CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 7/2018
Thời gian thực hiện: (Từ ngày 02/07/2018 dến 03/08/2018)
Kế hoạch thực hiện tuần I: Ôn tập hè
Từ ngày 02/07 đến ngày 06/07/2018
Chồi non 4
HOẠT ĐỘNG

Thời gian
Sáng
* Tạo hình (CK): Vẽ quả bưởi
Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

* Story time: Color Games
- Color fishing game
- Color sorting & matching game
- Bingo game
* Văn học: Đồng dao về rau quả
* Âm nhạc: NDC: Vỗ tay theo nhịp: Lý cây xanh
NDKH: NH: Hạt gạo làng ta
TCÂN: VĐ theo tiết tấu.
* Montessori: Luyện tập
* Thể dục: VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
TCVĐ: Bọ dừa
* Music & movement: Color Games
- Color fishing game
- Color sorting & matching game
- Bingo game
* Montessori: Dọn rửa bát đĩa
* Toán: Ôn xác định tay phải, tay trái của trẻ
* MTXQ: Khám phá quả bưởi
* Tiếng anh: Color Games
- Color fishing game
- Color sorting & matching game
- Bingo game
* Tạo hình(NK): Vẽ cửa hàng hoa quả(T2)
* Montessori: Luyện tập

Chiều
* Montessori: Luyện tập
*Tiếng anh (BN): Color Games
- Color fishing game
- Color sorting & matching game
- Bingo game
* Cảm thụ âm nhạc: Ôn tập 5 bậc cơ bản
* Montessori: Cắm hoa
* Võ: Dạy động tác đá mũi chân
* Múa: Tập các động tác uốn ép dẻo cơ bản

* Võ: Dạy động tác đá mũi chân.
* Múa: Tập các động tác uốn ép dẻo cơ bản
* Giao tiếp thuyết trình: Kỹ năng tự tin trên sân khấu
* Tiếng Anh: Color Games
- Color fishing game
- Color sorting & matching game
- Bingo game
* Tạo hình(NK): Vẽ cửa hàng hoa quả(T1)
* GDLG: Trẻ biết lấy cất đồ chơi đúng nơi quy định
* Máy tính: Ngôi nhà toán học của Sammy
* Thư viện: Đọc sách truyện về các loại quả

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 7/2018
Thời gian thực hiện: (Từ ngày 02/07/2018 dến 03/08/2018)
Kế hoạch thực hiện tuần II: Ôn tập hè
Từ ngày 09/07 đến ngày 13/07/2018
Chồi non 4
HOẠT ĐỘNG

Thời gian
Sáng
* Tạo hình (CK): Nặn nốt nhạc
Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

* Story time VN: Color Craft
- Hand-made color book
- Fingerprint color craft
* Văn học: Thơ “Bé tập nói”
* Âm nhạc: NDC: DH: Bánh chưng xanh
NDKH: NH: Bé chúc Tết
TCÂN: Hát theo âm La
* Montessori: Luyện tập
* Thể dục: VĐCB: Đi thay đổi hướng theo đường zíc zắc
TCVĐ: Tung bóng

Chiều
* Montessori: Luyện tập
* Tiếng anh (BN): VN: Color Craft
- Hand-made color book
- Fingerprint color craft
* Cảm thụ âm nhạc: Xướng âm Đồ rê mi
* Montessori: Lọ vị giác
* Võ: Dạy cách phối hợp đông tác đá mũi chân với ra chưởng.
* Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao

* Võ: Dạy cách phối hợp đông tác đá mũi chân với ra chưởng
* Múa: Dạy cách phối hợp đông tác đá mũi chân với ra chưởng
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện

* Music & movement: VN: Color Craft
- Hand-made color book
- Fingerprint color craft
* Montessori: Luyện tập
* Toán: Ôn nhận biết sự khác nhau rõ nét về chiều cao, độ lớn

* Tiếng Anh: VN: Color Craft
- Hand-made color book
- Fingerprint color craft
* Tạo hình (NK): Nhà thiết kế thời trang
* GDLG: Biết nói lơi cảm ơn xin lỗi

* MTXQ: Âm thanh xung quanh bé.
* Tiếng anh: VN: Color Craft
- Hand-made color book
- Fingerprint color craft
* Tạo hình (NK): Bé tạo mẫu tóc
* Montessori: Làm kem que

* Máy tính: Lâu đài huyền bí
* Thư viện: Đọc sách truyện về âm thanh quanh bé

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 7/2018
Thời gian thực hiện: (Từ ngày 02/07/2018 dến 03/08/2018)
Kế hoạch thực hiện tuần III: Ôn tập hè
Từ ngày 16/07 đến ngày 20/07/2018
Chồi non 4
HOẠT ĐỘNG

Thời gian
Sáng
* Tạo hình (CK): Vẽ những chú cá vàng
Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

