CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 7/2018
Lớp : Ươm mầm 1→ Mầm xanh 1
KẾ HOẠCH TUẦN I: Ôn tập
Từ ngày 02/07đến 06/07/2018.
Hoạt động

Thời
gian

Sáng
*Văn học:Truyện:“Chuyến du lịch của chú gà trống choai”
*Bơi
*Montessori:Chăm sóc cây.

Chiều
*GDLG:Dạy trẻ niềm nở chào hỏi khách (ôn tập)
*Tiếng Anh:Colors: purple & pink.
*Rèn nề nếp:Trẻ làm quen nội quy lớp Mầm xanh

Thứ 3

*HĐVĐV:Benho các phương tiện giao thông
*Montessori:Luyện tập.
*Tiếng Anh: (Phim)Conversation: What color is it? It’s purple.

*Tiếng Anh:Color fun: My mini-color book.
* Âm nhạc:NDC:Nghe hát: “Những con đường em yêu”
NDKH: TC: Tai ai tinh
*Rèn nề nếp:Rền trẻ lấy cất đồ dùng các nhân đúng quy định

Thứ 4

*Montessori:Khối trụ có núm D(màu xanh dương).
*NBPB:Nhận biết hình vuông, hình chữ nhật.

*Thể dục:VĐCB: Ném bóng về phía trước
TCVĐ:Bóng tròn to
*GDLG: Dạy trẻ chủ động gọi cô khi có nhu cầu.
*Rèn nề nếp:dạy trẻ các ký kiệu mới của lớp Mầm xanh

Thứ 2

Thứ 5

*Tạo Hình:Tô màu máy bay
* Tiếng Anh: (Âm nhạc)Conversation: What color is it? It’s
purple.

*Bơi:
*GDLG: Rèn trẻ xếp hàng (ôn luyện)
*Montessori: Luyện tập.

Thứ 6

*NBTN:Máy bay (tên gọi, âm thanh, công dụng...)
*Montessori:Hạt vàng và thẻ số (1111).

* BBBN:
* HĐC: Ôn các bài thơ trẻ đã thuộc

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 7/2018
Lớp : Ươm mầm 1→ Mầm xanh 1
KẾ HOẠCH TUẦN II: Ôn tập
Từ ngày 09/07đến 13/07/2018.
Hoạt động

Thời
gian

Chiều
*GDLG:Rèn trẻ chủ động chào hỏi
*Tiếng Anh:Colors: orange and brown.
*Rèn nề nếp:Rèn trẻ đi lại nhẹ nhàng trong lớp học

Sáng
Thứ 2

*Văn học: BàiThơ :Con tàu
*Bơi
*Montessori:Luyện tập.
-

Thứ 3

*Montessori:Bảng seguin 1.
*HĐVĐV:Xếp đoàn tàu
*Tiếng Anh( phim):Conversation: What color is it? It’s orange.

*Âm nhạc:NDC: VĐTN: “Em đi chơi thuyền”
NDKH: Nghe hát:“Bé yêu biển lắm”
*Tiếng Anh: Color fun: My mini-color book.
*Rèn nề nếp:Rèn trẻ nói đủ nghe trong lớp học

*Montessori:Luyện tập.
*NBPB:Bé đoán xem vật nào to -vật nào nhỏ

*Thể dục:VĐCB: Đi trong đường ngoằn ngoèo
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
*GDLG:Giáo dục trẻ tránh xa những vật dụng nguy hiểm
*Rèn nề nếp: Cất đồ chơi đúng nơi quy định
-

Thứ 5

*Tạo Hình:Dán bánh tàu hỏa.
* Tiếng Anh:(Âm nhạc):Conversation: What color is it? It’s
orange.

*Montessori:Chữ giấy ráp – v, x, y.
*GDLG:Giáo dục trẻ biết yêu thương các bạn.
*Bơi

Thứ 6

*NBTN:Thuyền buồm (Tên gọi, đặc điêm, công dụng….)
*Montessori:Luyện tập.

* BBBN:
* HĐC: Ôn các bài hát

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 7/2018
Lớp : Ươm mầm 1→ Mầm xanh 1
KẾ HOẠCH TUẦN III:Ôn tập
Từ ngày 16/07 đến 20/07/2018
Thời
gian

Hoạt động
Sáng
*Văn học:Đồng dao “ Dung dăng dung dẻ”
*Bơi
*Montessori:Luyện tập.

