CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10/2018
Lớp: GIEO HẠT 1
Tuần I: Các bạn của bé
Từ ngày 01/10 đến 05/10/2018
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Chiều
* Rèn nề nếp :Dạy trẻ biết nói lời cảm ơn khi được nhận đồ.

Thứ hai

Nhận biết tập nói : Lớp học của bé

*HĐC: Xem một số tranh ảnh về cơ thể bé
- Chơi với góc gia đình

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Âm nhạc: NDC: Dạy hát: Bé khỏe bé ngoan.
NDKH: TCÂN: Vui theo điệu nhạc

*GDLG: Tiếp tục rèn trẻ lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định
*HĐC: Cho trẻ chơi với đồ chơi yêu thích trong lớp

Hoạt động với đồ vật: Xâu lá, xâu hoa

.* Rèn nề nếp: Tiếp tục rèn trẻ tập trung vào cô khi ngồi học
bài.
*HĐC: Vận động theo nhạc bài hát “Bé khỏe bé ngoan”

Văn học: Đồng dao : “ Tay đẹp ”

Thể dục VĐCB: Trườn về phía trước
TCVĐ : Bong bóng xà phòng.

Tạo hình: In bàn tay
Nghe cô kể truyện “ Vệ sinh buổi sang”
*NGBN.
- Biểu diễn văn nghệ
- Ôn thơ : “ Trung thu của bé ”
GDLG: Rèn trẻ biết cảm ơn người lớn khi cho quà
.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10/2018
Lớp: GIEO HẠT 1
Tuần II: Cơ thể của bé
Từ ngày 08/10 đến 12/10/2018
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

Nhận biết tập nói: Nhận biết một số bộ phận cơ thể của bé (
mắt, mũi ,miệng)

*GDLG: Giáo dục trẻ nhường nhau khi chơi
*HĐC: Xem một số tranh ảnh về các bộ phận của bé
- Chơi với góc gia đình

Thứ ba

Âm nhạc: NDC: VĐTN: Ồ sao bé không lắc.
NDKH: TCVĐ : Nghe âm thanh đoán tên nhạc
cụ
Hoạt động với đồ vật: Chọn đồ chơi to – nhỏ.

* GDLG: Tập đưa đồ vật cho người lớn bằng 2 tay.
* Rèn nề nếp: Tiếp tục rèn trẻ tập trung vào cô khi ngồi học
bài.

Văn học: Truyện : “ Đôi bạn tốt ”

Tạo hình: Tô màu áo váy.
Cô cà trẻ đọc đồng dao( Tay đẹp)

Thể dục : VĐCB:Đứng tung bóng
TCVĐ : Con bọ rùa.

*NGBN.
- Biểu diễn văn nghệ
- Ôn truyện : Đôi bạn tốt.

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

*GDLG: Tiếp tục rèn trẻ lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định
*HĐC: Cho trẻ chơi với đồ chơi yêu thích trong lớp

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10/2018
Lớp: Gieo hạt 1
Tuần III: Mẹ yêu
Từ ngày 15/10 đến 19/10/2018

Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

*GDLG: Rèn cách chào hỏi lễ phép.
Thứ hai

Nhận biết tập nói: Trò chuyện về mẹ của bé

*HĐC: Xem một số tranh ảnh về các bạn trong lớp
- Chơi với bộ lồng cốc.

Thứ ba

Âm nhạc: NDC: Nghe hát: Ba ngon nến lung linh
NDKH: TCÂN: Vui theo điệu nhạc

*GDLG: Dạy trẻ biết trả lời người lớn là “ Không ạ, có ạ, vâng
ạ”
*HĐC: Ôn thể dục: “ Đi theo hiệu lệnh’’

Hoạt động với đồ vật: Xâu vòng mầu đỏ

* GDLG: Tập đưa đồ vật cho người lớn bằng 2 tay.
* Rèn nề nếp: Tiếp tục rèn trẻ tập trung vào cô khi ngồi học bài.

Thứ năm

Văn học: Thơ : “ Mẹ tắm cho bé ”

Tạo hình: Dán quả bóng tròn mầu đỏ

Thứ sáu

Thể dục : VĐCB: Ngồi lăn bóng bằng hai tay
TCVĐ : Bong bóng xà phòng.

*NGBN.
- Biểu diễn văn nghệ
- Ôn đồng dao : “ Tay đẹp ”

Thứ tư

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10/2018
Lớp: GIEO HẠT 1
Tuần IV: Đồ chơi trong lớp bé.
Từ ngày 22/10 đến 26/10/2018
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Thứ hai

Nhận biết tập nói: Đồ chơi trong lớp của bé ( Búp bê, bộ đồ
chơi nấu ăn)

Chiều
*GDLG: Chơi đoàn kết với bạn,không tranh dành đồ chơi
*HĐC: Xem một số tranh ảnh về các đồ chơi ở các góc chơi.

