CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 7/2018
Chủ đề: Ôn tập hè
Thời gian thực hiện : Từ ngày 02/07 đến ngày 27/07/2018
Tuần 1: Từ 02/07 – 06/07/2018
Lớp: Lá biếc 3
Thời gian

Thứ hai

HOẠT ĐỘNG
Sáng
*Montessori: Trồng cây
* Tiếng anh(BN): Alphabet Games (J-K-L)

- Ball tossing games
- Team-work building games
- Alphabet sorting games
*Tạo hình(CK): Tô màu các lục địa
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật đập bóng bằng hai tay
*MTXQ: Bé tìm hiểu về mặt trời và các hành tinh
*Story time: Alphabet Games (J-K-L)

Thứ ba

Thứ tư

- Ball tossing games
- Team-work building games
- Alphabet sorting games
*Montessori: Luyện tập
*Tạo hình (NK): Vẽ cảnh biển (dựng hình) (T2)
*Âm nhạc: NDC:DH: Cưỡi ngựa tre
NDKH:NH: Em là chim bồ câu trắng
TCÂN: Ai đoán giỏi
*Thể dục: VĐCB: Bò chui qua ống- ném xa
TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
*Montessori: Luyện tập
*Toán: Ôn nhận biết một và nhiều.
* Music &Movement Day: Alphabet Games (J-K-L)

Thứ năm

- Ball tossing games
- Team-work building games
- Alphabet sorting games
*Bơi:

Thứ sáu

*Thư viện: Tranh về các hình ảnh sinh hoạt của con người trong mùa
hè
*Văn học: Thần gió và mặt trời

Chiều
*Piano: Bài tập năm ngón tay
*Múa: Tập ép dẻo trong gióng
*GDLG : Phép lịch sự

*Tạo hình (Nk): Vẽ cảnh biển (dựng hình) (T1)
* Cảm thụ âm nhạc: Thẩm âm tiết tấu theo giai điệu
*Bơi:

*Montessori: Sơ đồ nhân 1
*Tiếng anh: Alphabet Games (J-K-L)

- Ball tossing games
- Team-work building games
- Alphabet sorting games
*Máy tính: Luyện tập
*Tiếng Anh: Alphabet Games (J-K-L)

- Ball tossing games
- Team-work building games
- Alphabet sorting games
*Giao tiếp thuyết trinh: Kỹ năng tự tin trên sân khấu
*Võ: Dạy động tác đá mũi chân
*Múa: Tập ép dẻo trong gióng
*Võ: Dạy động tác đá mũi chân
*Montessori: Pha trà sữa

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 7/2018
Chủ đề: Ôn tập hè
Thời gian thực hiện : Từ ngày 02/07 đến ngày 27/07/2018
Tuần 2: Từ 09/07 – 13/07/2018
Lớp: Lá biếc 3
Thời gian

Thứ hai

HOẠT ĐỘNG
Sáng
*Montessori: Luyện tập
*Tiếng anh(BN): Alphabet Craft Fun (M-N-O)

- My alphabet mini book (1)
*Tạo hình(CK): Nặn mặt trăng.
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật Đập bóng bằng hai tay
*MTXQ: Bé tìm hiểu mặt trăng
*Story time: Alphabet Craft Fun (M-N-O)

Thứ ba

- My alphabet mini book (1)

Chiều
*Piano: Bài tập năm ngón tay
*Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học Balle + nâng cao
Ôn bài múa
*GDLG : Sắp xếp đồ dùng đúng nơi quy định
*Tạo hình (Nk): Nặn: Ống nghe bác sĩ
* Cảm thụ âm nhạc: Thẩm âm tiết tấu theo giai điệu
*Bơi:

*Montessori: Sơ đồ nhân 2

Thứ tư

Thứ năm

*Tạo hình (NK): Làm thiếp tặng cô (thiếp con công)
*Âm nhạc: NDC:DVĐ: Cưỡi ngựa tre
NDKH:NH: Trái đất này là của chúng mình
TCÂN: Nốt nhạc vui
*Thể dục: VĐCB: Đi bước dồn ngang trên ghế thể dục - ném xa bằng
1 tay
TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh
*Montessori: Sách nhỏ câu dài
*Toán: Ôn các hình cơ bản: hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình
chữ nhật
* Music &Movement Day: Alphabet Craft Fun (M-N-O)

- My alphabet mini book (1)
*Máy tính: How big are you” at

*Tiếng Anh : Alphabet Craft Fun (M-N-O)

