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TUẦN I: Cơ thể của bé
Từ ngày 01/10 đến 05/10/2018.
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Chiều

Thứ hai

*Hoạt động nhận biết: “Mắt, mũi, miệng.. của bé ở
*Montessori: Luyện tập
đâu”
*Tiếng Anh: Song: ‘Head, shoulder, knees and
*Giáo dục lễ giáo: Dạy trẻ biết đưa và nhận đồ từ người khác
toes’ (Learn it)
bằng 2 tay
Counting to 10

Thứ ba

*Âm nhạc: NDC :VĐTN : “Cái mũi”
TC: “Nghe âm thanh đoán nhạc cụ”
*Tiếng Anh: Counting to 10
Song: ‘Head, shoulder, knees and toes’ (Learn it)

Thứ tư

*Music&movement day: Game: Musical chair
* Montessori: Luyện tập

Thứ năm

*Hoạt động với đồ vật: Tháo vặn ốc vít

Thứ sáu

*Văn học: Thơ: “Bàn chân của bé”
*Story time: Happy Birthday (Go Go English)
*Montessori: Luyện tập

* Tạo hình: Chơi với đất nặn.(làm quen với các thao tác: bóp,
chia, lăn tròn)
* Montessori: Nói nhỏ - nói đủ nghe
*Thể dục: VĐCB: “Đi trong đường hẹp”
TC: “Bóng tròn to”
*Giáo dục lễ giáo: Dạy trẻ biết nói lời xin lỗi khi mình làm sai.
- Hoạt động chiều : Cùng trẻ trò chuyện, giới thiệu về bản thân
mình với các bạn
*Montessori: Đi nhẹ nhàng
*Giáo dục lễ giáo: Dạy trẻ biết nhường nhịn đồ chơi khi chơi với
mọi người
*Tiếng Anh: Body language (Yes/ No)
Song: Head, shoulder, knees and toes (Learn it)
* Bình bầu bé ngoan:
- Hoạt động chiều : Ôn lại các bài thơ đã học
Cùng bé gọi tên các bộ phận trên cơ thể của mình
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TUẦN II: Ba lô
Từ ngày 08/10 đến 12/10/2018.
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

*Hoạt động nhận biết: Ba lô to, ba lô nhỏ
*Tiếng Anh: Counting to 10
Song: ‘Head, shoulder, knees and toes’ (Learn it)

*Montessori: Luyện tập
* Giáo dục lễ giáo: Biết chờ đến lượt khi tham gia hoạt động
chung

Thứ ba

*Âm nhạc: NDC: Dạy hát “Múa cho mẹ xem”
TC: “Trời nắng trời mưa”
*Tiếng Anh: Counting to 10
Song: ‘Head, shoulder, knees and toes’ (Learn it)

* Tạo hình: Tô màu ba lô
* Montessori: Cắt chuối

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

*Music&movement day: Game: Musical chair
* Montessori: Luyện tập

*Hoạt động với đồ vật: Xếp nhà cao tầng
*Văn học: Truyện: Chiếc ô của thỏ trắng
*Story time: Happy Birthday (Go Go English)
*Montessori: Luyện tập

*Thể dục: VĐCB: Bò chui qua cổng
TCVĐ: Con bọ dừa
* Giáo dục lễ giáo: Giáo dục trẻ biết xin phép cô đi vệ sinh
- Hoạt động chiều: Chơi benho, lắp ghép các con vật
-Đọc theo cô những bài thơ đã học
*Montessori: Tháp màu hồng 1 (3 khối) (theo thứ tự)
*Giáo dục lễ giáo: Giáo dục trẻ không chen lấn, xô đẩy khi đứng
xếp hàng.
*Tiếng Anh: Body language (Yes/ No)
Song: Head, shoulder, knees and toes (Learn it)
* Bình bầu bé ngoan:
- Hoạt động chiều: Rèn trẻ biết giơ tay khi muốn phát biểu
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TUẦN III: Mẹ yêu
Từ ngày 24/09 đến 28/09/2018.
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

*Hoạt động nhận biết: Trò chuyện về mẹ của bé
*Tiếng Anh: Counting to 10
Song: ‘Head, shoulder, knees and toes’ (Sing it)

*Montessori: Luyện tập
* Giáo dục lễ giáo:“Giáo dục trẻ đi nhẹ nhàng trong lớp”.

Thứ ba

*Âm nhạc: VĐTN: “Múa cho mẹ xem”
TC: “ Tai ai tinh”
*Tiếng Anh : Counting to 10
Song: ‘Head, shoulder, knees and toes’ (Sing it)

* Tạo hình: In ngón tay tạo thành cánh hoa
* Montessori: Luyện tập

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

*Music&movement day: Game: Musical chair
* Montessori: Một số loại thú

*Thể dục: VĐCB: Lăn bóng về phía trước
TC: Cáo và thỏ
* Giáo dục lễ giáo: “ Biết xin cô khi cô đưa đồ dùng đồ chơi.”
- Hoạt động chiều: Chơi với những trò chơi dân gian
Ôn lại một số bài thơ đã học

*Hoạt động với đồ vật: Lồng cốc

*Montessori: Luyện tập
*Giáo dục lễ giáo: Giáo dục trẻ cách mở sách truyện.

