CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 7/2018
Lớp : Mầm xanh 3
KẾ HOẠCH TUẦN I:“Ôn tập”
( Từ ngày 02/7 đến 06/7/2018)
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

*HĐVĐV: Chơi với đồ chơi dạng hình khối
*Bơi
*Tiếng anh: Colors: purple & pink

*Montessori: Chăm sóc cây.
*Rèn nề nếp:Trẻ làm quen nội quy lớp mầm xanh.

*Tiếng anh: Color fun: My mini-color book
*Văn học: Đồng dao “Dung dăng dung dẻ”
*Bơi
*PhimTiếng anh: Conversation: What color is it? It’s
purple.

*GDLG: Chơi đoàn kết với bạn,không tranh dành đồ chơi
*Âm nhạc:
NDC: VĐTN:” Múa cho mẹ xem”
NDKH:Nghe hát “Trống cơm”
*Montessori: Luyện tập.
* GDLG: Biết cảm ơn khi được giúp đỡ.
*Thể dục:
VĐCB: Đi theo hiệu lệnh
TCVĐ : Bong bóng xà phòng
*Montessori: Khối trụ có núm D(màu xanh dương).

*NBPB: Bé đoán xem vật nào to -vật nào nhỏ

*Montessori: Luyện tập.
*Âm nhạc tiếng anh: Conversation: What color is it? It’s
purple.

*Tạo hình : Dán hình ô tô.
*Rèn nề nếp:Dạy trẻ các ký hiệu của lớp mầm xanh.

*Tiếng anh: Colors: purple & pink
*NBTN: “Trò chuyện về đồ chơi ngoài trời trong trường” -

-

*Montessori: Hạt vàng và thẻ số (1111).
* BBBN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 7/2018
Lớp : Mầm xanh 3
KẾ HOẠCH TUẦN II:“Ôn tập”
( Từ ngày 09/7 đến 13/7/2018).
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

*HĐVĐV: “Vặn ốc vít”
*Bơi
*Tiếng anh: Colors: orange and brown

*GDLG: “Trẻ biết xin khi người lớn cho đồ”.

Thứ ba

*Tiếng anh: Conversation: What color is it? It’s orange.
*Văn học: Thơ: “Yêu mẹ”
*Bơi
*PhimTiếng anh: Color fun: My mini-color book
*NBPB: Chọn bát, thìa màu xanh, màu đỏ tặng cho em bé
búp bê

*GDLG: “Nhận lỗi khi mắc khuyết điểm”
*Thể dục:
VĐCB: Lăn bóng cho bạn
TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
*Montessori: Luyện tập.

Thứ tư

Thứ năm

*Montessori: Luyện tập.
*Rèn nề nếp:rèn trẻ đi lại nhẹ nhàng trong lớp học.

*Âm nhạc:
NDC: DH: “Mẹ yêu không nào”
NDKH: NH: “ Nhong nhong nhong”
*Montessori: Bảng seguin 1.

*Montessori: Chữ giấy ráp – v, x, y.
*Âm nhạc tiếng anh: Conversation: What color is it? It’s
orange.

*Tạo hình: “In hoa tặng mẹ”
*Rèn nề nếp: Cất đồ chơi đúng nơi quy định

*Tiếng anh: Colors: orange and brown
Thứ sáu

*NBTN: “Những thành viên trong gia đình”

-

*Montessori: Luyện tập.
* BBBN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 7/2018
Lớp : Mầm xanh 3
KẾ HOẠCH TUẦN III:“Ôn tập”
( Từ ngày 16/7 đến 20/7/2018).
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

*HĐVĐV: “Đóng mở nắp có ren”
*Bơi
*Tiếng anh: Shapes: diamond and oval

*Montessori: Luyện tập.
*Rèn nề nếp: Rèn trẻ cách treo khăn

Thứ ba

*Tiếng anh: Shape fun: My mini-shape book
*Văn học: Truyện “Thỏ ngoan”
*Bơi
*PhimTiếng anh: Conversation: What shape is it? It’s a
diamond.

*GDLG: “Biết xin phép cô khi lấy đồ chơi trong lớp”.
*Âm nhạc:
NDC: NH: “Chiếc khăn tay”
NDKH:VĐTN: “ Biết vâng lời mẹ dặn”
TCAN: “Ai đoán giỏi”
*Montessori: Luyện tập

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

*GDLG: Chơi đoàn kết với bạn,không tranh dành đồ chơi
*Thể dục:
VĐCB: Đi bước vào các ô
TC: Con bọ dừa
*Montessori: Màu sắc.

