CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 7/2018
Lớp: Mầm xanh 4 lên Chồi non 3
Thời gian từ ngày 2/7/2018 đến ngày 27/7/2018
Kế hoạch tuần I: Ôn tập
Từ ngày 02/07 đến 06/07/2018.
Thời gian
Thứ 2

Hoạt động
Sáng
* Tạo Hình (CK): Dán bộ phận còn thiếu của tàu hỏa
* Montessori: Luyện tập

Chiều
* Bơi
* GDLG: Phải có người lớn dắt khi sang đường

Thứ 3

* Bơi
* Tiếng Anh (Phim): - Color fishing game
- Color sorting & matching game
- Bingo game
* Montessori: Cắm hoa
* Toán: Ôn ghép tương ứng 1-1
* Võ: Dạy động tác đá mũi chân

* Múa: Tập các động tác uốn ép dẻo cơ bản
* Tiếng Anh: - Color fishing game
- Color sorting & matching game
- Bingo game
* Tạo Hình (NK): Vẽ cửa hàng hoa quả (T1)

Thứ 4

* Văn học: Truyện: Kiến con đi ô tô
* Thể dục: VĐCB: Đi thay đổi hướng theo đường ziczac
TCVĐ: Bắt bướm
* Montessori: Luyện tập

* Tiếng Anh BN: - Color fishing game
- Color sorting & matching game
- Bingo game
* Cảm thụ ân nhạc: Ôn tập 5 bậc cơ bản
* Múa: Tập các động tác uốn ép dẻo cơ bản

Thứ 5

* Tiếng Anh (ÂN): - Color fishing game
- Color sorting & matching game
- Bingo game
* Âm nhạc: NDC: DH: “Đi xe đạp”
NDKH: NH: “Đi xe lửa”
TCAN: “Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát”

* Montessori: Dọn rửa bát đĩa
* Máy tính: Instruct kids how to use computer at http:
funschool.kaboose.co
* Thư viện: - Xem sách truyện theo ý thích.

Thứ 6

* MTXQ: Trò chuyện về PTGT đường bộ
* Tạo Hình (NK): Vẽ cửa hàng hoa quả (T1)
* Montessori: Luyện tập
* Võ: Dạy động tác đá mũi chân.

* Giao tiếp thuyết trình: Kỹ năng tự tin trên sân khấu
* Tiếng Anh : - Color fishing game
- Color sorting & matching game
- Bingo game

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 7/2018
Lớp : Mầm xanh 4 lên Chồi non 3
Thời gian từ ngày 2/7/2018 đến ngày 27/7/2018
Kế hoạch tuần II: Ôn tập
Từ ngày 09/07 đến 13/07/2018.
Thời gian
Thứ 2

Hoạt động
Chiều

Sáng
* Tạo hình (CK): Tô màu những đồ dùng mà nhà bé có
* Montessori: Luyện tập

* Bơi
* GDLG: Đội mũ khi đi ra trời nắng.
-

Thứ 3

* Bơi
*Tiếng anh(Phim): - Hand-made color book
- Fingerprint color craft
* Montessori: Lọ vị giác
* Toán: Dạy trẻ nhận biết mối quan hệ nhiều hơn, ít hơn
* Võ: Dạy cách phối hợp đông tác đá mũi chân với ra chưởng

* Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao
* Tiếng Anh: - Hand-made color book
- Fingerprint color craft
* Tạo Hình (NK): Nhà thiết kế thời trang

Thứ 4

* Văn học: Đồng dao - Người thợ rèn
* Thể dục: VĐCB: Tung và bắt bóng bằng hai tay
TCVĐ: trời nắng trời mưa
* Montessori: Luyện tập

* Tiếng Anh (BN): - Hand-made color book
- Fingerprint color craft
* Cảm thụ ân nhạc: Xướng âm Đồ rê mi
* Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao
-

Thứ 5

* Tiếng anh(Phim): - Hand-made color book
- Fingerprint color craft
* Âm nhạc: NDC: Dạy vận động “Bác đưa thư vui tính”
NDKH: Nghe hát “ Cháu yêu cô chú công nhân”
TCAN: Tiếng hát ở đâu?

