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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10
Lớp : Lá biếc 1
Thực hiện từ : 01/10/2018 - 02/11/2018
Kế hoạch tuần 1: Tôi tự tin(Từ ngày : 01/10 đến 05/10/2018)
Hoạt động
Sáng
* Văn học:Thơ: “Lời bé”
* Tạo hình( Ngoại khoá ): Biểu cảm của bé
* Tiếng anh: ( bản ngữ ):-My family: Family members
-Conversation: Who is she? She is (my) mother.
-Word family: ‘ad
* Bóng đá:Hướng dẫn kỹ thuật tiếp xúc với bóng bằng má trong bàn chân(
Lòng bàn chân)
* Tạo hình (Chính khoá):Vẽ chân dung bé
* Võ:Dạy động tác đá mũi chân
* Múa:Tập lại các động tác uốn ép dẻo cơ bản + các thế chân trong gióng
Ballet.
* Khám phá xã hội:Tôi có khả năng gì?
* Thư viện:trò chuyện về khả năng , năng khiếu của trẻ
* Music & Movement Day:-My family: Family members
-Conversation: How many people are there in your family? There are 5.
-Word family: ‘ad’
* Thể dục (1/2 lớp ):
VĐCB: -Bật liên tục vào vòng.(vạch kẻ) -Ném xa bằng 1 tay
TCVĐ: Cáo và Thỏ
* Montessori: Kết hợp khối trụ không núm -gậy đỏ
* Võ:Dạy động tác đá mũi chân
* Múa:Tập lại các động tác uốn ép dẻo cơ bản, các thế chân trong gióng
Ballet.
* Montessori: Luyện tập
*Toán :Dạy trẻ nhận biết chữ số 6, số lượng trong phạm vi 6
* Máy tính: Thế giới sôi động
* Story time :Grandparents are great (Razkid Level A
*Thể dục (1/2 lớp ):
VĐCB: -Bật liên tục vào vòng.(vạch kẻ) -Ném xa bằng 1 tay
TCVĐ: Cáo và Thỏ
* Âm nhạc:
- NDC: Dạy vận động: Bạn có biết tên tôi
- NDKP:Nghe hát: Tìm bạn thân
- Trò chơi âm nhạc:Tai ai tinh

Chiều
* Giao tiếp thuyết trình : Giải phóng đôi tay trong thuyết trình
* Montessori: Cách chăm sóc tóc

* Montessori: Luyện tập
* Làm quen chữ viết :Trò chơi chữ cái:a,ă,â
* Piano:Bài tập 5 ngón tay
* Tạo hình( Ngoại khoá ): Chân dung bé
* Tiếng anh: ( bản ngữ ):
- My family review
- Word family: ‘ad’