*NBPB: Nhận biết hình tròn, hình vuông

*Montessori: Luyện tập.
*Âm nhạc tiếng anh: Conversation: What shape is it? It’s a
diamond.
*Tiếng anh: Shapes: diamond and oval
*NBTN: Đồ dùng uống nước trong gia đình bé.
( Bộ ấm chén)

-

*Tạo hình: “ Di màu cái cốc”.
*Rèn nề nếp:Rèn trẻ cách treo cốc.

*Montessori: Hoa quả xiên.
* BBBN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 7/2018
Lớp : Mầm xanh 3
KẾ HOẠCH TUẦN IV:“Ôn tập”
( Từ ngày 23/7 đến 27/7/2018).
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

*HĐVĐV: “Xếp nhà cao tầng”
*Bơi
*Tiếng anh: Shapes: heart and star

*Montessori: Luyện tập.
*Rèn nề nếp: Trẻ nhận biết ký hiệu của mình

Thứ ba

*Tiếng anh: Shape fun: My mini-shape book
*Văn học: Thơ: “Bé tập giúp mẹ”
*Bơi
*PhimTiếng anh: Conversation: What shape is it? It’s a
heart.

*GDLG: “Biết chào người lớn tuổi hơn mình”.
*Âm nhạc:
NDC: VĐTN: Cháu yêu bà.
NDKH: NH: Ba ngọn nến lung linh.
*Montessori: 12 tháng trong năm.
*GDLG: “Biết chờ đến lượt khi đi rủa tay”

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

*NBPB: Nhận biết phân biệt hình tam giác- hình vuông

*Thể dục:
VĐCB: Ném bóng bằng một tay
TCVĐ: Thi xem ai nhanh
*Montessori: Luyện tập.

*Montessori: Xâu chữ cái.
*Âm nhạc tiếng anh: Conversation: What shape is it? It’s a
heart.

*Tạo hình: “Nặn đôi đũa”
*Rèn nề nếp: Rèn trẻ cất dép đúng vị trí của mình.

*Tiếng anh: Shapes: heart and star
*NBTN: “Một số đồ dùng trong bếp (nồi, bát, đũa)”

*Montessori: Luyện tập.
* BBBN

-

Thơ truyện,bài hát tháng 7
Tuần 1
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 xì xì xụp
Ngồi thụp xuống đây

Bài hát: Múa cho mẹ xem
Hai bàn tay của em đây
Em múa cho mẹ xem.
Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh.
Khi em giơ tay lên là bướm xinh bay múa.
Khi em đưa tay xuống con bướm đậu trên cành hồng
Nhạc và lời: Xuân Giao

Bài hát:Trống cơm
Tình bằng có cái trống cơm
Khen ai khéo vỗ
Ố mấy bông mà nên bông
Ố mấy bông mà nên bông
Một đàn tang tình con xít
Một đàn tang tình con xít
Ố mấy lội, lội, lội sông
Ố mấy đi tìm, em nhớ thương ai

Đôi con mắt ố mấy lim dim
Đôi con mắt ố mấy lim dim
Một bầy tang tình con nhện
Ô ố ô ô mấy giăng tơ
Giăng tơ ô mấy đi tìm, em nhớ thương ai
Duyên nợ khách tang bồng
Duyên nợ khách tang bồng...
TUẦN 2

Bài thơ: “Yêu mẹ”
Mẹ đi làm
Từ sáng sớm
Dậy thổi cơm
Mua thịt cá
Em kề má
Được mẹ thơm
Ơi! Mẹ ơi!
Yêu mẹ lắm!
Tác giả: Nguyễn Bao

Bài hát: : “Mẹ yêu không nào”
Con cò bé bé Nó đậu cành tre
đi không hỏi mẹ biết đi đường nào
Khi đi em hỏi Khi về em chào
Miệng em chúm chím Mẹ yêu không nào
Tác giả: Lê Xuân Thọ

Bài hát: “ Nhong nhong nhong”
Nhong nhong nhong cha làm con ngựa
Để cho con lên cưỡi con ơi.
Nhong nhong nhong cha làm con ngưa
Để cho con vui thỏa tiếng cười.
Nhong nhong nhong ngựa cha mệt quá!
Con không biết con nói ngựa phi.
Nhong nhong nhong ngựa phi thậtkhùng
Hai cha con cùng ngã lăn đùng.
Vui thật vui con cười giòn giã

