chút nữa thì tiêu! Ông nói.
- Cảm ơn nhé! Anh bạn! Chiếc xuồng nói với người bạn mới !

Tuần 2
Bài hát: Những lá thuyền ước mơ
Nào bạn lại chơi nhặt lá xếp thuyền.
Thả dọc 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 sống nước 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!

Thơ: Khuyên bạn
Tu, tu! Xình xịch!
Con tàu chạy nhanh
Bạn chớ chơi quanh
Mà tai nạn đấy

Nếu bạn nhìn thấy
Tàu hỏa chạy qua
Xin hãy tránh xa
Bạn đừng quên nhé!

Tuần 3
Bài hát: Chú bộ đội.
Vai chú mang súng mũ cài ngôi sao đẹp xinh.
Đi trong hàng ngũ chú hành quân trông thật nhanh.
Chú bộ đội chúng cháu yêu chú lắm.
Súng chắc trong tay chú canh giữ cho hòa bình.
Canh giữ biên giới giữ trời xanh xanh của ta.
Canh nơi biển cả giữ tiền tiêu nơi đảo xa.
Chú bộ đội chúng cháu yêu chú lắm.
Nhớ chú bao nhiêu cháu ca múa cho thật nhiều!

Bài hát: Cháu thương chú bộ đội.
Cháu thương chú bộ đội, nơi rừng sâu biên giới.
Cháu thương chú bộ đội, canh giữ ngoài đảo xa.
Cho chúng cháu ở nhà, có mùa xuân nở hoa.
Cho tiếng hát hòa bình, vang trời xanh quê ta.

Truyện: Qua đường.
Vào một buổisáng mùa xuân ấm áp, những tia nắng hồng nhảy nhót trên những cành cây đầy lộc xanh mơm mởm. Hai chị em Mai và An xin phép mẹ đi chơi
loanh quanh trong phố. Mẹ đồng ý và dặn: “Nhớ đừng đi chơi xa các con nhé!”. Mai và An vâng dạ rồi nhảy chân sáo ra khỏi nhà. Ra đường được ngắm trời,
ngắm đất và thở không khí trong lành, hai chị em cười nói ríu rít.
- Nhìn xem kìa, trên cành câyhoa sữa có một con chim xinh đang nhảy nhót bắt sâu hay không kìa! Nó là chú sâu rất có ích em ạ.
- Chị Mai ơi! Cửa hàng kia có Héc man khổng lồ đẹp quá, chị em mình sang xem đi!
Bé An rất thích người máy Héc man nên kéo chị ào sang đường, chẳng chú ý gì cả.
Kít, kít…tiếng một loại xe phanh gấp nghe rợn cả người. Hai chị em nhìn lên, một đoàn xe dừng hết cả lại.
- Này, hai cháu kia, các cháu không nhìn thấy tín hiệu đèn đỏ đang bật mà dám sang đường, nguy hiểm quá.
Chú cảnh sát giao thông chạy đến dắt hai chị em quay lại. Chú chỉ đèn hiệu và ôn tồn giải thích:
- Các cháu có nhìn thấy tín hiệu đèn đỏ kia không? Khi nào đèn đỏ tắt, đèn xanh bật lên các cháu mới được qua đường nghe chưa nào”
Hai chị em Mai và An toát mồ hôi nhìn nhau. Mai bẽn lẽn nói:
- Xin lỗi chú, lần sau sang đường chúng cháu nhớ tín hiệu đèn mà ạ!
Chú cảnh sát giao thông dặn tiếp:
- Các chú khi qua đường phải có người lớn dắt, không thì rất dễ xảy ra tai nạn.
Từ hôm đó hai chị em Mai và An nhớ mãi “Đèn đỏ dừng lại, đèn xanh mới được đi, khi đi qua đường phải có người lớn dắt”.

Tuần 4
Bài hát: Đèn xanh, đèn đỏ.
Dung dăng dung dẻ
Vui vẻ cùng đi chơi.
Đèn đỏ báo rồi!
Bạn ơi bạn chờ tí nhé.
Dung dăng dung dẻ.
Vui vẻ cùng đi chơi.
Đèn xanh báo rồi! Bạn ơi đi nhé
Đèn xanh báo rồi!
Bạn ơi mời bạn đi chơi!

Bài hát: Anh phi công ơi!
Anh phi công ơi anh bay trên trời.
Anh nghiêng đôi cánh bóng như gương soi.
Anh Vòng anh liệng bay trên xa vời.
Anh Vòng anh liệng giữ yên bầu trời
Em thích bầu trời anh đang bay đó.

Tối có ông trăng khi mờ khi tỏ.
Mưa có cầu vồng ánh xanh ánh đỏ.
Em thích bầu trời anh phi công ơi!
Mai đây em lớn em làm phi công.
Bay cao hơn nữa anh ơi biết không.
Em thích bầu trời anh phi công ơi!
Em thích bầu trời anh phi công ơi!

Thơ : Chú bộ đội hành quân trong mưa.
Mưa rơi, mưa rơi
Lộp bộp, lộp bộp
Áo dù có ướt
Vội đi, vẫn đi.
Đường ra mặt trận
Còn dài, còn dài
Cho dù mưa rơi
Chú vẫn đi tới.
Chú đi trong đêm
Long lanh sao đỏ
Như ngọn đèn nhỏ
Soi đường hành quân.
Mưa rơi, mưa rơi
Áo dù có ướt
Vẫn đi, vẫn đi
Chân dồn dập bước.