*Văn học: Thơ: “ Yêu mẹ”
*Story time: What color is this? Go Go English
*Montessori: Hoa quả dầm

*Tiếng Anh: Body language (Yes/ No)
Song: Head, shoulder, knees and toes (Sing it)
* Bình bầu bé ngoan:
- Hoạt động chiều: Xem tranh lô tô và đàm thoại theo tranh.
Rèn nề nếp: Rèn trẻ bê, cất ghế
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TUẦN IV: Đồ chơi trong lớp bé thích

Từ ngày 22/10đến 26/10/2018.
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

*Hoạt động nhận biết: Đồ chơi trong lớp bé thích
*Tiếng Anh: Counting to 10
Song: ‘Head, shoulder, knees and toes’ (Sing it)

*Montessori: Luyện tập
* Giáo dục lễ giáo:“Giáo dục trẻ biết đội mũ khi đi ra nắng, đi
giày, mặc quần áo ấm khi trời lạnh”

Thứ ba

*Âm nhạc: Nghe hát: Quả bóng
TCAN: Hãy bắt chước
*Tiếng Anh : Counting to 10
Song: ‘Head, shoulder, knees and toes’ (Sing it)

* Tạo hình: Tô màu ô tô
* Montessori: Khối trụ có núm A (màu đỏ)

Thứ tư

*Music&movement day: Game: Musical chair
* Montessori: Luyện tập

*Thể dục: VĐCB: Bật tại chỗ
TC: Bắt bướm
* Giáo dục lễ giáo: “ Biết xin cô khi cô đưa đồ dùng đồ chơi.”
- Hoạt động chiều: Chơi với những trò chơi dân gian

Thứ năm

*Hoạt động với đồ vật: Xúc hạt nhỏ

*Montessori: Tên các bức tranh theo chủ đề ĐTV
*Giáo dục lễ giáo: Giáo dục trẻ cách mở sách..

Thứ sáu

*Văn học: Truyện: “ Chiếc đu màu đỏ”
*Story time: What color is this? Go Go English
*Montessori: Luyện tập

*Tiếng Anh: Body language (Yes/ No)
Song: Head, shoulder, knees and toes (Sing it)
* Bình bầu bé ngoan:
- Hoạt động chiều: Xem tranh lô tô và đàm thoại theo tranh.
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TUẦN V: Halloween

Từ ngày 24/09 đến 28/09/2018.
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Chiều

Thứ hai

*Hoạt động nhận biết: Nhận biết màu đỏ, màu
xanh
*Tiếng Anh: Review

*Montessori: Luyện tập
* Giáo dục lễ giáo:“Biết chia sẻ đồ chơi cho mọi người”.

Thứ ba

*Âm nhạc: NDC: VĐTN: “ Chiếc khăn tay”
NDKH: Nghe hát: “Vì sao chim hay
hót”
*Tiếng Anh : Review

* Tạo hình: Trang trí mặt nạ
* Montessori: Tên các bức tranh theo chủ đề thức ăn

Thứ tư

*Music&movement day: Review
* Montessori: Luyện tập

Thứ năm

*Hoạt động với đồ vật: Lật mở trang sách

Thứ sáu

*Văn học: Thơ: “ Của chung
*Story time: Review
*Montessori: Luyện tập

*Thể dục: VĐCB: Đứng co một chân
TC: Cây cao, cỏ thấp
* Giáo dục lễ giáo: “ Biết xin cô khi cô đưa đồ dùng đồ chơi.”
- Hoạt động chiều: Chơi với những trò chơi dân gian
Cùng cô trò truyện về những đồ dùng có trong lễ hội halloween
*Montessori: Một số loại chim
*Giáo dục lễ giáo: Giáo dục trẻ đoàn kết khi chơi
*Tiếng Anh: Review
* Bình bầu bé ngoan:
- Hoạt động chiều: Xem tranh lô tô và đàm thoại theo tranh.
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* Tuần 1:
- Thơ: Bàn chân của bé
Tác giả: Phạm Hổ
Bàn chân của bé
Đi dép đẹp thêm ra
Dép cũng vui thích lắm
Theo chân đi khắp nhà.

- Bài hát:Cái mũi
Nào bạn ơi ra đây ta xem một cái mũi.
Nào bạn ơi ra đây xem tôi phình cái mũi.
Thở làm sao cho cái mũi đó lớn nhanh như quả bóng tròn.
Là nơi đó có gió bay qua.
Đúng mũi rồi.