Thứ ba

.
Âm nhạc: NDC : Dạy hát: Lời chào buổi sáng
NDKH:Nghe hát: Bé ăn thật ngoan.

*GDLG: Tiếp tục rèn trẻ lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định
*HĐC: Cho trẻ chơi với đồ chơi yêu thích trong lớp

Thứ tư

Hoạt động với đồ vật: Chọn đồ chơi có kích thước to- nhỏ

* GDLG: Tập đưa đồ vật cho người lớn bằng 2 tay.
* Rèn nề nếp: Tiếp tục rèn trẻ tập trung vào cô khi ngồi học bài.

Thứ năm

Thứ sáu

Văn học: Truyện : “ Sóc nâu nhanh trí ”

. Tạo hình: Di màu cái bát.
Cô và trẻ đọc bài thơ( Mẹ tắm cho bé)

Thể dục : VĐCB: .Đi có mang vật trên tay
TC: Kéo cưa lừa sẻ

*NGBN.
- Nghe cô kể truyện.
- Ôn truyện : Sóc nâu nhanh trí.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10/2018
Lớp: GIEO HẠT 1
Tuần V: Halloween
Từ ngày 29/10 đến 02/11/2018
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

Nhận biết tập nói:Nhận biết màu đỏ

*GDLG: Tiếp tục dạy trẻ biết giữ gìn vệ sinh
*HĐC: Xem một số tranh ảnh về các kí hiệu đồ dùng cá nhân
của trẻ.
-Chơi với góc gia đình

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Âm nhạc: NDC : VĐTN: “ Trời nắng trời mưa ”
NDKH:TCVĐ : Tai ai tinh

*GDLG: Tiếp tục rèn trẻ lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định
*HĐC: Cho trẻ chơi với đồ chơi yêu thích trong lớp

Hoạt động với đồ vật: Lồng cốc

* GDLG: Tập đưa đồ vật cho người lớn bằng 2 tay.
* Rèn nề nếp: Tiếp tục rèn trẻ tập trung vào cô khi ngồi học bài.

Văn học: Thơ : Bé tập nói

Tạo hình: Trang trí mặt nạ
Nghe cô kể truyện Sóc nâu nhanh trí

Thể dục : VĐCB: Bò tới đích
TC: Con bọ rùa

*NGBN.
- Nghe cô kể truyện.
- Ôn thơ: Bé em tập nói.

NỘI DUNG THƠ,TRUYỆN,BÀI HÁT LỚP GIEO HẠT THÁNG 10
Tuần 1 :
Đồng dao : “ Tay đẹp ”
Một tay đẹp
Hai tay đêp
Ba tay đẹp
Tay dệt vải
Tay vãi rau .
Tay buông câu
Tay chặt củi
Tay đắp núi
Tay đào sông
Tay cạo lông
Tay mổ lợn
Tay bắt vượn
Tay bắt voi
Tay bẻ roi
Tay đánh hổ
Siêu tầm
Bài hát: “ Bé khỏe bé ngoan ”
Em bé khỏe em bé ngoan
Chỉ mong sao em lớn nhanh từng ngày
Em bé khỏe em bé ngoan
Em ca hát làm vui cả nhà
Em ăn ngon ngon thật là ngon
Em ngủ ngon ai cũng phát thèm
Em học hành cũng chăm ngoan lắm
Em đúng là bé khỏe bé ngoan
Sáng tác Nguyễn Văn Hiên
Tuần 2 :

