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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10/2018
Lớp: Chồi non 3
Thời gian từ ngày 01/10/2018 đến ngày 02/11/2018
Tuần I: Chú bảo vệ
Từ ngày 01/10 – 05/10/2018
Hoạt động
Sáng
Chiều
*Võ:Dạy động tác đá mũi chân.
*Bóng rổ:Hướng dẫn kỹ thuật Đập bóng bằng hai tay.
* Múa:Tập lại các động tác uốn ép dẻo cơ bản + các thế
* Tạo hình (NK):Tập vẽ chú bảo vệ
tay dân gian.
* Montessori: Cách sử dụng kéo.
*Toán:Nhận biết mối quan hệ nhiều hơn, ít hơn
* Tạo hình (CK): Vẽ hoa tặng chú bảo vệ
* Giao tiếp thuyết trình:Giải phóng đôi tay trong thuyết
* Tiếng Anh (BN):- My body: My face
trình
- Conversation: How many eyes do you have? I have * Montessori: Luyện tập.
2 eyes.
- Letter B sound and words
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật Đập bóng bằng hai tay.
* Montessori: Kết hợp 4 khối trụ không núm.
* Tiếng Anh (BN): My body: My face
* Khám phá xã hội: Tìm hiểu công việc của chú bảo vệ
- Conversation: How many ears do you have? I
trường bé.
have 2 ears.
* Piano:Bài tập 3 ngón tay.
- Letter B sounds & words
* Music & Movemenday: Game: Simon says
* Máy tính:
* Âm nhạc: NDC: DH: Hoa trường em
*Võ: Dạy động tác đá mũi chân.
NDKH: NH: Vui đến trường
* Múa: Tập lại các động tác uốn ép dẻo cơ bản + các
TC: Tai ai tinh
thế tay dân gian.
* Montessori:Luyện tập.
* Tiếng Anh:My face (review)
- Conversation: How many noses do you have? I
have 1 nose
- Recognize letter Bb/ Letter Bb worksheet
* Tạo hình (NK):Tập vẽ chú bảo vệ
*Văn học: Thơ: “Chú bảo vệ”
* Montessori:.Kem chuối.
* Cảm thụ âm nhạc: Vỗ tay theo nhịp bài hát.
*Thư viện:Trò chuyện với trẻ về các loại phương tiện
* Thể dục: VĐCB: Bật liên tục về phía trước.
giao thông phổ biến.
TCVĐ: Cướp cờ.
* Story time: My face (Razkid Level A)

Thời gian
Thứ 2

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10/2018
Lớp: Chồi non 3
Thời gian từ ngày 01/10/2018 đến ngày 02/11/2018
Tuần II: Đồ chơi.
Từ ngày 08/10 – 12/10/2018
Hoạt động
Sáng
Chiều
*Võ:Dạy cách phối hợp đông tác đá mũi chân với ra
*Bóng rổ:Hướng dẫn kỹ thuật Đập bóng bằng hai tay.
chưởng.
* Tạo hình (NK):vẽ xe đạp.
* Múa:Ôn luyện lại các động tác cơ bản đã học: Dân tộc
Kinh ,H Mông, Mõ
* Montessori: Tròchơinhớsố.
*Toán:Củng cố đếm đến 2, nhận biết chữ số 1,2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