* Story time: Shape Games
- Shape fishing games
- Bingo game
- Shape sorting & matching game
* Văn học: Truyện: “Lợn và Cừu”
* Âm nhạc: NDC: DVĐ: Cá vàng bơi
NDKH: NH: Tôm,cá,cua thi tài.
TC: Tai ai tinh
* Montessori: Trừ không đổi hàng bằng hạt vàng
* Thể dục: VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang khoảng cách 1.3m
TCVĐ: Mèo đuổi chuột

Chiều
* Montessori: Cộng không đổi hàng bằng hạt vàng
* Tiếng anh (BN): Shape Games
- Shape fishing games
- Bingo game
- Shape sorting & matching game
* Cảm thụ âm nhạc: Ôn tập 5 bậc cơ bản
* Montessori: Luyện tập
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1.
* Múa: Ôn tập kĩ năng

* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1.
* Múa: Ôn tập kĩ năng
* Giao tiếp thuyết trình: Kỹ năng di chuyển trên sân khấu

* Music & movement: Shape Games
- Shape fishing games
- Bingo game
- Shape sorting & matching game
* Montessori: Luyện tập
* Toán: Ôn đếm từ 1-5

* Tiếng Anh: Shape Games
- Shape fishing games
- Bingo game
- Shape sorting & matching game
* Tạo hình (NK): Bác cứu hỏa (T1)
* GDLG: Biết chia sẻ, giúp đỡ với bạn

* MTXQ: Một số động vật sống dưới nước.
* Tiếng anh: Shape Games
- Shape fishing games
- Bingo game
- Shape sorting & matching game
* Tạo hình (NK): Bác cứu hỏa (T2)
* Montessori: Sách nhỏ cụm từ

* Máy tính: Tìm sự khác biệt
* Thư viện: Đọc sách truyện về động vật

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 7/2018
Thời gian thực hiện: (Từ ngày 02/07/2018 dến 03/08/2018)
Kế hoạch thực hiện tuần IV: Ôn tập hè
Từ ngày 23/07 đến ngày 27/07/2018
Chồi non 4
HOẠT ĐỘNG

Thời gian
Sáng
* Tạo hình (CK): Nặn ông mặt trời
Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

* Story time: Shape Craft
- Hand-made shape book
- Finger-print shape craft
* Văn học: Thơ: Gió
* Âm nhạc: NDC: NH: Mùa hè đến
NDKH: ÔVĐ: Mùa xuân
TC: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ
* Montessori: Giờ đúng
* Thể dục: VĐCB: Chuyền bóng qua đầu .
TCVĐ: Trời nắng trời mưa

Chiều
* Montessori: Sách nhỏ câu đơn giản
* Tiếng anh (BN): Shape Craft
- Hand-made shape book
- Finger-print shape craft
* Cảm thụ âm nhạc: Tập tô khóa Sol
* Montessori: Luyện tập
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1.
* Múa: Ôn tập kĩ năng

* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1.
* Múa: Ôn tập kĩ năng
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện

* Music & movement: Shape Craft
- Hand-made shape book
- Finger-print shape craft
* Montessori: Luyện tập
* Toán: Ôn nhận biết hình

* Tiếng Anh: Shape Craft
- Hand-made shape book
- Finger-print shape craft
* Tạo hình (NK): Nặn giỏ quả
* GDLG: Vứt rác đúng nơi quy định

* MTXQ: Bé tìm hiểu về không khí
* Tiếng anh: Shape Craft
- Hand-made shape book
- Finger-print shape craft
* Tạo hình (NK): Xé dán đĩa rau củ quả
* Montessori: Màu sắc

* Máy tính: cái gì biến mất
* Thư viện: Đọc sách truyện về các hiện tượng tự nhiên

NỘI DUNG THƠ TRUYỆN BÀI HÁT THÁNG 7
Thơ, truyện:
Đồng dao về rau củ

Bé tập nói

Gió

Ngồi chơi trên đất
Là củ su hào
Tập bơi dưới ao
Đen xì củ ấu
Không cần phaỉ nấu
Củ đậu mát lành
Lợn thích củ hành
Chó đòi giềng sả
Củ lạc đến hạ
Có hạt uống bia
Nước mũi ông hề
Là củ cà rốt

Chập chà chập chững
Bé đi chưa vững
Miệng nói bi bô:
“Bác Hồ! Bác Hồ!...”
Ngón tay nhỏ xíu,
Bé chỉ lên tường.
Từ trong bức ảnh
Bác cười yêu thương.