- My alphabet mini book (1)

*Bơi:

*Giao tiếp thuyết trinh: Ôn luyện
*Võ: Dạy cách phối hợp đông tác đá mũi chân với ra chưởng.
*Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học Balle + nâng cao
Ôn bài múa

*Thư viện: Nghe đọc truyện : chiếc ô của thỏ trắng , quả bí và mùa hè
*Văn học: Thơ: Ông sảo ông sao

*Võ: Dạy cách phối hợp đông tác đá mũi chân với ra chưởng.
*Montessori: Luyện tập

- My alphabet mini book (1)

Thứ sáu

*Montessori: Luyện tập
*Tiếng anh: Alphabet Craft Fun (M-N-O)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 7/2018
Chủ đề: Ôn tập hè
Thời gian thực hiện : Từ ngày 02/07 đến ngày 27/07/2018
Tuần 3: Từ 16/07 – 20/07/2018
Lớp: Lá biếc 3
Thời gian

Thứ hai

HOẠT ĐỘNG
Sáng
*Montessori: Luyện tập
* Tiếng anh(BN): Alphabet Games (P-Q-R)

- Alphabet pattern games
- Team-work building games
- Alphabet sorting games
*Tạo hình(CK): Vẽ hiện tượng nhật thực, nguyệt thực
*Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật đạp nóng bằng hai tay
*MTXQ: Bé tìm hiểu hiện tượng nhật thực, nguyệt thực
*Story time: Alphabet Games (P-Q-R)

Thứ ba

Thứ tư

- Alphabet pattern games
- Team-work building games
- Alphabet sorting games
*Montessori: Thẻ tranh và thẻ câu
*Tạo hình (NK): Nặn các loại củ
*Âm nhạc: NDC:NH: Ngày mùa
NDKH: ÔVĐ: Mùa hè đến
TCÂN: Đố bạn biết tôi là ai
*Thể dục: VĐCB:Trườn theo đường zich zắc-trèo qua ghế thế dục
TCVĐ:Mèo đuổi chuột
*Montessori: Luyện tập
*Toán: Ôn đếm đến 5, nhận biết nhóm có số lượng 5
* Music &Movement Day: Alphabet Games (P-Q-R)

Thứ năm

- Alphabet pattern games
- Team-work building games
- Alphabet sorting games
*Bơi:

Thứ sáu

*Thư viện: Đọc câu đố, thơ ca , truyện ngắn về chủ đề : mùa hè đến
rồi
*Văn học: Kể chuyện: “ Sự tích ngày và đêm “

Chiều
*Piano: Bài tập năm ngón tay
*Múa: Ôn tập kĩ năng
*GDLG : Đoàn kết và chia sẻ

*Tạo hình (Nk): Thủ công hoa bông tặng cô
*Cảm thụ âm nhạc: Ôn tập lại 7 bậc cơ bản
*Bơi:

*Montessori: Luyện tập
*Tiếng anh: Alphabet Games (P-Q-R)

- Alphabet pattern games
- Team-work building games
- Alphabet sorting games
*Máy tính: Luyện tập
*Tiếng Anh: Alphabet Games (P-Q-R)

- Alphabet pattern games
- Team-work building games
- Alphabet sorting games
*Giao tiếp thuyết trinh: Kỹ năng di chuyển trên sân khấu
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 2.
*Múa: Ôn tập kĩ năng
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 2.
*Montessori: Thạch rau câu hoa quả

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 7/2018
Chủ đề: Ôn tập hè
Thời gian thực hiện : Từ ngày 02/07 đến ngày 27/07/2018
Tuần 4: Từ 23/07 – 27/07/2018
Lớp: Lá biếc 3
HOẠT ĐỘNG
Sáng
Chiều
*Montessori: Luyện tập
*Piano: Ôn luyện kỹ thuật đạp nóng bằng hai tay
*Múa: Ôn tập kĩ năng
*Tiếng anh(BN): Alphabet Craft Fun (S-T-U)
*GDLG : Bé biết việc nhà
- My alphabet mini book (2)
*Tạo hình(CK): Làm tranh bầu trời ngày đêm bằng đất nặn
*Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật đạp nóng bằng hai tay
*MTXQ: Ngày và đêm
*Tạo hình (Nk): Vẽ tranh hoa sen
*Cảm thụ âm nhạc: Tập tô nốt nhạc
*Story time: Alphabet Craft Fun (S-T-U)
*Bơi:
- My alphabet mini book (2)
*Montessori: Thẻ danh từ
*Tạo hình (NK): Xé dán lọ hoa
*Âm nhạc: NDC: Biểu diễn các bài hát trong tháng.
NDKH:NH : Tia nắng , hạt mưa
*Thể dục: VĐCB: Chạy liên tục 10m- ném xa
TCVĐ: Thả đỉa ba ba
*Montessori: Trọng lượng
*Toán: Ôn tách gộp nhóm có 5 đối tượng.
* Music &Movement Day: Alphabet Craft Fun (S-T-U)

