CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 07/ 2018
Thời gian từ 02/07/2018 – 27/07/2018
Tuần 1: Ôn tập
(Thực hiện từ ngày 02/07 đến ngày 06/07/2018)
Lớp: Chồi non 4
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

=> Lá biếc 2

HOẠT ĐỘNG
Sáng
* Tiếng anh: Alphabet Games (J-K-L)
- Ball tossing games
- Team-work building games
- Alphabet sorting games
* MTXQ: Bé tìm hiểu về mặt trời và 8 hành tinh
* Tạo hình (NK): Vẽ cảnh biển (dựng hình)
(T1)
* Âm nhạc:
NDC:DH: cưỡi ngựa tre
NDKH:NH: Em là chim bồ câu trắng
TCÂN: Ai đoán giỏi
* Story time: Alphabet Games (J-K-L)
- Ball tossing games
- Team-work building games
- Alphabet sorting games
* Văn học:Thơ: Rình xem mặt trời
* Bơi
* Tạo hình (ck): Tô màu các lục địa
* Tiếng anh (BN
* Montessori: Sơ đồ nhân 1

Chiều
* Bơi
* Múa: Tập ép dẻo trong gióng
* Montessori: Trồng cây

* Võ: Ôn luyện động tác Mã bộ phối hợp ra quyền.
* Montessori: Luyện tập
*GDLG: Chia sẻ đồ chơi cùng bạn

* Tiếng anh: Alphabet Games (J-K-L)
- Ball tossing games
- Team-work building games
- Alphabet sorting games
* Tạo hình (NK): Vẽ cảnh biển (Tô mầu) (T2)
* Piano: Bài tập năm ngón tay
* Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật Đập bóng bằng hai tay
* Múa: Tập ép dẻo trong gióng
* Montessori: Luyện tập

* Cảm thụ âm nhạc: Ôn tập khóa Sol
* Music & Movement Day: Alphabet Games (J-K-L)
- Ball tossing games
- Team-work building games
- Alphabet sorting games
* Toán : Ôn kĩ năng đo
* Võ: Ôn luyện động tác Mã bộ phối hợp ra quyền
* Montessori: Pha trà sữa
* Giao tiếp thuyết trình: Kỹ năng tự tin trên sân khấu
* Thể dục: VĐCB: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát- Lăn *GDLG: Dạy cách thức đi lại trong và ngoài lớp
bong theo đường zích zắc
TCVĐ: Vượt chướng ngại vật
* Máy tính: Letter d
* Thư viện : tư thế ngồi đọc sách đúng cách

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 07/ 2018
Thời gian từ 02/07/2018 – 27/07/2018
Tuần 2: Ôn tập
(Thực hiện từ ngày 9/07 đến ngày 13/07/2018)
Lớp: Chồi non 4
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

=> Lá biếc 2

HOẠT ĐỘNG
Sáng
* Tiếng anh: Alphabet Craft Fun (M-N-O)
- My alphabet mini book (1)
* MTXQ: Ngày và đêm
* Tạo hình (NK): Nặn:Ống nghe bác sĩ

Chiều
* Bơi
* Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học Balle + nâng cao
Ôn bài múa
* Montessori: Luyện tập

* Âm nhạc:
NDC: Dạy hát: Chào ngày mới.
NDKH: NH: Reo vang bình minh
TCÂN: Nghe âm đoán tên bài hát
* Story time:: Alphabet Craft Fun (M-N-O)
- My alphabet mini book (1)
* Văn học: Truyện: Nữ thần Mặt trăng và Mặt trời
* Bơi
* Tiếng anh (BN):
* Tạo hình (ck): Vẽ các mùa trong năm
TCVĐ: Kéo co
* Montessori: Luyện tập
* Cảm thụ âm nhạc: Thẩm âm tiết tấu theo giai điệu
* Music & Movement Day: Alphabet Craft Fun (M-N-O)
- My alphabet mini book (1)

* Võ: Ôn luyện động tác Cung bộ ra quyền.
* Montessori: Sơ đồ nhân 2
*GDLG: Học cách ngồi học đúng cách

* Toán: Ôn sắp xếp theo quy tắc
* Montessori: Luyện tập
* Thể dục: VĐCB: Trườn sấp –Ném xa
TCVĐ: Cáo và Thỏ
* Máy tính: Letter c
*Thư viện : Xem và cách giở sách đúng cách

* Võ: Ôn luyện động tác Cung bộ ra quyền.
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
*GDLG: Học Cách ngồi học đúng cách