* Tạo hình (CK):Nặn cầu trượt
* Giao tiếp thuyết trình:Ôn luyện.
* Tiếng Anh (BN): - My body: My face. Color: Yellow &
* Montessori: Luyện tập.
Blue
- Conversation: What color do you like? I like (blue)
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật Đập bóng bằng hai tay
* Montessori:Hộp vật và thẻ từ (CĐ màu hồng từ 2 chữ
* Tiếng Anh (BN): My body: My face
cái).
- Shape: circle and triangle
* Khám phá xã hội: Khám phá đò chơi trường bé trong lớp
- Conversation: What shape do you like? I like
* Piano:Bài tập 3 ngón tay.
(circle)
* Music & Movemenday:Game: Simon says
* Máy tính: Làm quen với máy tính.
* Âm nhạc: NDC: VĐ: Những em bé ngoan.
*Võ:.Dạy cách phối hợp đông tác đá mũi chân với ra
NDKH: NH: Năm ngón tay ngoan.
chưởng.
TC: Hát nối tiếp.
* Múa: Ôn luyện lại các động tác cơ bản đã học: Dân tộc
* Montessori:Luyện tập.
Kinh ,H Mông, Mõ.
* Tiếng Anh: Letter C sound and words (review)
- My body review
* Tạo hình (NK):Làm thỏ đồ chơi từ que đè lưỡi.
*Văn học: Truyện: “Món quà của cô giáo”.
* Montessori: Luyện tập.
* Cảm thụ âm nhạc: Thẩmâmđơnđiệu.
*Thư viện: Trò chuyện với trẻ về các bộ phận chính của
* Thể dục: VĐCB: Ném xa bằng 1 tay.
chiếc xe đạp.
TCVĐ: Thi xem ai nhanh.
* Story time: My face (Razkid Level A)
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10/2018
Lớp: Chồi non 3
Thời gian từ ngày 01/10/2018 đến ngày 02/11/2018
Tuần III: Nói lời yêu thương
Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Hoạt động
Sáng
Chiều
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1 tổ hợp 2.
*Bóng rổ:Ôn luyện kỹ thuật đập nóng bằng hai tay.
*Múa:Ôn luyện lại các động tác cơ bản đã học: Dân tộc
*Tạo hình (NK):Vẽ chân dung mẹ.
Kinh ,H Mông, Mõ.
*Montessori: Cắmhoa.
*Toán:Phân biệt hình vuông, hình chữ nhật.
* Tạo hình (CK): Vẽ chân dung mẹ
* Giao tiếp thuyết trình: Làm chủ sân khấu.
* Tiếng Anh (BN):My family: Mother, Father, Brother,
* Montessori: Luyện tập.
Sister, Baby
- Conversation: Who is this? This is Mother.
- Letter C sound and words
*Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật đập nóng bằng hai tay
* Montessori: Các lụ cđịa và đại dương
* Tiếng Anh (BN): My family: review
* Khám phá xã hội: Ý nghĩa ngày 20/10
- Conversation: Who is this? This is (Mother)
* Piano:Bài tập 3 ngón tay
- Letter C sounds & words
* Music & Movemenday: Game: Turn and learn with
* Máy tính:
letter C
* Âm nhạc:NDC: DH: Mẹ đi vắng.
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1 tổ hợp 2.
NDKH: NH: Bàn tay mẹ.
* Múa: Ôn luyện lại các động tác cơ bản đã học: Dân tộc
TC: Dừng đúng nhạc.
Kinh ,H Mông, Mõ.
* Montessori: Luyện tập.
* Tiếng Anh:My family review
- Recognize letter Cc/ Letter Cc worksheet
* Tạo hình (NK):Làm thiếp tặng mẹ.
*Văn học: Thơ: “Lòng mẹ”.
* Montessori: Làm bánh pancake
* Cảm thụ âm nhạc: Nămbậccơbảntronghàngâm.
*Thư viện: Trò chuyện với trẻ về chủ đề nói lời yêu
* Thể dục: VĐCB: Bật liên tục về phía trước – ném xa
thương .
bằng 1 tay.
TCVĐ: Cáo và Thỏ.
* Story time: For Mom (Razkid level A)
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10/2018
Lớp: Chồi non 3
Thời gian từ ngày 01/10/2018 đến ngày 02/11/2018
Tuần IV: Một ngày ở trường của bé
Từ ngày 22/10 – 26/10/2018
Hoạt động
Sáng
Chiều
*Võ:Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1 tổ hợp 2.
*Bóng rổ:Ôn luyện kỹ thuật đập nóng bằng hai tay
*Múa:Ôn tập kĩ năng.
*Tạo hình (NK):Vẽ bé tập múa, tập võ.
*Montessori: Luyện tập.
*Toán:Sắp xếp theo quy tắc
* Tạo hình (CK): Cắt dán tranh các hoạt động của bé
* Giao tiếp thuyết trình:Ôn luyện.
* Tiếng Anh (BN):My family: Grandfather (Grandpa),
* Montessori: Giới thiệu hạt vàng
Grandmother (Grandma)
- Conversation: Who is this? This is (Grandpa).
- Letter D sound and words
*Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật đập nóng bằng hai tay
* Montessori: Luyện tập.
* Tiếng Anh (BN):Letter D sounds & words
* Khám phá xã hội: Một ngày ở trường mầm non của bé
- My family review
* Piano:Bài tập 3 ngón tay
* Máy tính:
* Music & Movemenday:Game: Turn and learn with letterD

