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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 7/2018
Lớp : Mầm Xanh 2 lên Chồi non 2
Thời gian thực hiện: (Từ 02/07/2018 đến 27/07/2018)
Kế hoạch thực hiện tuần I: Ôn tập
(Từ 02/07/2018 đến 06/07/2018)
Hoạt động
Sáng
* Montessori: Luyện tập
* Tạo hình (CK): Nặn đèn giao thông
* Cảm thụ âm nhạc: Ôn tập 5 bậc cơ bản

Chiều
* Tiếng Anh (BN): Color Games
- Color fishing game
- Color sorting & matching game
- Bingo game
* Tạo hình (NK): Vẽ cửa hàng hoa quả (T1)

Thứ 3

* Story time: Color Games
- Color fishing game
- Color sorting & matching game
- Bingo game
* Âm nhạc:
NDC: Vỗ tay theo nhịp: Em đi qua ngã tư đường phố
NDKH: NH: Đi đâu mà vội mà vàng
TCAN: Tai ai tinh
* Montessori: Cắm hoa

* Múa: Tập các động tác uốn ép dẻo cơ bản
* Bơi:
* GDLG: Chào hỏi người lớn tuổi
* Võ: Dạy động tác đá mũi chân

Thứ 4

* Tiếng Anh: Color Games
- Color fishing game
- Color sorting & matching game
- Bingo game
* Montessori: Luyện tập
* Toán: Ôn sắp xếp theo quy tắc

* Múa: Tập các động tác uốn ép dẻo cơ bản
* GDLG: Chào hỏi người lớn tuổi
* Võ: Dạy động tác đá mũi chân

Thứ 5

* Music&movement day: Color Games
- Color fishing game
- Color sorting & matching game
- Bingo game
* Văn học: Thơ: Đèn giao thông
* Bơi
* Montessori: Dọn rửa bát đĩa
* MTXQ: Trò chuyện với trẻ về việc tuân thủ theo tín hiệu
đèn giao thông
* Thể dục: VĐCB: Đi trong đường hẹp
TCVĐ: Chuyền bóng
* Giao tiếp thuyết trình: Kỹ năng tự tin trên sân khấu
* Montessori: Luyện tập

* Tạo Hình (NK): Vẽ cửa hàng hoa quả (T2)
* Tiếng Anh: Color Games
- Color fishing game
- Color sorting & matching game
- Bingo game

Thứ 2

Thứ 6

* BBBN
* Máy tính: Ngôi nhà toán học của Sammy
* Thư viện: Xem tranh ảnh, nghe cô kể chuyện theo chủ đề
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 7/2018
Lớp : Mầm Xanh 2 lên Chồi non 2
Thời gian thực hiện: (Từ 02/07/2018 đến 27/07/2018)
Kế hoạch thực hiện tuần II: Ôn tập
(Từ 09/07/2018 đến 13/07/2018)
Hoạt động
Sáng
* Montessori: Luyện tập
* Tạo Hình (CK): Tô màu lá cờ
* Cảm thụ âm nhạc: Xướng âm Đồ Rê Mi

Chiều
* Tiếng Anh (BN): Color Craft
- Hand-made color book
- Fingerprint color craft
* Tạo hình (NK): Nhà thiết kế thời trang

Thứ 3

* Story time: Color Craft
- Hand-made color book
- Fingerprint color craft
* Âm nhạc:
NDC:DH: Cháu thương chú bộ đội
NDKH: NH: Chú bộ đội
TC: Ai nhanh nhất?
* Montessori: Lọ vị giác

* Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao
* Bơi:
* GDLG: Nói lời cảm ơn- xin lỗi
* Võ: Dạy cách phối hợp đông tác đá mũi chân với ra chưởng

Thứ 4

* Tiếng Anh: Color Craft
- Hand-made color book
- Fingerprint color craft
* Montessori: Luyện tập
* Toán: Ôn xác định các phía
* Music&movement day: Color Craft
- Hand-made color book
- Fingerprint color craft
* Văn học: Truyện “Ai ngoan sẽ được thưởng”
* Bơi:
* Montessori: Luyện tập

* Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao
* GDLG: Nói lời cảm ơn- xin lỗi
* Võ: Dạy cách phối hợp đông tác đá mũi chân với ra chưởng

* MTXQ: Trò chuyện về chú bộ đội
* Thể dục: VĐCB: Bò bằng bàn tay cẳng chân
TCVĐ: Bọ rùa
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
* Montessori: Làm kem que

* BBBN
* Máy tính: Lâu đài huyền bí
* Thư viện: Cho trẻ xem tranh truyện “Lớn lên bé sẽ làm gì?”