* Tiếng anh: Alphabet Craft Fun (M-N-O)
- My alphabet mini book (1)
* Tạo hình (NK): Làm thiếp tặng cô(thiếp con công)
* Piano: Bài tập năm ngón tay
* Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật Đập bóng bằng hai tay
* Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học Balle + nâng cao
Ôn bài múa
* Montessori: Sách nhỏ câu dài

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 07/ 2018
Thời gian từ 02/07/2018 – 27/07/2018
Tuần 3: Ôn tập
(Thực hiện từ ngày 15/07 đến ngày 19/07/2018)
Lớp: Chồi non 4
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

=> Lá biếc 2

HOẠT ĐỘNG
Sáng
* Tiếng anh: Alphabet Games (P-Q-R)
- Alphabet pattern games
- Team-work building games
- Alphabet sorting games
* MTXQ: Hiện tượng nhật thực, nguyệt thực
* Tạo hình (NK): Thủ công: Bông hoa tặng cô
* Âm nhạc:
NDC:DVĐ: Chỉ có một trên đời
NDKH: NH: ánh trăng hòa bình
TC: Ai nhanh nhất
* Story time: Alphabet Games (P-Q-R)
- Alphabet pattern games
- Team-work building games
- Alphabet sorting games
* Văn học: Đóng kịch: Nữ thần Mặt trăng và Mặt trời?
* Bơi
* Tạo hình (ck): Xé dán hiện tượng nhật thực – nguyệt thực
* Tiếng anh (BN
* Montessori: Luyện tập

Chiều
* Bơi
* Múa: Ôn tập kĩ năng
* Montessori: Luyện tập

* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1.
* Montessori: Thẻ tranh và thẻ câu
*GDLG:Học cách giao tiếp với cô và người lớn

* Tiếng anh: Alphabet Games (P-Q-R)
- Alphabet pattern games
- Team-work building games
- Alphabet sorting games
* Tạo hình (NK): Nặn các loại củ
* Piano: Bài tập năm ngón tay
* Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật đạp nóng bằng hai tay
* Múa: Ôn tập kĩ năng
* Montessori: Luyện tập

* Cảm thụ âm nhạc: Ôn tập lại 7 bậc cơ bản
* Music & Movement Day: Alphabet Games (P-Q-R)
- Alphabet pattern games
- Team-work building games
- Alphabet sorting games
* Toán : Ôn số lượng trong phạm vi 5
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1
* Montessori: Thạch rau câu hoa quả
* Giao tiếp thuyết trình: Kỹ năng di chuyển trên sân khấu
* Thể dục: VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bằng hai tay- *GDLG:Học nội quy của lớp
Trườn về phía trước
TCVĐ:Cáo ơi ngủ
* Máy tính: Game toán học
* Thư viện : Thói quen tốt khi vào phòng thư viện

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 07/ 2018
Thời gian từ 02/07/2018 – 27/07/2018
Tuần 4: Ôn tập
(Thực hiện từ ngày 23/07 đến ngày 27/07/2018)
Lớp: Chồi non 4
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

=> Lá biếc 2

HOẠT ĐỘNG
Sáng
* Tiếng anh: Alphabet Craft Fun (S-T-U)
- My alphabet mini book (2)
* MTXQ: Bé tìm hiểu về mặt trăng
* Tạo hình (NK): Vẽ tranh:Hoa sen
* Âm nhạc:
NDC: Ôn các bài hát theo chủ đề
NDKH: NH: Em như chim bồ câu trắng
TC: Chiếc mũ âm nhạc
* Story time: Alphabet Craft Fun (S-T-U)
- My alphabet mini book (2)
* Văn học: Thơ: Trăng ơi từ đâu đến
* Bơi
* Tạo hình (ck): Nặn mặt trăng.
* Tiếng anh (BN
* Montessori: Luyện tập
* Cảm thụ âm nhạc: Tập tô nốt nhạc
* Music & Movement Day: Alphabet Craft Fun (S-T-U)
- My alphabet mini book (2)
* Toán : Dạy trẻ các buổi trong ngày
* Montessori: Luyện tập
* Thể dục: VĐCB: Bò dích dắc qua 5 điểm- Đi nối gót
TCVĐ: Bắt bướm
* Máy tính: Làm quen với game mới
* Thư viện : Xem sách cùng bạn

Chiều
* Bơi
* Múa: Ôn tập kĩ năng
* Montessori: Luyện tập
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1
* Montessori: Thẻ danh từ
*GDLG:Biết yêu thương và chia sẻ với mọi người xung quanh

* Tiếng anh: Alphabet Craft Fun (S-T-U)
- My alphabet mini book (2)
* Tạo hình (NK): Xé dán lọ hoa
* Piano: Gọi ba
* Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật đạp nóng bằng hai tay
* Múa: Ôn tập kĩ năng
* Montessori: Trọng lượng
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 1
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
*GDLG: Biết yêu thương và chia sẻ với mọi người xung quanh