Thứ 5

* Âm nhạc: NDC: NH: Nhớ mãi nụ cười xinh.
NDKH: VĐ: Bạn có biết tên tôi.
TC: Nghe hát nhận bạn.
* Montessori:Sao chép tên riêng

Thứ 6

*Văn học: Truyện: “Người bạn tốt”
* Cảm thụ âm nhạc: Nămbậccơbảntronghàngâm(tiếp)
* Thể dục: VĐCB: Chạy theo đường dích dắc
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ.
* Story time: For Mom (Razkid Level A)

*Võ:Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1 tổ hợp 2.
* Múa: Ôn tập kĩ năng.
*Tiếng Anh: My family review
- Color and shape worksheet
*Tạo hình (NK):Làm bé tập múa từ que lè lưỡi.
* Montessori: Luyện tập.
*Thư viện:Trò chuyện với trẻ về các phương tiện giao
thông đường bộ, đường sắt.
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10/2018
Lớp: Chồi non 3
Thời gian từ ngày 01/10/2018 đến ngày 02/11/2018
Tuần V: Halloween
Từ ngày 29/10 – 02/11/2018
Hoạt động
Sáng
Chiều
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1 tổ hợp 2.
*Bóng rổ:Ôn luyện kỹ thuật đập nóng bằng hai
*Múa:Ôn tập kĩ năng.
tay*Tạo hình (NK):Làm quả bí haloween.
*Montessori: Luyện tập.
*Toán:Ôn sắp xếp theo quy tắc.
* Tạo hình (CK): Trang trí các sản phẩm ngày halloween
* Giao tiếp thuyết trình:Ôn luyện.
* Tiếng Anh (BN):My family: Review
* Montessori: Tìm hiểu đặc trưng 1 lục địa – Châu Á
- Letter D sound and words
*Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật đập nóng bằng hai tay
* Montessori: Luyện tập
* Tiếng Anh (BN): Letter D sounds & words
* Khám phá xã hội: Tìm hiểu về ngày Halloween
- My family review
* Piano:Bài tập 3 ngón tay
* Máy tính:
* Music & Movemenday:Game: Turn and learn with letterD

Thứ 5

* Âm nhạc: NDC: VĐ: Halloween
NDKH: NH: Halloween Night Scary Rhymes
TC: Nhạc nước
* Montessori:Trang phục truyền thống VN

Thứ 6

*Văn học: Thơ: “Cô và cháu”
* Cảm thụ âm nhạc: XướngâmĐồrê mi
* Thể dục: VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang
TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm.
* Story time: Dad and I (RazKid level A)

*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1 tổ hợp 2.
*Múa: Ôn tập kĩ năng.
*Tiếng Anh: My family review
- Color and shape worksheet
*Tạo hình (NK):Làm quả bí haloween.
* Montessori: Luyện tập
*Thư viện: Trò chuyện với bé về các dinh dưỡng,
vitamin cần thiết để bé lớn lên và khoẻ mạnh.

LINKS FOR REFERENCES
1.
-

-

Songs & poems:
My face: https://www.youtube.com/watch?v=8hKnzcm3hWE
Letter turn and learn (Full): https://www.youtube.com/watch?v=eEmXHJX7Wb0&list=PLl_hUiQfMq3LaX888tLwQh4LOCQ0nOJIV
Oxford phonics 1 (Full): https://www.youtube.com/watch?v=M1SBbcdh5Sg&list=PLOLgm6Dukj6mB4UB84Tt0WmX56DHvahao
Warm up/Wrap up: +https://www.youtube.com/watch?v=MugzDjGDYjo
Color song:

+ https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs
+Blue: https://www.youtube.com/watch?v=UrMfOhv0Qm0

+Yellow: https://www.youtube.com/watch?v=nHGYLqvfygE
+ Color song (Dream English): https://www.youtube.com/watch?v=XwxqAJR6i3s
Triangle song: https://www.youtube.com/watch?v=2wFMdKb0cz0
Other songs: ‘Do you like’ song:
+ https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
+ https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc
+ What color do you like: https://www.youtube.com/watch?v=GzGvV7OAXvY