Thứ 2

Thứ 5

Thứ 6

* Tạo Hình ( NK) : Bé tạo mẫu tóc
* Tiếng Anh: Color Craft
- Hand-made color book
- Fingerprint color craft
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 7/2018
Lớp: Mầm Xanh 2 lên Chồi non 2
Thời gian thực hiện: (Từ 02/07/2018 đến 27/07/2018)
Kế hoạch thực hiện tuần III: Ôn tập
(Từ 16/07/2018 đến 20/07/2018)
Hoạt động
Sáng
* Montessori: Cộng không đổi hàng bằng hạt vàng
* Tạo Hình (CK): Vẽ đàn cá đang bơi lội
* Cảm thụ âm nhạc: Ôn tập 5 bậc cơ bản

Chiều
* Tiếng Anh(BN): VN: Shape Games
- Shape fishing games
- Bingo game
- Shape sorting & matching game
* Tạo hình (NK): Bác cứu hỏa

Thứ 3

* Story time: VN: Shape Games
- Shape fishing games
- Bingo game
- Shape sorting & matching game
* Âm nhạc:
NDC: NH: Tôm, cua, cá thi tài
NDKH: ÔH: Gà trống thổi kèn
TC: Ai đoán giỏi
* Montessori: Luyện tập

* Múa: Ôn tập kĩ năng
* Bơi:
* GDLG: Bỏ rác đúng nơi quy định
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1

Thứ 4

* Tiếng Anh VN: Shape Games
- Shape fishing games
- Bingo game
- Shape sorting & matching game
* Montessori: Trừ không đổi hàng bằng hạt vàng
* Toán: Ôn nhận biết hình

* Múa: Ôn tập kĩ năng
* GDLG: Cảm ơn khi được nhận quà
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1

Thứ 5

* Music&movement day: VN: Shape Games
- Shape fishing games
- Bingo game
- Shape sorting & matching game
* Văn học: Thơ: “Cá ngủ ở đâu?”
* Bơi:
* Montessori: Luyện tập
* MTXQ: Quan sát con cá
* Thể dục: + VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng
+ TCVĐ: Ếch ộp
* Giao tiếp thuyết trình: Kỹ năng di chuyển trên sân khấu
* Montessori: Sách nhỏ cụm từ

* Tạo Hình (NK) : Cắt, dán bác cứu hỏa
* Tiếng Anh VN: Shape Games
- Shape fishing games
- Bingo game
- Shape sorting & matching game

Thứ 2

Thứ 6

* BBBN
* Máy tính: Tìm sự khác biệt
* Thư viện: Xem tranh ảnh các hiện tượng tự nhiên
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 7/2018
Lớp : Mầm Xanh 2 lên Chồi non 2
Thời gian thực hiện: (Từ 02/07/2018 đến 27/07/2018)
Kế hoạch thực hiện tuần IV: Ôn tập
(Từ 23/07/2018 đến 27/07/2018)
Hoạt động
Sáng
* Montessori: Sách nhỏ câu đơn giản
* Tạo hình (CK): Nặn đám mây và những hạt mưa
* Cảm thụ âm nhạc: Tập tô khóa Sol

* Story time: Shape Craft
- Hand-made shape book
- Finger-print shape craft
* Âm nhạc:
NDC: VTTN “Nắng sớm”
NDKH: Nghe hát “Bé yêu biển lắm”
TCAN: Nghe âm la đoán tên bài hát
*Montessori: Luyện tập
* Tiếng Anh: Shape Craft
- Hand-made shape book
- Finger-print shape craft
* Montessori: Giờ đúng
* Toán: Ôn nhận biết sự khác nhau rõ nét về chiều cao, độ
lớn
* Music&movement day: Shape Craft
- Hand-made shape book
- Finger-print shape craft
* Văn học: Truyện “Giọt nước tí xíu”
*Bơi:
* Montessori: Luyện tập
* MTXQ: Lợi ích của nước
* Thể dục: VĐCB: Đi thay đổi theo hiệu lệnh
TCVĐ: Ai nhanh nhất
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
* Montessori: Màu sắc

Chiều
* Tiếng Anh (BN): Shape Craft
- Hand-made shape book
- Finger-print shape craft
* Tạo hình (NK): Nặn giỏ quả
* Múa: Ôn tập kĩ năng
* Bơi:
* GDLG: Cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1

* Múa: Ôn tập kĩ năng
* GDLG: Chủ động giúp đỡ người khác
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1

* Tạo hình (NK): Xé dán đĩa rau, củ, quả
* Tiếng Anh: Shape Craft
- Hand-made shape book
- Finger-print shape craft

* BBBN
* Máy tính: Cái gì biến mất
* Thư viện: Xem tranh ảnh, sách báo về con vật nuôi trong nhà.

