CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 7/2018
Lớp :Ươm mầm 2
TUẦN I: Ôn Tập
( Từ ngày 02/07 đến 06/07/2018)
Hoạt động
Thời gian
Sáng
*Văn học : Đồng dao “Dung dăng dung dẻ”

*Âm Nhạc: NDC: Dạy hát: Mùa hè đến
NDHK: Trò chơi: Chiếc mũ âm nhạc
*Nghe truyện: Cô vịt tốt bụng

*Bơi
*Tạo hình: :“ Trang trí váy hoa”
*Rèn nề nếp: Tập đứng theo hàng

*Rèn nề nếp : Tập lấy cốc uống nước
* VĐ các BH Tiếng Anh:

*NBTN: Trang phục của bé( quần, áo bé gái và bé
trai)

* Nghe truyện: Em bé dũng cảm
* HĐ chiều: Chơi đồ chơi góc HĐVĐV

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

*HĐVĐV: “Bé chơi với bộ lồng cốc”
*NBPB: Nhận biết, phân biệt con cá gà, con vịt

Thứ sáu

Chiều

*Thể dục:VĐCB: “Bò chui qua cổng”
TC: “Kéo cưa lừa xẻ”
*Bơi
*Rèn nề nếp: Biết nhặt đồ chơi khi làm rơi
* BBBN
* Rèn nề nếp: Biết xin và cảm ơn

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 7/2018
Lớp : Ươm mầm 2
Tuần II: Ôn Tập
( Từ ngày 09/7 đến 13 /7/2018 )
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Thứ hai

Thứ ba

*Văn học:Truyện: “Thỏ ngoan”

* Bơi
*Tạo hình: “In hoa tặng mẹ”
* Rèn nề nếp: Ôn tập Tập rửa tay

*NBTN: “Những thành viên trong gia đình”
Thứ tư

Thứ năm

*HĐVĐV: Lắp benho rau củ quả

Chiều

*Âm Nhạc: NDC: VĐ: Chú khỉ con
NDKH:TCAN: Hãy bắt chước
* Nghe truyện: Khỉ con ăn chuối

* Rèn nề nếp : Không tranh giành đồ chơi của bạn
* VĐ các BH Tiếng Anh

* Nghe truyện: Bé chơi búp bê
*HĐ chiều: Chơi đồ chơi góc Gia đình và góc sách truyện
*Bơi
*Rèn nề nếp: rèn trẻ tập trung vào cô khi ngồi học bài.
*Thể dục: VĐCB :Ném bóng về phía trước
TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ

*NBPB: Phân biệt màu xanh,màu đỏ
Thứ sáu

*BBBN
* Rèn nề nếp: Biết khoanh tay chào cô và bố mẹ

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 7/2018
Lớp : Ươm mầm 2
TUẦN III: Ôn Tập
Từ ngày16/7đến 20/7/2018)
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

* Văn học: Thơ “Yêu mẹ”

* Bơi
*Tạo hình: “ Di màu cái cốc”
*Rèn nề nếp:
Ôn tập thực hành một số hành vi giao tiếp như vâng
ạ, có ạ.

*Âm Nhạc: NDC: NH: “Chiếc khăn tay”
TCAN: “Ai đoán giỏi”
*Nghe truyện: Chiếc ô của Thỏ trắng

* Rèn nề nếp : Giáo dục trẻ biết chủ động chào hỏi người lớn
* VĐ các BH Tiếng Anh

*NBTN : Đồ dùng uống nước trong gia đình bé.
( Bộ ấm chén)

*Nghe truyện: Bé đi nhà trẻ
*HĐ chiều: Chơi đồ chơi góc Âm nhạc và Tạo hình

*HĐVVĐ: Xâu vòng màu đỏ tặng cô

* Bơi
*Rèn nề nếp: Rèn trẻ cất dép đúng vị trí của mình.
*Thể dục: VĐCB: Đi bước vào các ô
TCVĐ: Con bọ dừa