Chiều
*Tiếng Anh:Shapes: diamond and oval.
*GDLG: Dạy trẻ nói câu có chủ ngữ, vị ngũ.
*Rèn nề nếp: Rèn trẻ cách treo khăn

Thứ 3

*Montessori: Luyện tập
*HĐVĐV:Bé gấp quần áo
*Tiếng Anh( phim):Conversation: What shape is it? It’s a
diamond.

*Tiếng Anh:Shape fun: My mini-shape book.
*Âm nhạc:NDC: Nghe hát: “Cháu vẽ ông mặt trời”
NDKH: Trò chơi: Nghe âm la đoán tên bài hát
*Rèn nề nếp:Giáo dục trẻ lồng dép, để gọn gàng trước và sau khi đi học

Thứ 4

*Montessori: Màu sắc.
*NBPB:Bé chọn đồ dùng cho búp bê

*Thể dục: VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang cách 1m
TCVĐ: Ai nhanh hơn
*GDLG:Dạy trẻ chủ động nói xin và cảm ơn.
*Rèn nề nếp: Rèn trẻ xếp hàng (ôn luyện)

Thứ 5

*Tạo Hình: Nặn ông mặt trời.
* Tiếng Anh(âm nhạc):Conversation: What shape is it? It’s a

diamond.

*Bơi
*GDLG: Rèn trẻ lễ phép khi nói chuyện với cô và người lớn.
*Montessori:Luyện tập.

*NBTN:Trò chuyện về trang phục mùa hè: quần áo, kính, mũ....
*Montessori:Hoa quả xiên.

* BBBN
* HĐC: Rèn hoạt động góc

Thứ 2

Thứ 6

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 7/2018
Lớp : Ươm mầm 1→ Mầm xanh 1
KẾ HOẠCH TUẦN IV: Ôn tập
Từ ngày 23/07 đến 27/07/2018
Thời
gian

Hoạt động
Sáng
*Văn học:Truyện: Cá và chim.
*Bơi
*Montessori: Luyện tập.

Chiều
* GDLG:Giáo dục trẻ chủ động nói mong muốn của mình.
*Tiếng Anh:Shapes: heart and star.
*Rèn nề nếp:Trẻ nhận biết ký hiệu của mình.

Thứ 3

*Montessori: 12 tháng trong năm.
*HĐVĐV:Benho đại dương.
*Tiếng Anh( phim):Conversation: What shape is it? It’s a heart.

*Tiếng Anh:Shape fun: My mini-shape book.
*Âm nhạc:NDC:VĐTN: Cá vàng bơi.
NDKH: Nghe hát: Bà còng.
*Rèn nề nếp:Rèn trẻ lấy và cất đồ dùng đúng góc chơi.

Thứ 4

*Montessori:Luyện tập.
*NBPB:Nhận biết hình tròn, hình vuông.

*Rèn nề nếp:Rèn trẻ cất dép đúng vị trí của mình..
*Thể dục:VĐCB: Bật tại chỗ
TCVĐ: Máy bay
*GDLG:Trẻ biết xin lỗi khi mắc lỗi.

Thứ 2

Thứ 5
*Tạo Hình: Tô màu cá heo.
* Tiếng Anh(âm nhạc):Conversation: What shape is it? It’s a

*Bơi.
*GDLG: Rèn trẻ cách đưa vật cho người lớn bằng hai tay ( ôn tập)
*Montessori:Xâu chữ cái.

heart.
Thứ 6

*NBTN:Nhận biết về con cá ( các bộ phận của con cá: đầu, thân,
vây, nơi sống của cá….)
*Montessori: Luyện tập.

* BBBN
* HĐC: Rèn trẻ nhận biết kí hiệu

NỘI DUNG THƠ TRUYỆN,BÀI HÁT THÁNG 7/2018
I.Bài hát
Bài hát:Những con đường em yêu”
(Nhạc và lời: Hoàng Văn Yến)
Em yêu cô giáo, sớm sớm, chiều chiều
Dạy em bao điều cho em khôn lớn
Cô dạy em biết những đường giao thông
Đường bộ, đường sông, hàng không, đường biển
Đường bao yêu mến , đường của quê hương.
.

Bài hát:Em đi chơi thuyền
(Nhạc và lời: Trần Kiết Tường)
Em đi chơi thuyền trong thảo cầm viên,
Chim kêu hót mừng chào đón xuân về.
Thuyền em thuyền con vịt nó bơi bơi bơi,
Thuyền em thuyền con rồng nó bay bay bay.
Má dặn em ngồi im khi đi chơi thuyền,
Vui quá bạn ơi mai em lại vô đây vui chơi.