* Tiếng anh:Game: What’s the time (Daddy)?
* Cảm thụ âm nhạc: Thẩm âm tiết tấu theo giai điệu
* Giáo dục lễ giáo: Biết gọi người giúp đỡ khi lạc đường
* Bóng rổ:Ôn luyện kỹ thuật Đập bóng bằng hai tay
* Bóng rổ:Ôn luyện kỹ thuật Đập bóng bằng hai tay
* Bình bầu bé ngoan :
* Montessori: Dây hạt dài
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10
Lớp : Lá biếc 1
Thực hiện từ : 01/10/2018 - 02/11/2018
Kế hoạch tuần 2: Phân loại đồ dùng trong gia đình (Từ ngày : 08/10 đến 12/10/2018)
Hoạt động
Sáng
Chiều
*Văn học:truyện “Cô bé hoa hồng”
* Giao tiếp thuyết trình : Ôn luyện
* Tạo hình( Ngoại khoá ):Nặn con đôi tất
* Montessori: Sách nhỏ cụm từ (CĐ màuhồng từ 2 chữ cái)
* Tiếng anh: (bản ngữ ):-My family review: What does your mother do?
She is a teacher.
-Word family: ‘ag’
-Color: Yellow and Blue
* Bóng đá:Hướng dẫn kỹ thuật tiếp xúc với bóng bằng má trong bàn chân(
Lòng bàn chân)
* Tạo hình (Chính khoá):Cắt,dán đồ dùng gia đình
* Montessori: Luyện tập
*Võ:Dạy cách phối hợp đông tác đá mũi chân với ra chưởng
* Làm quen chữ viết :Làm quen chữ cái e ê
* Múa:Ôn luyện lại các động tác cơ bản đã học : Dan tọc Kinh, H Mông,
* Piano:Bài tập 5 ngón tay
Mõ
* Khám phá xã hội:Bé phân loại đồ dùng trong gia đình.
* Tạo hình( Ngoại khoá ): Vẽ phòng khách nhà bé
* Thư viện:Trò chuyện với trẻ về các đồ dùng trong gia đình
* Tiếng anh: ( bản ngữ ):
-My family review
* Music & Movement Day:Game: What’s the time (Mommy)?
* Thể dục (1/2 lớp ):
- -Word family: ‘ag’
VĐCB:- Bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6m- đi bằng mép ngoài bàn chân
- -Shape: star and heart
TCVĐ:Vượt chướng ngại vật
* Montessori: Cộng đổi hàng bằng hạt vàng
* Võ: Dạy cách phối hợp đông tác đá mũi chân với ra chưởng
* Tiếng anh:- My family review
* Múa:Ôn luyện lại các động tác cơ bản đã học : Dan tọc Kinh, H Mông,
-Word family: ‘ag’
Mõ
* Cảm thụ âm nhạc: Thẩm âm tiết tấu theo giai điệu
* Montessori: Luyện tập
* Giáo dục lễ giáo: Đi bộ trên vỉa hè.
*Toán :Tách 6 làm 2 phần
* Bóng rổ:Ôn luyện kỹ thuật Đập bóng bằng hai tay
* Máy tính: Letter A
* Bóng rổ:Ôn luyện kỹ thuật Đập bóng bằng hai tay
* Story time :Tag on a bag (Little Fox)
* Bình bầu bé ngoan
* Thể dục (1/2 lớp ):
* Montessori: Hoa quả dầm
VĐCB:- Bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6m- đi bằng mép ngoài bàn chân
TCVĐ:Vượt chướng ngại vật
* Âm nhạc:
-NDC:Dạy hát: Thiên đàng búp bê
- NDKP:Nghe hát: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to
- Trò chơi âm nhạc: tiếng hát ở đâu
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10
Lớp : Lá biếc 1
Thực hiện từ : 01/10/2018 - 02/11/2018
Kế hoạch tuần 3: CĐ phát sinh: Ngày phụ nữ Việt Nam(Từ ngày : 15/10 đến 19/10/2018)
Hoạt động
Sáng
Chiều
* Văn học: Thơ “Mẹ và cơn mưa”
* Giao tiếp thuyết trình : Làm chủ sân khấu
* Tạo hình( Ngoại khoá ):Làm hoa tặng me,cô,bà(T1)
* Montessori: Luyện tập
* Tiếng anh: ( bản ngữ ):-My family: Family member review. What does
your mother do? She cook food.
-Word family: ‘ap’
* Bóng đá:Hướng dẫn kỹ thuật truyền bóng hai người bằng má trong bàn
chân
