CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 7/2018
Kế hoạch thực hiện tuần I: Ôn tập
(Từ 02/07/2018 đến 06/07/2018)
Lớp : Mầm xanh 4
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

* Nhận biết tập nói: Bộ ấm nước pha trà
*Tiếng Anh: - Colors: purple & pink

*GDLG: Dạy trẻ biết giữ gìn đồ cùng đồ chơi trong lớp
*Bơi
*Montessori: chăm sóc cây

Thứ ba

*Tạo hình: Làm thiệp tặng mẹ
*Montessori: luyện tập
*Phim Tiếng Anh: - Conversation: What color is it? It’s
purple.

*GDLG: Dạy trẻ biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn( Bạn bị
ngã, bạn làm rơi đồ)
*Tiếng Anh: - Color fun: My mini-color book
* Rèn nề nếp: Bê, cất ghế đúng nơi quy định.

* Nhận biết phân biệt: Nhận biết phía trên ,phía dưới
*Tiếng Anh: - Colors: purple & pink

*Montessori: Khối trụ có núm D
*Âm nhạc: Dạy hát:Quà mồng 8-3
TCÂN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
* Rèn nề nếp: Xếp hàng chờ đến lượt

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

*Bơi
*Hoạt động với đồ vật: Lắp benho rau củ quả
*Âm nhạc tiếng anh - Conversation: What color is it? It’s
purple.
*Montessori: Hạt vàng và thẻ số (1111)
*Văn học: Thơ:Dán hoa tặng mẹ
*Thể dục: VĐCB: Nhún bật về phía trước
TCVĐ:Bóng tròn to

*Montessori: Luyện tập
* Rèn nề nếp: Lấy khăn, cốc đúng kí hiệu

*HĐC: Ôn bài thơ, bài hát
* Bình bầu bé ngoan

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 7/2018
Kế hoạch thực hiện tuần II: Ôn tập
(Từ 09/07/2018 đến 13/07/2018)
Lớp: Mầm Xanh 4
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Chiều

* Nhận biết tập nói: Nhận biết 1 số phương tiện giao
thông đường thủy
*Tiếng Anh: - Colors: orange and brown

*GDLG: Dạy trẻ biết tôn trọng yêu quý ông bà, cha mẹ.
*Bơi
*Montessori: Luyện tập

*Tạo hình: Nặn bánh xe
*Montessori: Bảng seguin 1
*Phim Tiếng Anh: - Color fun: My mini-color book

*GDLG: Dạy trẻ biết chào người lớn trước khi đi học và khi đi
học về.
*Tiếng Anh: - Conversation: What color is it? It’s orange.
* Rèn nề nếp: Dạy trẻ nội quy lớp học

* Nhận biết phân biệt: Nhận biết tín hiệu đèn giao thông
*Tiếng Anh: - Colors: orange and brown

*Montessori: Luyện tập
*Âm nhạc: Nghe hát: Đường và chân
TCÂN: Nghe âm thanh đoán tên dụng cụ âm nhạc
* Rèn nề nếp: Dạy trẻ đi lại nhẹ nhàng trong lớp

*Bơi
*Hoạt động với đồ vật: Xếp đường đi
*Âm nhạc tiếng anh : - Conversation: What color is it?
It’s orange.
*Montessori: Luyện tập
*Văn học: Truyện: Chuyến du lịch của chú gà trống choai
*Thể dục: -VĐCB: Đá bóng về phía trước
-TC: Gieo hạt nảy mầm

*Montessori: Chữ giấy ráp v,x,y
* Rèn nề nếp: Nói nhỏ đủ nghe

*HĐC: Chơi 1 số trò chơi dân gian
*Bình bầu bé ngoan

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 7/2018
Kế hoạch thực hiện tuần III: Ôn tập
(Từ 16/07/2018 đến 20/07/2018)
Lớp: Mầm xanh 4
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Chiều

Thứ hai

* Nhận biết tập nói: Nhận biết một số phương tiện giao
thông đường bộ
*Tiếng Anh: Shapes: diamond and oval

*GDLG: Dạy trẻ biết chào khi có khách tới nhà chơi
*Bơi
*Montessori: Luyện tập.