Bài tạo hình tập thể tháng 10: Trang trí thiệp
Truyện – thơ bài hát trong tháng 10.
Tuần 1:
Bài hát:
Hoa trường em
Em ngắm chiếc lá, em ngắm cánh hoa.
Hai chiếc lá có một đoá hoa.
Lá màu xanh bông hoa tươi màu vàng
Bông hoa thơm ngát ở trường lớp em, là bông hoa nhỏ biết vâng lời cô
Bông hoa thơm ngát ở trường lớp em, là bông hoa nhỏ cháu ngoan Bác Hồ.
Bài nghe:
Vui đến trường
Em đến trường, vui đến trường,
Nắng lung linh xuyên qua hàng cây.
Tập sách này bút viết này em đã mang!
Em đến trường, vui đến trường,
Hát ca vang trên xe của ba
Mẹ mỉm cười tay vẫy chào em vào lớp.

Hôm nay cô dạy em lễ phép vâng lời người học trò ngoan,
Hiểu biết thêm nhiều những bài học hay từ trong cuộc sống.
Chơi bao nhiêu trò chơi với các bạn rồi cùng cười thật tươi,
Mới thấy thời gian qua nhanh thật nhanh,
Hẹn bạn sáng mai vào trường rất vui!
Thơ: Chú bảo vệ
Trường mầm non Thần Đồng
Thứ hai đến thứ sáu
Cứ sáu rưỡi mỗi ngày
Chú bảo vệ mở cổng
Đón các bé vào lớp
Cô giáo tập thể dục
Các con ăn ngon lành
Mau mau ra sân chơi
Các thiên thần bé nhỏ
Yêu quý của tôi ơi
Cô và bé cùng đùa
Cô và bé cùng chơi
Chú bảo vệ đứng cười
Nhìn các con khôn lớn
Trường mầm non Thần Đồng
Yêu quý của ta ơi
Tuần 2:
Truyện: Món quà của cô giáo
Hôm thứ hai đầu tuần, cô giáo Hươu Sao nói với cả lớp mẫu giáo lớn
- Các con sắp được nghỉ hè rồi. Tuần này ai được phiếu bé ngoan, cô sẽ tặng cho một món quà.
Từ hôm ấy,bé nào cũng cố gắng hát hay hơn,múa dẻo hơn và trật tự hơn khi ngồi trong lớp.Đến ngày thứ bảy, cả lớp mẫu giáo hồi hộp lắm,vì bé nào
cũng thích cô giáo cho quà mà!
Hết giờ ra chơi, trong lúc các bé xếp hang vào lớp, Cún Đốm bá vai Gấu Xù khiến cho Gấu Xù xô vào Mèo Khoang làm Mào Khoang ngã nhào, đầu
gối bị trầy da thâm tím. Mèo Khoang đau quá khóc òa lên. Cô giáo Hươu Sao phải lấy đầu cao xoa bóp vào chổ đau cho Mèo Khoang.
Giờ sinh hoạt cuối tuần, cô khen cả lớp.
- Tất cả các con đều xứng đáng nhận phiếu bé ngoan và nhận quà của cô.
Rồi cô đi từng bàn phát quà và phát phiếu bé ngoan cho các bé. Nào là những con búp bê , thú nhồi bông…trông thật ngộ nghĩnh.Lại có bạn được
cô tặng cho chiếc bút chì để tập viết hoặc kẹo sôcôla…
Đến lượt Gấu Xù , cô tặng cho Gấu Xù một cái ô tô đỏ rất đẹp, nhưng cậu cứ cúi mặt xuóng, không đưa tay ra nhận quà. Cô giáo dịu dàng hỏi:
-Gấu Xù làm sao thế?