* Tạo hình (Chính khoá):Làm thiệp tặng mẹ
* Montessori: Hộp vật và thẻ từ (CĐ màu xanh dương từ 3 chữ cái)
*Võ:Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 2.
* Làm quen chữ viết : Làm quen chữ cái e ê
* Múa:Ôn luyện lại các động tác cơ bản đã học : Dan tọc Kinh, H Mông,
* Piano:Bài tập 5 ngón tay
Mõ
* Khám phá xã hội:Ngày phụ nữ Việt Nam
* Tạo hình( Ngoại khoá ): Làm hoa tặng me,cô,bà(T2)
* Thư viện:Trò chuyện với trẻ về ngày 20/10
- * Tiếng anh: ( bản ngữ ):
* Music & Movement Day:My family: Family members
- Word family: ‘ap’
Word family: ‘ap’
- My family review
* Thể dục (1/2 lớp ):
VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt- chuyền bóng qua đầu
TCVĐ: nhảy lò cò
* Montessori: Luyện tập
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 2.
- * Tiếng anh:Game: What’s the time (Daddy)?
* Múa:Ôn luyện lại các động tác cơ bản đã học : Dan tọc Kinh, H Mông,
* Cảm thụ âm nhạc: Ôn tập lại 6 bậc cơ bản
Mõ
* Giáo dục lễ giáo: Phải có người lớn dắt khi sang đường.
* Montessori: Các hành tinh trong hệ mặt trời – trải thảm
* Bóng rổ:Hướng dẫn kỹ thuật truyền bóng đập đất nhiều người một chạm
*Toán :Dạy trẻ nhận biết chữ số 7, sô lượng trong phạm vi 7
* Máy tính: Ngôi nhà toán học của Sammy
* Bóng rổ:Hướng dẫn kỹ thuật truyền bóng đập đất nhiều người một chạm
* Bình bầu bé ngoan
* Story time :We tap on a map (Little Fox)
* Montessori: Luyện tập
*Thể dục (1/2 lớp ):
VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt- chuyền bóng qua đầu
TCVĐ: Nhảy lò cò
* Âm nhạc:
- NDC:Dạy hát: Mẹ ơi có biết
- NDKP:Nghe hát : Ba ngọn nến lung linh
- Trò chơi âm nhạc: tượng
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10
Lớp : Lá biếc 1
Thực hiện từ : 01/10/2018 - 02/11/2018
Kế hoạch tuần 4: Mối quan hệ trong gia đình bé (Từ ngày : 22/10 đến 26/10/2018)
Hoạt động
Sáng
Chiều
* Văn học:Đóng kịch “Cô bé hoa hồng”
* Giao tiếp thuyết trình : Ôn luyện
* Tạo hình( Ngoại khoá ):Vẽ chân dung ông bà ( tiết 1)
* Montessori: Luyện tập
* Tiếng anh: ( bản ngữ ):=-People in our community
-Word family: short a review
* Bóng đá:Hướng dẫn kỹ thuật truyền bóng hai người bằng má trong bàn
chân
* Tạo hình (Chính khoá):Vẽ người thân trong gia đình
* Montessori: Trừ đổi hàng bằng hạt vàng
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 2.
* Làm quen chữ viết : Trò chơi chữ cái: e,ê
* Múa:Ôn tập kỹ năng
* Piano:Bài tập 5 ngón tay
* Khám phá xã hội: Mối quan hệ trong gia đình bé
* Thư viện:Trò chuyện với trẻ về các con côn trùng
* Music & Movement Day:-People in our community
- Word family: short a review
* Thể dục (1/2 lớp ):
VĐCB: Chạy chậm khoảng 100-120m- ném xa bằng 2 tay
TCVĐ: bắt bướm
* Montessori: Luyện tập
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 2.
* Múa:Ôn tập ky năng
* Montessori: Luyện tập
*Toán :Tách 7 làm 2 phần
* Máy tính: Luyện tập
* Story time :Atheletes (Razkid Level A)
*Thể dục (1/2 lớp ):
VĐCB: Chạy chậm khoảng 100-120m- ném xa bằng 2 tay
TCVĐ: bắt bướm
* Âm nhạc:
- NDC: Nghe hát: Huyền thoại mẹ
- NDKP: Vận động theo nhạc bài: Mẹ ơi có biết
- Trò chơi vận động: Ai giỏi nhất