Thứ ba

*Tạo hình: Dán hình ôtô
*Montessori: Màu sắc
* Phim Tiếng Anh: Conversation: What shape is it? It’s a
diamond.

*GDLG: Dạy trẻ biết nói lời cảm ơn đúng lúc.
*Tiếng Anh: Shape fun: My mini-shape book
* Rèn nề nếp: Dạy trẻ xếp hàng đi vệ sinh

Thứ tư

* Nhận biết phân biệt: Nhận biết phía trước, phía sau,
phía trên, phía dưới của bản thân
*Tiếng Anh: Shapes: diamond and oval

Thứ năm

Thứ sáu

*Bơi
*Hoạt động với đồ vật: Xâu hoa lá
*Âm nhạc tiếng anh : Conversation: What shape is it? It’s
a diamond.
*Montessori: Hoa quả xiên
*Văn học: Thơ: Đèn xanh đèn đỏ
*Thể dục: VĐCB: Bò chui qua ống dài
TCVĐ: Bắt bướm

*Montessori: Luyện tập
*Âm nhạc: VĐTN: Em tập lái ô tô
Trò chơi: Nghe âm thanh to nhỏ
* Rèn nề nếp: Dạy trẻ tự đi, cất dép đúng nơi quy đinh
*Montessori: Luyện tập
* Rèn nề nếp: Dạy trẻ lấy, cất gối đúng nơi quy định

*HĐC: Dạy trẻ biết cách lau mặt
* Bình bầu bé ngoan

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 7/2018
Kế hoạch thực hiện tuần IV: Ôn tập
(Từ 23/07/2018 đến 27/07/2018)
Lớp: Mầm xanh 4
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Chiều

Thứ hai

* Nhận biết tập nói: Nhận biết tàu hỏa
*Tiếng Anh: Shapes: heart and star

*GDLG: Dạy trẻ biết chào khi có khách tới nhà chơi
*Bơi
*Montessori: Luyện tập

Thứ ba

*Tạo hình: Tô màu tàu hỏa
*Montessori: 12 tháng trong năm
* Phim Tiếng Anh: Conversation: What shape is it? It’s a
heart.

*GDLG: Dạy trẻ biết giót nước mời ông bà, bố mẹ
*Tiếng Anh: Shape fun: My mini-shape book
* Rèn nề nếp: Dạy trẻ rửa tay đúng cách

Thứ tư

* Nhận biết phân biệt: Nhận biết hình tam giác, hình chữ
nhật
*Tiếng Anh: Shapes: heart and star

Thứ năm

Thứ sáu

*Bơi
*Hoạt động với đồ vật: Xếp đoàn tàu
*Âm nhạc tiếng anh : Conversation: What shape is it?
It’s a heart.
*Montessori: Luyện tập
*Văn học: Truyện: Vì sao thỏ cụt đuôi
*Thể dục: VĐCB: Đi trong đường hẹp đầu đội bao cát
TCVĐ: Con bọ dừa

*Montessori: Luyện tập
*Âm nhạc: Nghe hát:Đoàn tàu nhỏ xíu
Trò chơi: Nghe âm thanh to nhỏ
* Rèn nề nếp: Dạy trẻ biết lấy, cất dép đúng nơi quy định
*Montessori: Xâu chữ cái
* Rèn nề nếp: Dạy trẻ biết cất đồ chơi sau khi chơi

*HĐC: Chơi trò chơi dân gian
* Bình bầu bé ngoan

NỘI DUNG THƠ, TRUYỆN,BÀI HÁT THÁNG 7 NĂM 2018
TUẦN 1
Bài hát
Quà 8 Tháng 3
Em làm được một cái hoa
Cô cho em mang về nhà
Em nói rằng con biếu mẹ
Quà mùng tám tháng ba
Quà mùng tám tháng ba

Thơ: Dán hoa tặng mẹ
Tác giả:Khải Minh
Con làm được một cái hoa
Cô cho em mang về nhà
Nói rằng con tặng mẹ
Quà ngày 8 tháng 3
Xoa đầu con mẹ bảo
Con dán đẹp thế à?
Mẹ cảm ơn cô giáo
Dạy con tặng mẹ hoa.