Nội dung thơ, truyện, bài hát tháng 07
1. Bài thơ
Đèn giao thông
Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng
Ba đèn tín hiệu an toàn giao thông
Đi đường bé nhớ nghe không!
Đèn xanh tín hiệu đã thông đường rồi
Đèn vàng chậm lại dừng thôi
Đèn đỏ dừng lại, kẻo rồi tông nhau
Bé ngoan, bé giỏi thuộc lâu
Xanh đi, đèn đỏ dừng mau đúng rồi

Cá ngủ ở đâu
Đêm hè lặng gió
Ơi chú cá nhỏ
Cá ngủ ở đâu ?
Con chó về nhà
Chim bay về tổ
Chuột nằm trong ổ
Cóc nhảy về hang
Sông nước lan tràn
Xây sao được tổ
Ới chú cá nhỏ
Đêm hè lặng gió
Cá ngủ ở đâu ?

2. Truyện
Ai ngoan sẽ được thưởng
Vào một buổi sáng đẹp trời, bác Hồ đến thăm trại nhi đồng. Các em ùa ra đón Bác vì ai cũng muốn được nhận từ Bác nhiều kẹo hơn. Bác bế một em bé gái nhỏ
nhất, đi thăm phòng ăn, phòng ngủ, phòng học, phòng bếp, chỗ tắm rửa. Rồi trở lại phòng họp. Bác và các cháu trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Bác hỏi các cháu:
– Các cháu ăn có no không?
Các cháu tíu tít trả lời:
-Dạ , no ạ!
Bác lại hỏi tiếp:
– Thế các cháu chơi có vui không?
Những chiếc miệng nhỏ nhắn liên tiếp trả lời:
– Dạ vui ạ!
Bác khen các cháu ngoan và chia kẹo cho từng em một. Mọi người đứng thành một vòng tròn. Một em đứng lên thưa:
– Thưa Bác, những bạn nào ngoan thì mới được kẹo Bác cho ạ!
Rồi Bác cầm gói kẹo chia cho các em. Đến lượt Tô, em không nhận kẹo của Bác. Bác hỏi:
– Vì sao cháu không nhận kẹo của Bác?

Tộ thưa với Bác:
– Thưa Bác, hôm nay cháu chưa ngoan. Cháu sẽ không được nhận kẹo của Bác ạ.
Bác xoa đầu Tộ âu yếm nói:
– Bạn Tộ tuy đó làm điều sai, nhưng bạn đó biết lỗi của mình, như vậy cũng rất ngoan. Vậy bạn cũng sẽ được nhận kẹo của Bác. Tộ sung sướng nhận những
chiếc kẹo Bác cho.

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.

3. Bài hát
Em đi qua ngã tư đường phố
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.

Đi đâu mà vội mà vàng
Đi đâu mà vội mà vàng.
Mà vấp phải đá mà quàng phải dây.
Thủng thẳng như chúng tôi đây.
Chẳng đá nào vấp chẳng dây nào quàng.
Đi đâu mà vội mà vàng.
Mà vấp phải đá mà quàng phải dây.
Thủng thẳng như chúng tôi đây.
Chẳng đá nào vấp chẳng dây nào quàng.

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
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

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

Nắng sớm
Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng
Nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng
Có cô chim khuyên khen là vui quá
Vui cùng nắng sớm
Ơ má ai cũng hồng

Bé yêu biển lắm
Biển to quá bé chẳng dám tắm đâu
Biển xanh quá bên bờ cát trắng phau
Bé nghịch cát xây bao nhiêu nhà lầu
Ba ơi ! Đừng tắm con cá sấu kia kìa
Ngoài khơi xa con tàu bé tí teo
Làm cho bé ngỡ cá sấu tới đây
Sóng biển hát lăn tăn xô vào bờ
Bé yêu biển lắm biển có biết không nào
* Sản phẩm tạo hình tháng 07: Làm 1 số con vật từ phế liệu