Bài hát: Cháu vẽ ông mặt trời
(Nhạc và lời: Tân Huyền)
Cháu vẽ ông mặt trời.
Miệng ông cười thật tươi,
Như miệng cười cô giáo
Dạy cháu hát, dạy cháu chơi
Cháu vẽ ông mặt trời
Chùm mây ở cạnh ông
Nnhư miệng cười cô giáo
Là mái tóc của bé thơ.

Bài hát: 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.

II.Thơ
Bài thơ: Con tàu
Xình xịch xình xịch
Con tàu xanh xanh
Nó chạy nhanh nhanh
Còi reo vui quá
u…u…u…u

Đồng dao: Dung dăng dung dẻ
Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đến cổng nhà trời
Lạy cậu lạy mợ
Cho cháu về quê
Cho dê đi học
Cho cóc ở nhà
Cho gà bới bếp
Xì xà xì xụp
Ngồi thụp xuống đây.

III. Truyện:
Truyện: Chuyến du lịch của chú gà trống choai
Có một chú gà Trống choai với chiếc mào màu đỏ với cái đuôi vênh vểnh lên rất hùng dũng. Chú rất thích đi du lịch. Chú rất mong được nhìn thấy
biển vì vậy chú lên kế hoạch đi ra biển.
Đầu tiên chú quyết định sẽ đi bộ. Chú đi trên đôi chân vững chãi của mình rất khoái chí.
Nhưng đi mỏi cả chân rồi mà chú vẫn chưa thấy biển đâu cả. Chú quyết định lên một chiếc xe ô tô màu đỏ rất đẹp.
Đi trên xe ô tô nhanh và đỡ mỏi chân hơn nhưng chú thấy xe đi xóc quá. Chú nghĩ: chắc phải đi bằng máy bay thì mới êm ái được. Chú quyết định đi
bằng máy bay thử xem thế nào.
Chiếc máy bay chú đi rất to và sơn màu đỏ rất đẹp. Thế nhưng chú thấy máy bay bay cao quá, chú thấy sợ, nên chú lại xuống đi bằng tàu hỏa.
Đoàn tàu hỏa có các toa sơn màu đỏ và các ô cửa nhỏ để chú có thể ngắm nhìn thỏa thích.
Đoàn tàu chạy mãi, cuối cùng biển cũng hiện ra trước mắt chú. Chú thích quá nhảy lên ngay một con thuyền để chu du trên biển.
Con thuyền nhỏ có cánh buồm màu đỏ căng phồng trước gió chở chú đi ra giữa biển xanh bao la. Chú Gà Trống choai sẽ không bao giờ quên được
chuyến du lịch kì thú đó của mình.

Truyện: Cá và chim
Có một chú chim đậu trên cành cây. Thấy chim, cá bèn bơi lại gần. cá rủ chim:ư
Này bạn chim ơi!
Chim có biết bơi,
Xuống đây mà chơi,
Thích lắm! thích lắm! Chim nói với cá:
Ơi bạn cá ơi!
Chim không biết bơi!
Chim có đôi cánh
Chim bay trên trời Cá nghĩ một lát rồi bảo chim:
Không sao chim ơi
Cá bơi dưới nước.
Chim bay trên trời
Ta cùng đi chơi.
Thích lắm! Thích lắm! Thế rồi cá và chim rủ nhau đi chơi, cá bơi dưới nước, chim bay trên trời.

LINKS
1. Warm up and wrap up songs:
- Warm up/Wrap up: +Hello song: https://www.youtube.com/watch?v=aeQlnlMpizI
+ Hello song (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
+ Good bye song: https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs
2. Fruit & vegetable songs:
- Fruit song:https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE
+ https://www.youtube.com/watch?v=aiIAR-piSKY
- Vegetable song:https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc
+ https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
3. Color songs:
+ Robot color song: https://www.youtube.com/watch?v=7XZlWXF_LRk
+ I see something blue: https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
+ I see something pink: https://www.youtube.com/watch?v=Asb8N0nz9OI
4. Number songs
- Count 1-20 (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=Aq4UAss33qA
- Count 1-20 EFL: https://www.youtube.com/watch?v=WRWVywsfcpg
5. Shape song:
- By Dream English: https://www.youtube.com/watch?v=g2jdZ46nK-M
By The Pancake Manor: https://www.youtube.com/watch?v=dsR0h50BiFQ