TUẦN 2.
Bài hát :Đường và chân
Đường và chân là đôi bạn thân
Chân đi chơi
Chân đi học
Đường ngang dọc
Đường vẫn tới nơi
Chân nhớ đường
Chân bước đi
Đường theo chân
In giấu lại
Đường và chân là đôi bạn thân
Đường và chân là đôi bạn thân.

Truyện: Chuyến du lịch của chú gà trống choai
Có một chú gà trống choai có chiếc mào màu đỏ với cái đuôi 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 du lịch 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 ô tô màu đỏ rất đẹp.
Đi trên 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 phong cảnh 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.

TUẦN3
Bài hát :Em tập lái ô tô
Tác giả : Nguyễn Văn Tý
Bí bo, bí bo, em tập lái ô tô.
Bí bò, bí bo,sau này
Em lớn em lái xe đón cô
Thơ: Đèn xanh đèn đỏ
Dung dăng dung dẻ
Vui vẻ đi chơi
Đèn đỏ báo rồi
Bạn chờ tí nhé !
Dung dăng dung dẻ
Vui vẻ đi chơi
Đèn xanh đã mời
Bạn ơi, đi nhé.

TUẦN 4
Bài hát: Đoàn tàu nhỏ xíu
Xịch, xịch, xịch
Một đoàn tàu nhà tí xíu bước mau mau.
Người đi đầu là chú lái tàu.
Còn phía sau cháu nối đuôi nhau
Thành hàng dài cháu bước một hai, một hai.
Xịch, xịch, xịch
Một đoàn tàu nhà tí xíu bước mau mau
Người đi đầu là chú lái tàu.
Còn phía sau cháu nối đuôi nhau
Thành hàng dài cháu bước một hai, một hai.

Truyện :Vì sao thỏ cụt đuôi
Thỏ và Nhím là đôi bạn rất thân. Thỏ vốn thông minh nhưng nghịch ngợm hay leo trèo nhảy nhót khắp nơi. Nhím hiền lành, chịu khó, tính tình cẩn
tận , chắc chắn.
Một hôm Thỏ rủ Nhím ra ven rừng chơi. Cạnh rừng có một con đường đất đỏ chạy qua, bên kia là bãi cỏ rộng nhiều hoa thơm, bướm lượn, trông
thật thích mắt.
Thỏ nói với Nhím: “Chúng mình chạy nhanh qua đường, sang bên kia tha hồ mà hái hoa, bắt bướm. Vốn tính cẩn thận Nhím nói: “Bên kia đường là
bãi cỏ trống vắng, trên đường lại có ô tô chạy chúng mình đứng ngắm hoa cũng được.
Thỏ nghĩ: “bãi cỏ rộng thế tha hồ mà chạy nhảy, nếu có gì nguy hiểm thì mình chạy nhanh là được.
Nghĩ rồi, Thỏ chạy băng qua đường. Vừa lúc ấy có một chiếc otô chạy đến. Thấy Thò, ôtô vội phanh thắng két một cái, chú Thỏ bé nhỏ chui tọt vào
gầm xe, chiếc đuôi xinh đẹp của nó đã bị xe đè lên đứt rời ra.
Thấy Thỏ bị nạn, Nhím vội chạy ra đỡ Thỏ vào lề đường. Bị mất đuôi, Thỏ đau đớn, nó ân hận vì đã không nghe lời Nhím, chiếc đuôi của Thỏ còn
lại một đọan ngắn ngủi trông thật xấu xí.
Nhím động viên Thỏ: “Từ nay chúng mình cùng phải cẩn thận hơn khi sang đường, phải nhìnsang trái, sang phải, không có xe đến gần mới được qua
đường”. Thỏ bẽn lẽn: “Tớ đồng ý”.
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