* Montessori: Luyện tập
* Máy tính: Instruct kids how to use computer at http:
funschool.kaboose.co
* Thư viện: - xem sách truyện về các nghề.

Thứ 6

* MTXQ: Chú bảo vệ trường em.
* Tạo hình (NK): Bé tạo mẫu tóc
* Montessori: Làm kem que
* Võ: Dạy cách phối hợp đông tác đá mũi chân với ra chưởng

* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
* Tiếng Anh : - Hand-made color book
- Fingerprint color craft

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 7/2018
Lớp : Mầm xanh 4 lên Chồi non 3
Thời gian từ ngày 2/7/2018 đến ngày 27/7/2018
Kế hoạch tuần III: Ôn tập
Từ ngày 16/07 đến 20/07/2018.
Thời gian
Thứ 2

Hoạt động
Chiều

Sáng
*Tạo hình (CK): Nặn mặt cười.
* Montessori: Cộng không đổi hàng bằng hạt vàng

* Bơi
* GDLG: Nhận lỗi khi mắc khuyết điểm.
-

Thứ 3

* Bơi
* Tiếng anh(Phim): - Shape fishing games
- Bingo game
- Shape sorting & matching game
* Montessori: Luyện tập
* Toán: Dạy trẻ đếm, nhận biết số lượng 3
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 2
* Văn học: Truyện “Lợn và cừu”
* Thể dục: VĐCB: Bò theo hướng thẳng.
TCVĐ: Mèo đuôi chuột
* Montessori: Trừ không đổi hàng bằng hạt vàng

* Múa: Ôn tập kĩ năng
* Tiếng Anh: - Shape fishing games
- Bingo game
- Shape sorting & matching game
* Tạo Hình (NK): Bác cứu hỏa (T1)

Thứ 5

* Tiếng anh (ÂN): - Shape fishing games
- Bingo game
- Shape sorting & matching game
* Âm nhạc: NDC: NH “Chú bộ đội”
NDKH: ÔH “Em là chú công an tí hon”
TCAN: Tai ai tinh

* Montessori: Luyện tập
* Máy tính: Instruct kids how to use computer at http:
funschool.kaboose.co
* Thư viện: - Trò chuyện với trẻ về các con vật nuôi trong
gia đình.

Thứ 6

* MTXQ: Trò chuyện về công việc của bác nấu bếp
*Tạo hình (NK): Bác cứu hỏa (T2)
* Montessori: Sách nhỏ cụm từ
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 2

* Giao tiếp thuyết trình: Kỹ năng di chuyển trên sân khấu
* Tiếng Anh : - Shape fishing games
- Bingo game
- Shape sorting & matching game

Thứ 4

* Tiếng Anh (BN): - Shape fishing games
- Bingo game
- Shape sorting & matching game
* Cảm thụ ân nhạc: Ôn tập 5 bậc cơ bản
* Múa: Ôn tập kĩ năng

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 7/2018
Lớp : Mầm xanh 4 lên Chồi non 3
Thời gian từ ngày 2/7/2018 đến ngày 27/7/2018
Kế hoạch tuần IV: Ôn tập
Từ ngày 23/07 đến 27/07/2018.
Thời gian
Thứ 2

Hoạt động
Chiều

Sáng
* Tạo hình (CK): Xé dán hoa.
* Montessori: Sách nhỏ câu đơn giản

* Bơi
* GDLG: Cảm ơn khi được tặng quà.
-

Thứ 3

* Bơi
* Tiếng anh(Phim): - Hand-made shape book
- Finger-print shape craft
* Montessori: Luyện tập
* Toán: Tách gộp trong phạm vi 3.
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 2

* Múa: Ôn tập kĩ năng
* Tiếng Anh: - Hand-made shape book
- Finger-print shape craft
*T ạo Hình (NK): Nặn giỏ quả

Thứ 4

* Văn học: Thơ “Cô giáo của con”
* Thể dục: VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng cao 1m
TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh
* Montessori: Giờ đúng

* Tiếng Anh (BN) : - Hand-made shape book
- Finger-print shape craft
* Cảm thụ ân nhạc: Tập tô khóa Sol
* Múa: Ôn tập kĩ năng
-

Thứ 5

*Tiếng anh (ÂN): - Hand-made shape book
- Finger-print shape craft
* Âm nhạc: NDC: VĐTN “Em là chú công an tí hon”
NDKH: Nghe hát “Nhớ ơn thầy cô”
TCAN: Nghe âm la đoán tên bài hát.