NỘI DUNG THƠ, TRUYỆN, BÀI HÁT THÁNG 07
Bài thơ: Rình xem mặt trời
Phạm Hổ
Sáng mát mẹ phơi áo
Chiếu xế mẹ lấy vào
Bé sờ áo, hỏi mẹ:
"Nước trên áo đi đâu?"
Mẹ cười chỉ mặt trời:
"Ông mặt trời uống đấy!"
Bé tin mẹ, hỏi thêm:
"Uống lúc nào không thấy..?"
Mẹ cười: "Thấy sao được!
Ông ấy rất khôn nhanh
Vắng người bay xuống uống
Thoáng người, vụt bay lên"
Hôm sau múc bát nước
Bé để chỗ vắng người
Vào nhà nấp khe cửa
Bé rình xem Mặt trời..!

Trăng ơi từ đâu đến
Trăng ơi... từ đâu đến?
Hay từ cánh rừng xa
Trăng hồng như quả chín
Lửng lơ lên trước nhà
Trăng ơi... từ đâu đến?
Hay biển xanh diệu kỳ
Trăng tròn như mắt cá
Chẳng bao giờ chớp mi

Trăng ơi... từ đâu đến?
Hay từ một sân chơi
Trăng bay như quả bóng
Đứa nào đá lên trời
Trăng ơi... từ đâu đến?
Hay từ lời mẹ ru
Thương Cuội không được học
Hú gọi trâu đến giờ!
Trăng ơi... từ đâu đến?
Hay từ đường hành quân
Trăng soi chú bộ đội
Và soi vàng góc sân
Trăng ơi... từ đâu đến?
Trăng đi khắp mọi miền
Trăng ơi có nơi nào
Sáng hơn đất nước em...

Truyện: Nữ Thần Mặt trăng và mặt trời
Vua trên trời là Ngọc Hoàng có hai con gái đẹp. Ngọc Hoàng yêu quý hai nàng lắm nên cho các nàng hàng ngày luân phiên nhau đi xem
xét mọi việc của hạ giới để báo lại cho nhà Trời. Cô gái đầu tên là Mặt Trời được ngồi kiệu hoa có bốn người khiêng. Bốn người này chia làm hai
tốp: một tốp già và một tốp trẻ. Tốp các cụ già khiêng kiệu luôn luôn lo làm tròn phận sự, chăm chỉ vào công việc nên cô Mặt Trời thường đi một
vòng rất nhanh. Còn tốp trẻ bản tính la cà nên những lần được phân công khiêng kiệu thường về muộn. Vì thế, mỗi lần Mặt Trời đi với tốp trẻ thì
ngày dài, và đi với tốp già thì ngày lại ngắn.
Mặt Trăng là cô em tính tình nóng nảy còn hơn cả cô chị. Sức nóng của cô đã làm hại cho người và muôn vật khá nhiều. Ấy thế mà cô vẫn cứ
chỏng lỏn, đi đâu cũng sà vào khiến cho nhân dân vô cùng kinh hãi. Trần gian khổ sở vì cô Mặt Trăng, họ đã kêu ca rất nhiều, tiếng thấu lên
Thượng giới khiến cho bà mẹ đã định lấy tro mà bôi lên mặt cô để giảm bớt sức nóng đi. Nhưng Ngọc Hoàng chiều con, nên không để cho vợ làm
việc ấy.
Bấy giờ ở dưới trần có một chàng trai tên là Quải. Quải là con mồ côi nhưng lại có một thân thể cực kỳ to lớn và sức khỏe tuyệt vời. Trước những
hành động tai ác của cô Mặt Trăng, Quải quyết tâm trị cho một mẻ. Anh ta đón đường cô Trăng trên một đỉnh núi cao và trữ sẵn một đống cát thật
lớn. Hôm ấy, cô Mặt Trăng vẫn quen thói cũ vừa đi vừa sà xuống để nhìn muôn vật, Quải chờ cho cô ta đến gần rồi bất thình lình bốc cát ném túi
bụi vào mắt, vào mặt mũi cô. Cô Trăng đang rong chơi, bị tấn công đột ngột, nhắm mắt lại nhưng đất đã dính đầy mặt và chui cả vào trong mắt.
Cô ta hốt hoảng vội vụt bay lên cao, lảng ra xa chỗ Quải đứng.
Từ đó trở đi cô không dám sà xuống gần mặt đất nữa. Mặt mũi cô bị cát dính chặt nên không còn sáng được như xưa. Sau này tính tình của cô trở
nên dịu dàng, hiền lành hơn, ở dưới trần ai cũng thích. Người ta nói mỗi lần cô ngoảnh mặt xuống nhân gian thì lúc đó là trăng rằm, cô quay lưng
tức là ba mươi, mùng một, còn cô trở sang trái, sang phải tức là thời kỳ trăng hạ huyền hoặc thượng huyền. Còn những khi trăng quầng, ấy là lúc
cát bụi trát mặt bị gió thổi bay tung ra.