Truyện : “ Đôi bạn tốt ”
Thím Vịt bận đi chợ xa đem con đến gởi bác gà mái mẹ. Gà mái mẹ gọi con ra chơi với Vịt con.
Gà con xin phép mẹ dẫn Vịt con ra vườn chơi và tìm giun để ăn. gà con nhanh nhẹn đi trước.
Vịt con lạch bạch theo sau:
Thấy Vịt con chậm chạp, Gà con tỏ ra không thích lắm. Ra tới vườn, Gà con lấy hai chân bới đất tìm giun. Ngón chân của Vịt có màng không bới đất
được. Vịt con cứ lạch bạch khiến đất bị nén xuống. Gà con không tài nào tìm giun được.
Gà con tức quá nói với Vịt con :
-Bạn chẳng biết bới gì cả, bạn đi chỗ khác chơi để tôi bới một mình vậy.
-Vịt con thấy Gà con cáu với mình cũng buồn, liền bỏ ra ao tìm tép ăn.
-Một con Cáo mắt xanh, đuôi dài nấp trong bụi rậm, thấy Gà con đi tìm mồi một mình định nhảy ra vồ.
-Gà con sợ quá vội ba chân bốn cẳng chạy ra bờ ao. Gà con vừa chạy vừa kêu : “Chiếp, chiếp, chiếp !”.
-Vịt con đang lặn ngụp tìm tép, nghe tiếng bạn gọi vội lướt nhanh vào bờ kịp cõng bạn ra xa.
-Cáo chạy tới bờ đã thấy Gà và Vịt đang ở gần ao sâu.
-Chờ mãi không được, Cáo liếm mép và bỏ đi.
-Nhờ Vịt có đôi chân như mái chèo bơi rất nhanh mà Gà con thoát chết...
-Lúc này Gà con mới thấy việc mình đuổi Vịt con là không tốt, và xin lỗi bạn. Vịt con không giận mà còn mò tép cho gà con ăn.
Từ đấy mỗi khi Vịt con đến chơi. Gà con mừng tíu tít đi tìm giun cho Vịt con ăn. Gà con nhanh nhẹn đi trước, Vịt con lạch bạch theo sau. Hai bạn gà
và Vịt rất quý mến nhau.
Siêu tầm
Bài hát: “ Ồ sao bé không lắc ”
Đưa tay ra nào, nắm lấy cái tai
Lắc lư cái đầu, lắc lư cái đầu
Ồ sao bé không lắc, ồ sao bé không lắc…
Đưa tay ra nào, nắm lấy cái eo
Lắc lư cái mình, lắc lư cái mình
Ồ sao bé không lắc, ồ sao bé không lắc…
Đưa tay ra nào, nắm lấy cái chân
Lắc lư cái đùi, lắc lư cái đùi
Ồ sao bé không lắc, ồ sao bé không lắc…
Siêu tầm
Tuần 3 :
Bài hát : “ Ba ngọn nên lung linh ”
Ba là cây nến vàng
Mẹ là cây nến xanh
Con là cây nến hồng
Ba ngọn nến lung linh A.............

Thắm sáng một gia đình
Gia đình gia đình
Ôm ấp những ngày thơ
Cho ta bao kỷ niệm thương mến
Gia đình gia đình
Vương vấn bước chân ta đi
Ấm áp trái tim quay về
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 hai tiếng gia đình
Lung linh hai tiếng gia đình
Ba là cây nến hồng
Mẹ là cây nến xanh
Con là cây nến hồng
Ba ngọn nến lung linh
A......... 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
Bên nhau khi đớn đau
Bên nhau đến suốt 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
Lung linh lung linh hai ...tiếng ...gia ......đình ...
Sáng tác Phương Thảo –Ngọc Lễ
Bài thơ: “ Yêu mẹ ”
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.
Siêu tầm
Tuần 4 :
Truyện : “ Sóc nâu nhanh trí ”
Thỏ Trắng và Sóc Nâu là một đôi bạn thân. Hôm nay là ngày sinh nhật của Thỏ Trắng, Sóc rất muốn đến dự và chúc mừng Thỏ Trắng.
Nhưng nhà Thỏ ở bên kia bờ suối, muốn sang thì phải bởi qua mà Sóc Nâu lại không biết bơi.
Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng Sóc Nâu tìm một cuộn dây thừng, ném một đầu dây sang phía nhà Thỏ, còn một đầu dây Sóc Nâu buộc lên cành cây.
Sóc treo chiếc ô lên dây, rồi ngồi lên và vèo…chỉ vài phút sau, Sóc Nâu đã sang đến nhà của Thỏ.
Thấy Sóc Nâu sang, Thỏ Trắng và các bạn rất vui. Bạn nào cũng khen ngợi Sóc Nâu nhanh trí.
Siêu tầm

Bài hát : “ Lời chào buổi sáng ”
Con chào bố ạ
Con chào mẹ yêu
Con đi học nhé
Chiều con lại về
Tác giả Gia Luật
Tuần 5 :
Thơ : “ Bé tập nói ”
Chập chà chập chững
Bé đi chưa vững
Miệng nói bi bô:

“Bác Hồ! Bác Hồ!...”
Ngón tay nhỏ xíu,
Bé chỉ lên tường.
Từ trong bức ảnh
Bác cười yêu thương.
Tác giả Trần Thị Nhật Tân
Bài hát: “ Trời nắng trời mưa ”
Trời nắng ,trời nắng Thỏ đi tắm nắng.
Vươn vai, vươn vai Thỏ dùng đôi tai.
Nhảy tới ,nhảy tới đùa trong nắng mới.
Bên nhau ,bên nhau ,bên nhau ta cùng chơi.
Trời nắng ,trời năng Thỏ đi tắm nắng.
Vươn vai ,vươn vai Thỏ dùng đôi tai .
Nhảy tới ,nhảy tới đùa trong năng mới .
Bên nhau ,bên nhau ta cùng chơi .
Mưa to rồi ,mưa to rồi mau mau mau chạy thôi.
Siêu tầm