* Montessori: Luyện tập
* Máy tính: Instruct kids how to use computer at http:
funschool.kaboose.co
* Thư viện: - Xem sách truyện theo ý thích.

Thứ 6

* MTXQ: Cây nhãn
* Tạo hình (NK): Xé dán đĩa rau củ quả
* Montessori: Màu sắc
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 2

* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
* Tiếng Anh: - Hand-made shape book
- Finger-print shape craft

NỘI DUNG THƠ, TRUYỆN, BÀI HÁT
THƠ:
ĐỒNG DAO: NGƯỜI THỢ RÈN
Than lò đỏ rực
Miếng sắc đỏ hồng
Người coi lực lưỡng
Búa vác thị hùng
Sắt để trên đe
Đập ghè muốn nát
Tàn bắn tóe loe
Tiếng nghe chan chát
Rát mặt mỏi tay
Suốt ngày đến tối
Song chịu khó làm
Tập rèn mới giỏi
THƠ: CÔ GIÁO CỦA CỦA CON
Mỗi khi vào lớp
Cô cười thật tươi
Say sưa giảng bài
Giọng cô ấm áp
Bạn nào hay nghịch
Cô chẳng thích đâu
Bạn nào chăm ngoan
Cô yêu lắm đấy!...
Cần như hạt muối
Đẹp như hoa rừng
Cô giáo của con
Ai mà chẳng quý.
TRUYỆN: LỢN VÀ CỪU
Cừu là hàng xóm của Lợn. Một hôm, Cừu hỏi Lợn:
- Ngày mai, chúng mình đi bán hàng nhé! Bạn bán bánh rán, còn tớ bán khoai lang luộc.
Thế là Cừu luộc khoai còn Lợn thì làm bánh rán. Sáng hôm sau, Cừu cắp rổ khoai luộc và Lợn xách giỏ bánh rán cùng mang ra chợ bán. Đến
chợ, Lợn và Cừu tìm chỗ đông đúc nhất để ngồi bán hàng. Một tiếng, hai tiếng… trôi qua, giỏ bánh rán và rổ khoai của hai bạn vẫn còn nguyên.
Nhìn giỏ bánh rán thơm ngon của lợn, Cừu bắt đầu thấy đói. Cừu lấy một đồng xu trong túi ra đưa cho Lợn và bảo:
- Cậu bán cho mình một cái bánh rán!
Lợn đưa ngay cho Cừu một chiếc bánh và cầm đồng xu bỏ vào túi. Đã gần trưa mà chưa có ai mua khoai và bánh rán. Hàng quán trong chợ vắng
dần. Lợn cầm đồng xu rất lâu rồi đưa lại cho Cừu và nói:
- Cừu ơi, mình đói lắm rồi. Cậu bán cho mình một củ khoai !