Bài hát :Cưỡi ngựa tre
Thú quá này vui ghê
Bé cưỡi ngựa bằng que tre
Quất mấy roi
Nó cũng phi
Quanh vòng quanh ngựa phi vòng quanh
Nhanh thật nhanh ngựa phi thật nhanh
Băng qua những cánh đồng
Và băng qua những xóm làng.

Bài hát: Chỉ có một trên đời
Trên trời cao có muôn ngàn ánh sao
Trên đồng xa có muôn ngàn cây lúa
Con chim rừng có muôn ngàn tiếng ca
Cây trong vườn có muôn ngàn lá hoa
Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và mẹ em chỉ có một trên đời
Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và mẹ em chỉ có một trên đời.

Bài hát :Chào ngày mới
Chào một ngày mới đàn chim ca vang.
Em đi đến trường lòng vui hân hoan.
Sân trường hoa sắc thắm cô giáo yêu đàn em.
Cô dạy em khôn lớn em sẽ là con ngoan.
Nào cùng nhau hát là la la la.
Chúng vui tiếng cười tình thân bao la.
Sân trường tươi sắc nắng, em hát vang bài ca.
Giơ đều tay em múa, em đón chào tương lai.

Bài hát: Trái đất này là của chúng mình
Trái đất này là của chúng mình
Quả bóng xanh bay giữa trời xanh
Bồ câu ơi tiếng chim gù thương mến
Hải âu ơi cánh chim vờn trên sóng
Cùng bay nào - Cho trái đất quay !
Cùng bay nào - Cho trái đất quay !
Trái đất này là của chúng mình
Vàng trắng đen tuy khác màu da
Bạn yêu ơi, chúng ta là hoa quý
Đầy hương thơm nắng tô màu tươi thắm
Màu hoa nào - Cũng quý cũng thơm !
Màu da nào - Cũng quý cũng thơm !
Trái đất này là của chúng mình
Cùng xiết tay môi thắm cười xinh
Bình minh ơi khúc ca này êm ấm
Học chăm ngoan đắp xây đời tươi sáng
Hành tinh này - Là của chúng ta !
Hành tinh này - Là của chúng ta !

Nghe hát: Em như chim bồ câu trắng
Em như chim bồ câu tung cánh giữa trời
Em như chim bồ câu trắng bay giữa trời
Em như chim bồ câu tung cánh giữa trời
Em như chim bồ câu trắng bay giữa trời
Em mong sao không có nước mắt rơi chia lìa
Em mong sao trên trái đất hoa thơm nở 4 mùa
Em mong sao trên trái đất mỗi con người
Như em đây là chim trắng , chim hoà bình
Sống để yêu thương Giữ đẹp trái đất này.

Reo vang binh minh
Reo vang reo, ca vang ca
Cất tiếng hát vang đồng xanh vang rừng
La bao la, tươi xinh tươi
Ánh sáng tưng bừng hoa lá
Cây rung cây, hoa đua hoa
khắp nơi mình minh rắc reo hương nồng
Gió đón gió, sáng chiếu sáng
Bình minh sáng ngập hồn ta
Líu líu lo lo chim oanh hót say sưa
Hót lên chào mừng bình minh luôn tươi sáng
Tang tang tang tích tang tang
Ta ca hát say sưa
Hát lên chào mừng bình minh sáng muôn nơi

Ánh trăng hòa bình
Bóng trăng tròn lướt qua rặng tre
Trăng lấp lánh ánh vàng xóm quê
Trăng trăng thanh sáng ngời, em hát cười
Trăng trông em đang múa hát, trăng cũng cười
Khắp thôn làng tiếng chiêng lừng vang
Em múa hát rước đèn dưới trăng
Trăng ơi trăng sáng ngời, soi khắp trời
Cho đêm nay em múa hát ca vang núi đồi
Đón hòa bình núi sông đẹp tươi
Trăng chiếu sáng ánh vàng khắp nơi
Trăng xinh xinh sáng ngời, em hát cười
Yêu quê hương đất nước hát ca vang trời !

Sản phẩm tạo hình: Vẽ tranh trái đất