- My alphabet mini book (2)
*Bơi

Thứ sáu

*Thư viện: Bé thích tìm hiểu khám phá về thời tiết , trang phục mùa
hè , phân biệt trang phục theo màu sắc và theo mùa
*Văn học: Thơ: Ngày hôm qua đâu rồi

*Montessori:
*Tiếng anh: Alphabet Craft Fun (S-T-U)

- My alphabet mini book (2)
*Máy tính: How big are you” at
*Tiếng Anh: Alphabet Craft Fun (S-T-U)

- My alphabet mini book (2)
*Giao tiếp thuyết trinh: Ôn luyện
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 2.
*Múa: Ôn tập kĩ năng
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 2.
*Montessori: Luyện tập

NỘI DUNG THƠ, TRUYỆN, BÀI HÁT THÁNG 07
Thơ , truyện, bài hát tháng 7.
Tuần 1:
*Bài hát
Dạy 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....
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.
*Truyện:
Thần gió và mặt trời.
Sau khi gây ra thiên tai, bão táp làm đổ sập nhà cửa, cây cối, Thần Gió càng lúc càng tỏ ra ngạo mạn. Một hôm Thần Gió tranh cãi với Mặt Trời xem ai là kẻ mạnh
nhất. Nhìn xuống mặt đất, thấy một khách bộ hành khoác chiếc áo tơi đang đi, Mặt Trời bảo: "Chẳng cần cãi nhau làm gì, hễ ai làm cho người khách bộ hành kia
phải cởi chiếc áo ra sẽ thắng cuộc và là kẻ mạnh nhất!"
Thần Gió bắt đầu dương oai, thổi làm cát bụi bốc lên mù mịt, cây cối đổ rạp. Những cơn cuồng phong liên tiếp nổi lên, kèm với cái lạnh buốt da, buốt thịt. Tuy
nhiên, gió càng lớn chừng nào thì người bộ hành càng cố giữ chặt chiếc áo tơi của mình, làm cho Thần Gió không cách nào lột được chiếc áo kia ra.
Đến phiên Mặt Trời, từ trong đám mây đen, Mặt Trời từ từ ló dạng. Những tia nắng vàng tỏa ra khắp nơi, làm người bộ hành cảm thấy ấm áp, thoải mái. Mặt Trời
càng lúc càng nóng ấm. Thế rồi người bộ hành tự động cởi bỏ chiếc áo tơi vô dụng kia ra.

Tuần 2:
Đồng dao : Ông sảo ông sao
Ông sảo ông sao
Ông vào cửa sổ
Ông ở với tôi
Ông ngồi lên chiếu
Tôi biếu củ khoai
Ông nhai nhóp nhép
Cái tôm cái tép
Ông ghép với rau
Ăn mau chóng lớn
Ông ngồi dậy
Ông về trời
*Bài hát :
Nghe hát :Ánh trăng hòa bình
Bóng trăng tròn lướt qua ngọn tre
Trăng lấp lánh ánh vàng xóm quê
Trông 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
Tuần 3:
Truyện :
Sự tích ngày và đêm