*NBPB: Nhận biết một số con vật sống dưới nước
Thứ sáu

Chiều

* Rèn nề nếp: Biết khoanh tay chào cô và bố mẹ (ôn tập)
*BBBN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 7/2018
Lớp : Ươm mầm 2
TUẦN IV: Ôn Tập
( Từ ngày 23/7 đến 27/7/2018 )
Hoạt động
Thời gian
Sáng
* Văn học: Truyện: “ Đôi bạn tốt”
Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

* Bơi
*Tạo hình: “ In cánh buồm ”
*Rèn nề nếp:
Tập các động tác thể dục
*NBTN : “Một số đồ dùng trong bếp (nồi, bát,
đũa)”

*HĐVĐ: Đóng mở nắp chai

*NBPB: : Nhận biết hình tam giác.

Chiều

Âm Nhạc:NDC: Nghe hát: Đường và chân
VĐTN: “Em đi qua ngã tư đường phố”
*Nghe truyện: kể chuyện theo tranh bé chơi búp bê

* Rèn nề nếp :Không tranh giành đồ chơi với bạn
* VĐ các BH Tiếng Anh.

* Ôn các bài thơ đã học
*HĐ chiều: Chơi đồ chơi góc Âm nhạc và Tạo hình

* Bơi
*Rèn nề nếp: Rèn trẻ cất cốc đúng kí hiệu của mình
Thể dục: VĐCB: Bật tại chỗ
TCVĐ: Máy bay

* Rèn nề nếp: Tạp đi lại nhẹ nhàng trong lớp
*BBBN

Thơ, truyện,bài hát tháng 07 năm 2018
TUẦN 1
Bài đồng dao “Dung dăng dung dẻ”
Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đến ngõ nhà trời
Lạy cậu lạy mợ
Cho cháu về quê
Cho dê đi học
Cho cóc ở nhà,
Cho gà bới bếp
Xi xà xì xụp
Ngồi thụp xuống đây

Bài hát:
Bài hát: Mùa hè đến
Mùa hè đến chim hót vang,
bướm và hoa vờn bay trong nắng.
Mùa hè đến, mùa hè vui,
em hát ca đón mùa hè sang.

TUẦN 2
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: Chú khỉ con
Tác giả: Bùi Anh Tốn
Chú khỉ con bé xíu
Hay đu hay leo trèo
Đôi tay chuyền thoăn thoắt
Đôi mắt nhìn trong veo.
Miệng thì nhai tóp tép
Tay chụp đồ rất nhanh
Chắc khỉ con mong lớn
Nên ai cho gì cũng ăn.

TUÂN 3
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!

Bài hát : Chiếc khăn tay
Chiếc khăn tay
Mẹ may cho en
Trên cành hoa
Mẹ thêu con chim
Em sướng vui có chiếc khăn xinh đẹp
Lau bàn tay em giữ sạch hàng ngày

TUẦN 4
Truyện: : “ Đôi bạn tốt”
Hai bạn Gà con và Vịt con rủ nhau đi kiếm ăn. Vịt xuống ao mò ốc. Còn Gà con ở lại trên bãi cỏ tìm giun. Bỗng đâu một con Cáo xông
đến, nó đuổi bắt Gà con. Sợ quá, Gà con kêu lên:
+ Chiếp, chiếp, cứu tôi với, cứu tôi với ! Nghe tiếng gà kêu, Vịt bơi thật nhanh vào bờ, Vịt gọi bạn:
+ Vít vít, Vịt đây, Vịt đây !
Gà chạy đến, trèo lên lưng Vịt. Vịt cõng bạn Gà trên lưng, bơi ra xa. Cáo không bắt được Gà, nó đành bỏ đi.
Vịt và Gà vui sướng hát:
Lá là la…la, ta đã bơi xa…xa. Ê, con Cáo gà, con Cáo ác

Nghe hát: Đường và chân
Tác giả: Hoàng Long
Ðường và chân là đôi bạn thân
Chân đi chơi chân đi học
Ðường ngang dọc đường dẫn tới nơi
Chân nhớ đường cất bước đi
Ðường yêu chân in dấu lại
Ðường và chân là đôi bạn thân