Ngựa cha ngã bốn vó lăn quay
Con chay ngay, chay đi hỏi mẹ
Tìm ở đâu có cỏ bồ đề.
Mẹ bảo con đừng đi tìm cỏ
Mà con hãy thỏ thẻ bên tai
Con thương cha con ngoan thật nhiều
Ngựa cha lại cõng con nhong nhong.
Nhong nhong nhong cha làm con ngựa
Mong cho con khôn lớn con ơi!
Nhong nhong nhong cha làm con ngựa
Để cho con nương tựa suốt đời...
Tác giả:Thế Hiển.

Tuần 3
Truyện: “Thỏ ngoan”
Bác Gấu đang đi giữa rừng thì trời đổ mưa ào ào. Bác ướt hết. Bác Gấu đi đến nhà Cáo. Bác gõ cửa cốc cốc và gọi: - Cáo ơi! Bác ướt hết
rồi, cho bác vào nhà với. Cáo không muốn cho bác Gấu vào nhà nên không mở cửa, nó bảo: - Không được vào đâu ! Bác Gấu lại phải đi.
Trời vẫn đổ mưa ào ào. Bác Gấu đến nhà Thỏ. Bác gõ cửa: cốc, cốc, cốc và gọi: - Cháu Thỏ ơi ! Cháu Thỏ ơi ! Bác ướt hết rồi, cho bác
vào với. Thỏ vội chạy ra mở cửa. Vừa trông thấy bác gấu, Thỏ kêu lên: - ôi ! Bác ướt hết cả rồi ! Bác vàu đi bác. Thỏ dắt tay mời bác
Gấu vào nhà. Thỏ đốt lửa cho bác Gấu sưởi. Lửa cháy bập bùng ấm áp quá. Một lúc, bác Gấu đã sưởi khô người. Bác gấu nói: - Thỏ
ngoan quá ! Bác cảm ơn cháu

Bài hát: “ Chiếc khăn tay”
Chiếc khăn tay mẹ may cho em
Trên cành hoa mẹ thêu con chim
Em sướng vui có chiếc khăn xinh đẹp
Lau ban tay em vướn sạch hàng ngày
Tác giả:Văn Tấn

Bài hát: “Biết vâng lời mẹ”
Em biết vâng lời mẹ dặn
Hay khóc nhè xấu xấu quá
Khi tới lớp cô chẳng yêu
Bạn bè không cùng đùa vui
Em biết vâng lời mẹ dặn
Hay khóc nhè xấu lắm đấy
Khi tới lớp em chào cô
Về nhà em chào mẹ cha
Tác giả:Minh Khang

Tuần 4
Bài thơ: “Bé tập giúp mẹ”
Mẹ cha bận rộn suốt ngày
Bé chơi gọn gẽ không bầy rác ra
Chổi xinh, bé quét dọn nhà
Con ngoan, nhà sạch mẹ cha vui lòng.
Tác giả: Đinh Gia Dung

Bài hát: Cháu yêu bà
Bà ơi bà,
Cháu yêu bà lắm!
Tóc bà trắng,
Màu trắng như mây.
Cháu yêu bà,
Cháu nắm bàn tay.
Khi cháu vâng lời,
Cháu biết bà vui...
Tác giả:Xuân Giao

Bài hát: “Ba ngọn nến lung linh”
Ba là cây nến vàng
mẹ là cây nến xanh
con là cây nến hồng
ba ngọn nến lung linh
áàáaa
thắp sáng một gia đình
gia đình , gia đình
ôm ấp ta những ngày thơ
cho ta bao nhiêu niềm thương mến
gia đình , gia đình
vương vấn bước chân ra đi
ấm áp trái tim quay về
gia đình , gia đình
ôm ấp ta những ngày thơ
cho ta bao nhiêu niềm thương mến
gia đình , gia đình
bên nhau mỗi khi đớn đau
bên nhau đến suốt cuộc đời
Lung linh , lung linh tình mẹ , tình cha
Lung linh, lung linh cùng một mái nhà
Lung linh, lung linh cùng buồn cùng vui
Lung linh, lung linh hai tiếng gia đình
Tác giả:Ngọc Lễ

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