Ngày xửa ngày xưa, Mặt Trăng, Mặt Trời và Gà Trống cùng sống với nhau trên trời. Mặt Trăng mặc cái áo màu trắng, Gà Trống đội một chiếc mũ màu đỏ. Mặt
Trăng thích cái mũ đỏ của Gà Trống lắm. Một hôm, Mặt Trăng nói với Gà Trống:
– Chúng mình đổi áo và mũ cho nhau nhé!
Gà Trống đáp:
– Tớ không thích cái áo màu trắng của cậu. Tớ không đổi mũ lấy áo đâu!
Mặt Trăng cứ gạ đổi mãi nhưng Gà Trống nhất định không chịu. Mặt Trăng liền giật mũ của Gà Trống và vứt xuống đất. Gà Trống vội bay xuống đất để nhặt mũ.
Nhưng Mặt Đất tối đen nên Gà Trống không tìm thấy mũ. Gà Trống sực nhớ tới Mặt Trời, Gà Trống liền ngửa cổ lên trời và cất tiếng gọi:
Mặt Trăng mặc cái áo màu trắng, Gà Trống đội một chiếc mũ màu đỏ.
– Mặt Trời ơi! Mặt Trời ơi!
Mặt Trời vội vén màn mây nhìn xuống dưới đất. Những tia nắng rực rỡ tỏa sáng khắp nơi. Nhờ có ánh nắng Mặt Trời chiếu xuống, Gà Trống nhìn thấy cái mũ đỏ
của mình mắc trên một cành cây. Gà Trống sung sướng bay lên cây để lấy chiếc mũ và đội lên đầu.
Gà Trống định bay về trời nhưng vì quá mệt nên không đủ sức cất cánh bay lên nữa. Gà Trống cất tiếng gọi:
– Mặt Trời ơi! Kéo tớ lên với!
Nhưng Mặt Trời không thể kéo Gà Trống lên được. Mặt Trời đành an ủi Gà Trống:
– Gà Trống ơi! Bạn hãy ở lại dưới mặt đất vậy. Buổi sáng sớm bạn hãy gọi “Ò ó o…! Mặt trời ơi!”, tôi sẽ thức dậy và trò chuyện với bạn nhé!
Từ đó trở đi, Gà Trống luôn dậy sớm và cất tiếng gáy “ò ó o” để đánh thức Mặt Trời dậy. Ở tít trên cao, Mặt Trời với gương mặt hồng hào tròn trịa, mỉm cười nhìn
Gà Trống. Muôn loài hoa đua nở, khoe sắc màu rực rỡ. Cây lá cũng mở bừng mắt reo vui chào đón ánh Mặt Trời. Người ta gọi lúc đó là ngày.
Còn Mặt Trăng thì cảm thấy rất hối hận và xấu hổ vì đã đối xử không tốt với bạn Gà Trống. Vì thế, Mặt Trăng cứ đợi đến khi Mặt Trời lặn xuống phía bên kia
rặng núi, Gà Trống lên chuồng đi ngủ mới dám xuất hiện. Người ta gọi lúc Mặt Trăng tỏa những tia sáng dịu dàng, yếu ớt gọi là đêm.

Nghe hát : Ngày mùa
*Bài hát:
Ngày mùa vui thôn trang,
lúa reo như hát mừng.
Lúa không lo giặc về
khi mùa vàng thôn quê.
Ngày mùa vui thôn xóm,
đầy đồng giáo với gươm,
súng tì tay anh đứng,
em ngừng liềm trông sang.
Lúa lúa vàng, đồng lúa bát ngát trời.
Bao tay liềm từng nhánh lúa thơm rơi.
Ngày vui quân du kích đứng im trông lúa dập dờn.
Người người qua gánh lúa,
nón nghiêng nghiêng cười ai
(Ngày) mùa vui thôn trang,
cũng như trên cánh đồng.
Nhớ công ơn già Hồ,
khi mùa vàng quê hương.

Ngày mùa quân du kích
đặt từng gánh trước sân,
dân làng vui như tết,
qua mùa này không lo.
Gánh thóc vàng từng lớp gánh về.
Gánh thóc vàng từng sớm nắng trên đê.
Ngày vui quân du kích đứng im trông lúa dập dờn
VTTN : Mùa hè đến rồi.
Mùa hè đến, chim hót vui.
Bướm vờn hoa lượn bay trong nắng.
Mùa hè đến, mùa hè vui.
Em hát ca đón mùa hè sang.
Tuần 4 :
*Thơ :
Ngày hôm qua đâu rồi.
Em cầm tờ lịch cũ
Ngày hôm qua đâu rồi?
Ra ngoài sân hỏi bố
Xoa đầu em bố cười
Ngày hôm qua ở lại
Trên cành hoa trong vườn
Nụ hồng lớn thêm mãi
Đợi đến ngày tỏa hương
Ngày hôm qua ở lại
Trong hạt lúa mẹ trồng
Cánh đồng chờ gặt hái
Chín vàng màu ước mong
Ngày hôm qua ở lại
Trong vở hồng của con
Con học hành chăm chỉ
Là ngày qua vẫn còn

Sản phẩm tạo hình: Làm tranh bầu trời ban đêm