Gấu Xù nói lí nhí:
-Thưa cô con không ngoan ạ!
-Con hãy nói cho cô nghe nào !
-Thưa cô, con đã xô vào Mèo Khoang làm bạn ấy bị ngã ạ .
Cô Hươu Sao nhìn Gấu Xù trìu mến rồi nói :
-Đó là lúc xếp hàng ,con đi hơi nhanh nên lỡ xô vào bạn. Con không cố ý làm bạn ngã, phải không nào ?
-Thưa cô, lỗi tại con ạ. Chính con đã bá vai bạn Gấu Xù ạ !
Cô Hươu Sao gật đầu :
-Cô hiểu rồi. Lần sau khi xếp hàng, các con đừng đùa nghịch, xô đẩy nhau. Còn hôm nay , Gấu Xù và Cún Đốm vẫn được nhận quà và phiếu bé
ngoan vì các con đã thật thà, dũng cảm nhận khuyết điểm của mình.Nói rồi cô giáo tặng cho mỗi bạn một chiếc ô tô đồ chơi rất đẹp. Chắc hẳn đó là
thứ đồ chơi mà cả hai bạn quí nhất trong năm học mẫu giáo này.
Bài hát:
Những em bé ngoan
Em được khen là em bé ngoan
vì chúng em đi học đều
Khi học em ngồi nghe rất chăm
Cô giáo khuyên đều vâng theo !
A hoan hô chúng em đều ngoan
Nghe nói ai cũng đều gật đầu
Hay hay chúng em nhìn nhau
và hứa ngay làm theo mau mau !
Em được khen là em bé ngoan
Quần áo em luôn gọn gàng.
Thân mình em sạch trông đáng yêu
Em cất lên lời ca vang !
A hoan hô chúng em đều ngoan
Nghe nói ai cũng đều gật đầu
Hay hay chúng em nhìn nhau
và hứa ngay làm theo mau mau !
Bài Nghe:
Năm ngón tay ngoan
Xòe bàn tay đếm ngón tay
Một anh béo trông thật đến hay
Cả ngày vui ai có việc
Là anh giúp luôn không ngồi yên
Kề bên anh đứng thứ hai
Một anh tính thật thà dễ thương
Hỏi rằng em cao nhất nhà

Thì anh lắc luôn ngay cái đầu
Xòe bàn tay đếm ngón tay
Một anh đứng trông thật đến cao
Hỏi rằng sao cao thế này
Thì anh nói anh chăm thể thao
Cạnh bên anh đứng thứ tư
Hỏi anh đã biết đọc chữ chưa
Thì anh thưa anh biết rồi
Và anh đứng nghiêm giơ tay chào
Xòe bàn tay đếm ngón tay
Một anh bé trông thật rất xinh
Hỏi rằng ai, em út nhà
Thì anh hát luôn theo điệu ca
Rằng là em bé rất ngoan
Thường hay khám tay sạch các anh
Làm vệ sinh, hay quét nhà
Và múa hát cho vui ông bà
Tuần 3:
Bài hát:
Mẹ đi vắng
Mẹ đi vắng, mẹ đi vắng
Con sang chơi nhà bạn,
ía
Con cầm cây đàn con hát
Con cầm cây đàn con hát
Hát cho mẹ về với con
Hát cho mẹ về với con.
Bài nghe:
Bàn tay mẹ
Bàn tay mẹ bế chúng con
Bàn tay mẹ chăm chúng con
Cơm con ăn tay mẹ nấu
Nước con uống tay mẹ đun
Trời nóng bức gió từ tay mẹ con ngủ ngon
Trời giá rét cũng vòng tay mẹ ủ ấm con