Tên tôi là gió
Đi khắp mọi nơi
Công việc của tôi
Không bao giờ nghỉ
Tháng ngày chăm chỉ
Tôi dài hơn sông
Suốt đời mênh mông
Rộng hơn biển cả.
Tên tôi là gió
Các bạn nhớ không?
Tôi không dáng hình
Tên tôi là Gió…

Truyện: Thỏ con không vâng lời
Một hôm Thỏ mẹ dặn Thỏ con:
- Thỏ con của mẹ! Con ở nhà, chớ đi chơi xa, con nhé.
- Vâng ạ! Con ở nhà, con không đi chơi xa.
Nhưng bươm bướm bay đến. Bươm bướm gọi:
- Thỏ con ơi, ra vườn kia chơi đi! Ở đấy có cỏ này, có hoa này, thích lắm.
Thỏ con liền chạy theo bươm bướm. Thỏ con đi chơi mãi… chơi mãi… xa… thật xa…
Thế rồi Thỏ con quên cả lối về nhà. Thỏ con khóc hu hu và gọi:
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Bác Gấu đi qua, thấy Thỏ con khóc. Bác dắt Thỏ về nhà. Thỏ mẹ chạy ra ôm Thỏ con. Thỏ con nói với mẹ:
- Mẹ! Mẹ dặn con ở nhà, con lại đi chơi xa, con xin lỗi mẹ.

Bài hát:
Lý cây xanh
Cái cây xanh xanh
Thì lá cũng xanh
Chim đậu trên cành
Chim hót líu lo
Líu lo là líu lo
Líu lo là líu lo.

Hạt gạo làng ta
Có vị phù sa
Của sông Kinh Thầy
Có hương sen thơm
Trong hồ nước đầy
Có lời mẹ hát
Ngọt bùi đắng cay...
Hạt gạo làng ta
Có bão tháng bảy
Có mưa tháng ba
Giọt mồ hôi sa
Những trưa tháng sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy...
Hạt gạo làng ta
Những năm bom Mỹ
Trút trên mái nhà
Những năm cây súng
Theo người đi xa
Những năm băng đạn
Vàng như lúa đồng
Bát cơm mùa gặt
Thơm hào giao thông...
Hạt gạo làng ta
Có công các bạn
Sớm nào chống hạn
Vục mẻ miệng gàu
Trưa nào bắt sâu
Lúa cao rát mặt

Chiều nào gánh phân
Quang trành quết đất
Hạt gạo làng ta
Gửi ra tiền tuyến
Gửi về phương xa
Em vui em hát
Hạt vàng làng ta

Bánh chưng xanh
Bánh chưng xanh bên dưa hấu đỏ
Cành mai vàng bên cạnh đào tươi
Tết năm nay bé thêm một tuổi
Chúc ông bà sức khỏe vui tuổi già
Chúc ba mẹ sức khoẻ nhiều nhiều
Chúc anh chị thương bé nhiều nhiều
Nên bé lớn rồi bé không thích lì xì

Bé chúc Tết
Tết đến rồi! Vui thật vui
Em mặc áo mới di chúc tết họ hàng
Em chúc ông bà sống lâu thật lâu
Em chúc cha mẹ mạnh khỏe hơn!

Tôm,cá,cua thi tài
Trời mưa rào, ao sâu đầy nước, Tôm, Cá, Cua rủ nhau đi chơi.
Cua là tôi, có hai là hai cái càng mà bò ngang là ngang tám cẳng.
Hỏi các bạn đây có ai như tôi.
Trời mưa rào, ao sâu đầy nước, Tôm, Cá, Cua rủ nhau đi chơi.
Tôm là tôi, có hai cái râu là râu rất dài mà bơi lùi là lùi nhanh ghê.
Hỏi các bạn đây có ai như tôi.
Trời mưa rào, ao sâu đầy nước, Tôm, Cá, Cua rủ nhau đi chơi.
Cá là tôi, có hai cái vây tựa như mái chèo, vẩy tròn tròn mà bơi rất khéo.
Hỏi các bạn đây có ai như tôi.
Các bạn ơi ba chúng ta cùng nhau thi tài.

Cá vàng bơi
Hai vây xinh xinh
Cá vàng bơi trong bể nước
Ngoi lên lặn xuống
Cá vàng múa tung tăng.
Hai vây xinh xinh
Sao mà bơi nhanh thế
Cá vàng thấy bọ gậy

Nên đuổi theo rất nhanh
Cá vàng bắt bọ gậy
Cho nước thêm sạch trong.

Mùa hè đến
Mùa hè đến chim hót vui
Bướm vờn hoa lượn bay trong nắng.
Mùa hè đến mùa hè vui
Chim hót ca đón mùa hè sang.
Mùa hè đến chim hót vui
Bướm vờn hoa lượn bay trong nắng.
Mùa hè đến mùa hè vui
Cim hót ca đón mùa hè sang.

Mùa xuân
Phương Nam hoa mai thắm
Phương Bắc đào hồng tươi
Mùa xuân hoa khoe sắc
Hương thơm ngát đất trời
Mùa xuân ơi mùa xuân
Chào mùa xuân năm mới
Chúng em thêm một tuổi
Mùa xuân ơi mùa xuân