KIẾN CON ĐI Ô TÔ
Kiến con leo lên xe buýt. Kiến muốn vào rừng xanh thăm bà ngọai. Trên xe đã có dê con, chó con, khỉ con, lợn con ngồi. Có bạn trong bọn họ vào
rừng hái nấm, có bạn vào rừng chơi trốn tìm, có bạn đến dạo chơi bên hồ ở trong rừng.
“Bim Bim”, xe chạy rồi. Tất cả cùng tiếng hát, rộn rang biết bao.
“Bim Bim”, xe dừng ở bến đón khách, một bác gấu lên xe. Bác đển rừng xanh để thăm cháu. “Ngồi vào đâu bây giờ? chỗ ngồi đã chật kín”. Dê
con bảo:
- Bác gấu ơi! đến ngồi chỗ của cháu đi bác!
Chó Con bảo:
- Bác Gấu ơi! đến ngồi chỗ của cháu đi bác!
Mọi người cùng bảo:
- Bác Gấu ơi! đến ngồi chỗ của cháu đi bác!
Bác gấu nói:
- Cám ơn các bạn, cám ơn các bạn nhỏ tốt bụng, bác ngồi chỗ của các cháu, các cháu lại phải đứng.
Lúc đó Kiến mới leo đến bên bác gấu, cố nhoi lên và cất giọng nói:
- Không, không, mời bác lại ngồi chỗ của cháu.
Bác gấu hỏi lại:
- Thế cháu ngồi vào đâu?
Kiến con lấp láy ánh mắt một cách hóm hỉnh. Bác gấu ngồi vào chỗ của kiến con
- Ồ!Kiến con đi đâu rùi nhỉ?
- Bác gấu ơi!cháu ở đây! Bên tai bác gấu vang lên tiếng của Kiến. Ủa, té ra Kiến con đã leo lên vai bác gấu ngồi chễm chệ trên đó. Trên đường đi,
kiến con hát cho bác gấu nghe nhiều bài hát, những bài hát du dương quá, hay quá khiến bác gấu lim dim đôi mắt, ngẹo đầu lắng nghe.
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 của ta.
Canh nơi biển cả giữ đảo xa nơi tiền tiêu.
Chú bộ đội chúng cháu yêu chú lắm.
Nhớ chú bao nhiêu cháu ca múa cho thật nhiều

BÀI HÁT: ĐI XE ĐẠP
Đi xe đạp, không mỏi chân
Bánh xe quay nhanh nhanh nhanh
nhanhĐi xe đạp vui thật vui
Bánh xe quay lăn tròn tròn tròn
Mẹ đằng trước, bé đằng sau
Phố phường đông vui quá

BÀI HÁT: CHÁU YÊU CÔ CHÚ CÔNG NHÂN
Chú công nhân xây nhà cao tầng. Cô công nhân dệt
may áo mới. Cháu vui múa hát yêu cô công nhân. Cháu
luôn nhớ ơn cô chú công nhân.

BÀI HÁT: BÁC ĐƯA THƯ VUI TÍNH
Kính coong kính coong
Bác đưa thư đang tới nhà em
Xe đạp kêu kính kính coong
Thấy chiếc xe em chạy lon ton
Cầm lấy thư nói cảm ơn
"Này em bé ngoan cầm ngay lá thư đưa mau lên cho bố
nhé"
Kính coong kính coong
Bác đưa thư đi rồi !

BÀI HÁT: ĐI XE LỬA
Nào mời anh lên tàu lửa chúng mình
Đi, đi đi khắp nơi mà không thích
sao?
Nào mời anh lên tàu lửa chúng minh
Đi, đi đi khắp nơi mà không tốn tiền.
Anh có đi không? Tôi đi tôi đi
Anh có đi không? Tôi đi tôi đi!

BÀI HÁT: EM LÀ CHÚ CÔNG AN TÍ HON
Hôm nay em làm công an tí hon trên đường
Đứng chỉ lối cho xe chú cô qua lại
Hôm nay em làm công an tí hon gác đường
Xe nào đi ngược chiều, em thổi còi te te.
Em xung phong làm công an tí hon trên đường
Đứng chỉ lối cho xe các anh các chị
Em xung phong làm công an tí hon gác đường
Xe nào vượt đèn đỏ, em thổi còi te te.

BÀI HÁT: NHỚ ƠN THẦY CÔ
Về lại trường xưa với bao kỷ niệm
Bóng dáng cô thầy vấn vương không rời
Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng
Lời thầy cô vọng mãi.
Con nhớ cô thầy dìu dắt con nên người
Nâng con bay khắp phương trời.
[ĐK:]
Bây giờ con về thăm ngôi trường xưa giờ già hơn trước
Con tìm cô thầy xa bao nhiêu năm tóc đã bạc phơ
Con về thăm lại ôi sân trường xưa một thời mơ ước
Cô thầy đâu rồi, nghe trong tim con vang tiếng cô thầy.

.