-

-

* Tạo hình( Ngoại khoá ): Vẽ chân dung ông bà (tiết 2)
* Tiếng anh: ( bản ngữ ):People in our community
Word family: short a review

* Tiếng anh: Game: What’s the time, Doctor?
* Cảm thụ âm nhạc: Xướng âm gam Đô trưởng
* Giáo dục lễ giáo: Đội mũ khi đi ra trời nắng
* Bóng rổ:Hướng dẫn kỹ thuật truyền bóng đập đất nhiều người một
chạm
* Bóng rổ:Hướng dẫn kỹ thuật truyền bóng đập đất nhiều người một
chạm
* Bình bầu bé ngoan
* Montessori: Làm bánh pancake
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10
Lớp : Lá biếc 1
Thực hiện từ : 01/10/2018 - 02/11/2018
Kế hoạch tuần 5: Halloween (Từ ngày : 29/10 đến 02/11/2018)
Hoạt động
Sáng
Chiều
* Văn học:Sự tích quả bí ngô
* Giao tiếp thuyết trình : Ôn luyện
* Tạo hình( Ngoại khoá ): Làm đèn, mặt nạ haloween
* Montessori: Luyện tập
* Tiếng anh: ( bản ngữ ):People in our community
Word family: short a review
* Bóng đá:Hướng dẫn kỹ thuật truyền bóng hai người bằng má trong bàn
chân
* Tạo hình (Chính khoá):Làm mặt nạ Halloween
* Montessori: Tìm hiểu đặc trưng đất nước
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 2.
* Làm quen chữ viết : Làm quen chữ u ư
* Múa: Ôn tập ky năng
* Piano:Bài tập 5 ngón tay
* Khám phá xã hội:Bé tìm hiểu về ngày Hallowen
* Thư viện:Trò chuyện với trẻ về ngày lễ halloween
* Music & Movement Day:People in our community
Word family: short a review
* Thể dục (1/2 lớp ):
VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng- đí nối bàn chân
TCVĐ: Cáo và Thỏ
* Montessori: VN – Địa danh nổi tiếng VN
* Võ:Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 2.
* Múa:Ôn tập ky năng
* Montessori: Luyện tập
*Toán :Ôn xác định vị trí đồ vật so với bản thân, người khác
* Máy tính:Letter B
* Story time :Atheletes (Razkid Level A)
* Thể dục (1/2 lớp ):
VĐCB:Ném trúng đích thẳng đứng- đí nối bàn chân
TCVĐ: Cáo và Thỏ
* Âm nhạc:
-NDC: Biểu diễn bài hát trong tháng
- NDKP:Nghe hát: Nhật kí của mẹ
- Trò chơi âm nhạc: Chuyền bóng theo nhạc

-

-

* Tạo hình( Ngoại khoá ): Làm đèn, mặt nạ haloween
* Tiếng anh: ( bản ngữ ):People in our community
Word family: short a review

* Tiếng anh:Game: What’s the time, Doctor?
* Cảm thụ âm nhạc: Bài tập xướng âm 1
* Giáo dục lễ giáo:Biết xếp hàng chờ đến lượt
* Bóng rổ:Hướng dẫn kỹ thuật truyền bóng đập đất nhiều người một chạm
* Bóng rổ:Hướng dẫn kỹ thuật truyền bóng đập đất nhiều người một chạm
* Bình bầu bé ngoan
* Montessori: 7 kỳ quan thế giới cổ đại

NỘI DUNG THƠ TRUYỆN THÁNG 10/2018
1.Bài thơ- Truyện
Thơ: Lời bé
Mẹ đi trực vắng nhà
Như vắng hơn một nửa
Bếp thất thường đỏ lửa
Đường ra chợ thêm xa
Mẹ đi trực vắng nhà
Cơm chỉ thường một món
Mèo con cũng kêu chán
Tròn xoe mắt : ''meo meo"
Mẹ đi trực mang theo
Tiếng ồn ào la hét
Vắng một ngày mới biết
Tiếng ồn ào cũng vui
Mẹ đi trực vắng nhà
Như thiếu hơn một nửa
Dáng mẹ về trước ngõ
Ba mừng vui hơn con
Truyện: Cô bé hoa hồng
Ngày xưa, có hai mẹ con Hoa Hồng. Mẹ yêu Hoa Hồng lắm. Hoa Hồng có mái tóc dài, đôi tay trắng hồng và cặp mắt đen lay lấy. Nhưng Hoa Hồng
rất lười, chỉ ngắm vuốt suốt ngày, chẳng giúp mẹ việc gì. Mẹ buồn lắm, khuyên thế nào cũng không được, đến nỗi mẹ phải ốm. Thấy mẹ ốm, phải
nằm một chỗ. Hoa hồng hối hận lắm, vội đi tìm thuốc cho mẹ.
Đến ngã ba đường, Hoa Hồng không biết đi ngã nào. Hoa Hồng hỏi một cây Liễu nhỏ ven đường:
- Liễu ơi, mẹ chị ốm, em có biết nơi đâu có thuốc không?
- Chị cho em mái tóc, em chỉ đường cho!
- Em lấy đi!
- Chị hãy trèo lên núi kia!
Hoa Hồng thấy đau nhói. Mái tóc dài của cô bé biến mất. Còn cây Liễu lớn vụt, cành lá xanh mướt.
Hoa Hồng đến cây núi thấy một câ Táo cành lá cụt ngủn. Hoa HỒng hỏi:
- Táo ơi, mẹ chị ốm, em có biết nơi đâu có thuốc không?
- Chị cho em đôi tay em chỉ cho.
- Em lấy đi!
- Chị hãy trèo lên núi kia!
- Hoa Hồng thấy đau buốt, đôi tay đã biến mất. Còn cây Táo vụt lớn, cành lá xum xuê, trĩu quả.
Lên đến đỉnh núi, Hoa Hồng chỉ thấy một cái giếng cạn. Hoa Hồng hỏi:
- Giếng ơi, mẹ chị ốm, em có biết nơi đâu có thuốc không?