Bàn tay mẹ vì chúng con
Từ tay mẹ con lớn khôn.
Thơ: Lòng mẹ
Có miếng ngọt miếng ngon
Mẹ dành cho con hết
Đắng cay chỉ mẹ biết
Nhọc nhằng chỉ mẹ hay.
Mẹ - bếp lửa mỗi ngày
Sưởi ấm con, đông tới
Mẹ là quạt mát rượi
Đuổi cái nóng mùa hè.
Tuần 4:
Bài hát :Bạn có nhớ tên tôi
Xin mời bạn có biết là tôi
Có cái tên tuyệt vời tuyệt vời
Là tôi chính là tôi! Hê lô hê lô hê lô
Hê lô hê lô hê lô
Bài nghe: Nhớ mãi nụ cười xinh
Làn môi tươi tắn ngát hương cho ta cùng hé những nụ cười xinh.
Bạn và tôi vui tươi hồn nhiên bên một tương lai tươi sáng.
Kìa gió mang niềm vui đến hôn lên bờ môi đẹp xinh thơm ngát.
Rồi nhớ mãi nụ cười xinh vui tươi tháng ngày.
Một ngày trong xanh làn mây đùa bay trắng bên khung trời
Và làn gió cất tiếng hát mơn đùa tóc ai nhẹ nhàng
Nụ cười xinh em tự tin trên phố vui.
Bạn và tôi tay cầm tay cùng đi đến nơi chân trời
Và cuộc sống sẽ lấp lánh bên những giấc mơ ngọt ngào.
Làn môi xinh mang nụ cười gần bên nhau.
Tiếng hát sẽ mãi bên ta cùng ngân nga bao giai điệu đẹp.
Tay trong tay đón chào ngày vui mới.
Cùng hát lên, ngàn tiếng ca để cho những nỗi buồn kia trôi qua.
Nào mình vui bước sánh vai bên nhau cùng chắp cánh bao mộng mơ
Nồng nàn hương thơm bên bờ môi cho bạn cho tôi ngây ngất
Đùa vui trong ngày xinh nắng con tim rộn vang niềm vui khúc hát

Và trong thiên nhiên ta vẽ nên ngàn ước mơ.
Làn môi tươi tắn ngát hương cho ta cùng hé những nụ cười xinh
Bạn và tôi vui tươi hồn nhiên bên một tương lai tươi sáng
Kìa gió mang niềm vui đến hôn lên bờ môi đẹp xinh thơm ngát
Sẽ nhớ mãi nụ cười xinh vui tươi tháng ngày.
Truyện: Người bạn tốt
Người bạn tốt Linh Trang thân với Nhà Linh cách nhà Trang kênh nhỏ Ngày vậy, từ sáu sáng, bố mẹ chuẩn bị cho Linh ăn sáng Sau bố dắt Linh sang
nhà Trang rủ bạn học Một hôm đường học về, Linh giẫm phải mãnh chai bên đường Mảnh chai khiến chân Linh đau buốt Em cố bước bước lại đau
Nhìn bạn lại nhìn xung quanh , Trang chưa biết làm để giúp bạn Trang loay hoay bên bàn chân đầy máu bạn Bất Trang nghĩ hôm sinh nhật cô giáo
tặng Trang khăn thiêu đẹp Không đắn đo Trang vội lấy khăn băng vào vết thương cho Linh Chờ cho Linh bớt đau , Trang dìu bạn nhà Sớm hôm sau
vừa ngủ dậy, Trang thấy Linh đứng lấp ló cổng, tay cầm khăn thêu Linh thỏ thẻ nói: - Mình cảm ơn bạn tặng bạn khăn Bố mẹ Linh Trang bước tới ,
ôm hai bạn vào lòng khen thật đôi bạn tốt.
Tuần 5:
Bài hát: Halloween (nguyễn hải phong)
Trông bên kia xem ô hay ai đang lem nhem hóa trang thành đêm đen.
Trông thật xa xa ai đang đi vô đi ra hóa trang thành njnja
Cất tiếng hát nào lấp lánh những lung linh màu
Hãy đón chào nhau hallo halloween
Giữa những phép màu cứ thế hãy nâng ly nào
Tiến đến gần nhau hallo halloween.
Trông bên kia xem ô hay ai đang lem nhem hóa trang thành Style demand
Trông thật xa xa ai đang đi vô đi ra hóa trang thành Super star
Cất tiếng hát nào lấp lánh những lung linh màu
Hãy đón chào nhau hallo halloween
Giữa những phép màu cứ thế hãy nâng ly nào
Tiến đến gần nhau hallo halloween.
Cất tiếng hát nào lấp lánh những lung linh màu
Hãy đón chào nhau hallo halloween
Giữa những phép màu cứ thế hãy nâng ly nào
Tiến đến gần nhau hallo halloween
Thơ: Cô và cháu.
Bé biết nhận màu xanh
Cô chỉ sang màu đỏ
Nhìn theo ngón tay trỏ

Bé biết thêm màu vàng
Ngón tay cô nhẹ nhàng
Chuyển sang màu tím Huế
Cứ như thế, như thế …
Bé biết đủ bảy màu
Cô v à bé nhìn nhau
Nụ cười trong ánh mắt.