* Tuần 2:
- Truyện: Chiếc ô của thỏ trắng (Sưu tầm)
Một buổi sáng đẹp trời, Thỏ trắng thích thú chạy nhảy, ngắm hoa, hái nấm trên bãi cỏ xanh mướt. Bỗng nhiên, trời nổi gió và mưa như
trút. Thỏ Trắng vội bẻ ngay lá to làm ô che đầu để khỏi bị ướt.; Đi được một quãng, Thỏ Trắng nhìn thấy một chú Gà Con miệng kêu “
chiếp chiếp “, chẳng có gì để che đầu. Thỏ Trắng vội gọi: - Gà con ơi ! Đến dưới ô của anh, mau lên kẻo ướt ! Gà con chạy đến nấp dưới
tàu lá và nói: - Em cảm ơn anh Thỏ ! Thỏ Trắng và Gà con đi được một quãng thì gặp Mèo vừa chạy vừa kêu “ meo meo”. Thỏ Trắng và
Mèo con cùng gọi: Mèo con ơi ! Mau vào đây kẻo ướt ! Mèo con cười tươi, vội cảm ơn Thỏ Trắng và Gà con rồi vào đứng dưới tàu lá
của Thỏ Trắng. Lát sau mưa tạnh, mặt trời sáng tỏ, Thỏ Trắng và Gà con, Mèo con cùng chơi đùa dưới nắng ấm.

- Bài hát: Múa cho trẻ xem
Tác giả: Xuân Giao
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

* Tuần 3:
- Thơ: Yêu mẹ
Tác giả: Nguyễn Bao
Mẹ đi làm
Từ sáng sớm

Dậy thổi cơm
Mua thịt cá
Em kề má
Được mẹ yêu
Ơi mẹ ơi
Con yêu mẹ lắm

* Tuần 4:
- Truyện: Chiếc đu màu đỏ
Tác giả: Hoàng Thị Hà
Thỏ con phát hiện ra có một chiếc đu màu đỏ rất đẹp ở trong rừng, Thỏ con khoái chí reo lên: - Chiếc đu màu đỏ đẹp quá! Các bạn tíu tít
kéo đến. Tất cả đều xếp hàng chờ đến lượt mình được chơi. Lợn con thầm nghĩ: “Giá chỉ có một mình mình được chơi thì tốt biết bao!”.
Lợn con chạy về nhà, đeo chiếc mặt nạ sói xám lên, nhe nanh, múa vuốt chạy vào rừng doạ các bạn. Các bạn sợ hãi bỏ chạy toán loạn.
Lợn con lật mặt nạ ra, cười ha ha: - Xem kìa, một lũ nhát gan! Lợn con một mình bước lên chiếc đu màu đỏ, chiếc đu đưa qua, đưa lại…
Lợn cười tít mắt. Đột nhiên, cành cây treo chiếc đu bị gãy, Lợn con ngã nhào xuống đất. Đau quá lợn con khóc rống lên. Nghe tiếng lợn
con khóc, Thỏ con cùng các bạn vội chạy lại, đỡ lợn con dậy. Lợn con xấu hổ và ân hận lắm.

- Bài hát: Quả bóng
Tác giả: Huy Trân
Quả bóng tròn tròn là quả bóng xinh xinh
Dưới hàng cọ xanh sao bóng đứng một mình.
Phải đứng một mình vì quả bóng chưa ngoan,
Suốt ngày rong chơi nên các bạn cười chê.

* Tuần 5:
Thơ: Của chung (Sưu tầm)
Cái bàn nho nhỏ
Cái ghế xinh xinh
Của lớp chúng mình
Để ngồi học đấy
Ta không vẽ bậy
Không viết lung tung
Vì là của chung
Đồ dùng bạn nhớ
Giữ gìn cẩn thận.
- Bài hát: Vì sao chim hay hót

Tác giả: Hải Hà
Con lợn éc biết ăn không biết hát.
Con vịt nâu cạc cạc không nên câu.
Con chim nhỏ chăm bắt sâu trong vườn.
Vui cùng hoa cùng lá.
Cất tiếng hót véo von.
Vui cùng hoa cùng lá.
Cất tiếng ca vang lừng.
LINKS
1. Songs & poems:
- Warm up/Wrap up: +Hello song: https://www.youtube.com/watch?v=aeQlnlMpizI
+ Up-Down song: https://www.youtube.com/watch?v=8K5bYoTgEcU
- Yes/ No song (Uh-Huh-Super Simple song): https://www.youtube.com/watch?v=dVkPWDixDhs
- Yellow song: https://www.youtube.com/watch?v=HcUsAV06uLs
- Robot color song: https://www.youtube.com/watch?v=7XZlWXF_LRk
- Number songs:
+ Let’s count 1-10 (Dream English) https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw
+Ten little Indians (Muffin songs): https://www.youtube.com/watch?v=urdg94V7NLE
+ How many fingers do you have (Maple Leaf):
https://www.youtube.com/watch?v=gKPyO2vJEME
- Head, shoulders, knees and toes (Learn it): https://www.youtube.com/watch?v=lMQcwNZVUO8
- Head, shoulders, knees and toes (Sing it): https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0