- Chị cho em đôi mắt, em sẽ chỉ cho.
- Em lấy đi!
- Chị hãy đến giếng kia!
Hoa Hồng đau thót tim, đôi mắt cảu em đã biến mất, em không nhìn thấy gì nữa. Nước Giếng dâng lên, hương thơm ngào ngạt. Một tiếng nói cất lên:
- Con hãy lấy thuốc đi, thuốc chữa bệnh cho mẹ con đây!
Hoa Hồng lúng túng cúi xuống giếng. Nước Giếng dâng lên, tràn vào miệng Hoa Hồng. Hoa Hồng ngậm lấy một ngụm nước rồi vội vã lần đường trở
về.
Mẹ vẫn nằm thin thít trên giường. Hoa Hồng chạy ào tới bên mẹ.
- Mẹ ơi!
Nước trong miệng Hoa Hồng rơi xuống ngực mẹ. Bà ngồi bật dậy, khỏa mạnh bình thường. Bà ôm chặt lấy Hoa Hồng, kinh ngạc:
- Sao con lại thế này?
Bà khóc những giọt nước mắt rơi xuống mắt Hoa Hồng. Kỳ lạ thay, hai mắt Hoa Hồng bừng sáng. Bà xoa đầu Hoa Hồng, tóc Hoa Hồng bỗng mọc
dài, óng mượt. bà lại xoa khắp người Hoa Hồng, tay Hoa Hồng mọc lại như cũ.
Và Hoa Hồng xinh đẹp hơn xưa.
Thơ: Mẹ và cơn mưa
Quãng đường xa tít
Đầy ắp cơn mưa
Lối về trơn quá
Mẹ ơi! Về chưa
Chợ chiều đã vãn
Gánh gồng lo toan
Áo mưa mỏng mảnh
Thấm cơn mưa tràn
Giơ tay con đón
Mẹ về dưới mưa
Con khều bếp lửa
Đốt cơn gió lùa
Bữa cơm nấu vội
Bát canh nấu rau
Chờ ba về nữa
Niềm vui quây quần
Sự tích quả bí ngô
Câu chuyện về anh chàng Jack Hà Tiện lưu truyền hết đời này qua đời khác tại xứ Ireland này. Câu chuyện kể về một anh chàng Jack đã mời quỷ đi
uống rượu. Nhưng bản chất là một kẻ hà tiện, Jack không muốn trả tiền cho cuộc nhậu này và gã bắt đầu dụ dỗ con quỷ tự hóa thành đồng tiền. Con
quỷ nhanh chóng mủi lòng và làm theo.
Ngay sau khi biến hình xong, Jack nhanh chóng cầm đồng tiền cho vào túi áo có sẵn thánh giá bên trong và khiến cho con quỷ không thể nào trở lại
được nguyên hình được nữa. Sau đó, Jack bắt đầu ra điều kiện với con quỷ là không được quấy nhiễu gã trong 1 năm và nếu Jack chết, quỷ không
được lấy linh hồn của mình. Không còn cách nào khác, con quỷ buộc phải tuân theo.

1 năm thấm thoát thoi đưa, Jack lại tiếp tục lừa quỷ trèo lên cây hái quả. Lúc quỷ trèo lên cũng là lúc Jack khắc ngay một thánh giá vào thân cây và
làm quỷ không thể leo xuống được vì quá sợ hãi. Lần này, Jack lại ra điều kiện và bắt quỷ phải hứa là không quấy nhiễu mình trong 10 năm. Biết
không thể làm được gì, con quỷ đành cắn răng làm theo.
Chẳng bao lâu sau, Jack Hà Tiện qua đời nhưng khi linh hồn của Jack bước chân đến thiên đường thì không được Thượng Đế đồng ý. Bởi gã là một
kẻ tinh ranh, láu cá, chính điều này làm Thượng Đế lo sợ rằng hắn sẽ phá hỏng quy tắc nơi đây. Buồn chán, Jack đi xuống địa ngục, nhưng tại đây
con quỷ bị Jack lừa năm xưa cũng không muốn gã ở đây.
Jack bỏ hòn than đỏ quỷ đưa vào trong củ cải rỗng ruột
Trót hứa không lấy linh hồn của Jack, con quỷ đành cho Jack một cục than cháy để dò đường trong bóng tối và đuổi gã đi. Cầm cục than cháy đỏ,
Jack bỏ vào trong một chiếc củ cải và cứ thế lang thang khắp cõi dương trần. Từ đó, người Ireland gọi Jack Hà Tiện là Jack of the Latern hay còn gọi
là Jack lồng đèn và cuối cùng là biến thành Jack-O’Lantern.
Jack Hà Tiện cầu bất cầu bơ hết năm nay qua năm khác không chốn nương tựa
Cứ mỗi khi lễ hội halloween đến là người Ireland khoét ruột củ cải tròn, củ khoai tây theo gương mặt của người láu cá và đặt ở gần bệ cửa sổ ra vào
để xua đi những hồn ma vất vưởng như Jack Hà Tiện. Sau đó, phong tục này được du nhập vào Hoa Kỳ, từ củ cải, khoai tây, mọi người tại đây bắt
đầu chuyển dần sang quả bí ngô – một loại đặc sản với thân hình đủ lớn để mọi người có thể tỉa tót khuôn mặt của chàng Jack Hà Tiện năm xưa.
2.Bài hát:
Bạn có biết 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
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
Thiên đàng búp bê
Em có Ba và em có Má,
Má thương em như suối trên ngàn.
Từ ngày sinh ra, Mẹ nâng như trứng,
Mẹ hứng như hoa,Mẹ ôm vào lòng.
Em có Ông,Bà em thương mến,
Suốt bao năm sống với Ông,Bà,
Từ ngày sinh ra,thường hay khóc mếu
Vòi bánh ăn thêm,lần đi chợ về.
Em có Anh,Chị,Em của Bé
Bé yêu thương như chính thân mình,

Cuộc đời sinh ra,tình yêu trái chín,
Mình hái cho nhau tình gia đình mình
Mẹ ơi có biết
Mẹ ơi có biết con thương mẹ nhiều?
Cứ muốn ôm mẹ và cười thật to.
Mẹ ơi con biết mẹ yêu con lắm!
Mỗi khi con buồn có mẹ kề bên.
Mái tóc mẹ thơm, ánh mắt mẹ hiền
Thích nhất mẹ hát con sẽ ngủ yên!
Con đến lúc con lớn hứa sẽ chăm ngoan,
Cố gắng học hành để mẹ được vui!
Bố là tất cả
Bố là tàu lửa, bố là xe hơi
Bố là con ngựa em cưỡi, em chơi
Bố là thuyền nan cho em vượt sóng
Bố là sông rộng cho thuyền em bơi
Bố, bố là bờ đê cho em nằm ngủ
Bố, bố là phi thuyền cho em bay vào không gian
Bố, bố là bờ đê cho em nằm ngủ
Bố, bố là phi thuyền cho em bay vào không gian
Bố là tàu lửa, bố là xe hơi
Bố là con ngựa em cưỡi, em chơi
Bố là thuyền nan cho em vượt sóng
Bố là sông rộng cho thuyền em bơi
Bố, bố là bờ đê cho em nằm ngủ
Bố, bố là phi thuyền cho em bay vào không gian
Bố, bố là bờ đê cho em nằm ngủ
Bố, bố là phi thuyền cho em bay vào không gian
Bố, bố là tất cả
Bố ơi, bố ơi, bố là tất cả
Bố là tất cả, bố ơi bố ơi
Nhưng lúc bố mệt, bố là bố thôi
LINKS FOR REFERENCES
1. Songs & poems:
- Warm up/Wrap up: +https://www.youtube.com/watch?v=MugzDjGDYjo
+ https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs

-

Alphabet song:

2.
-

Stories:
Dan ran: https://www.youtube.com/watch?v=6aH1k7Gle58
My bat is an acrobat: https://www.youtube.com/watch?v=IIdMfhaHK54
Dan is the man with a plan: https://www.youtube.com/watch?v=CcbscuQ529s

+ Super Simple ABCs: https://www.youtube.com/channel/UCp5Nhw2YMCMUemXC1oWTkkA
+ Word family (an/at): https://www.youtube.com/watch?v=nZjmEQfugT8
https://www.youtube.com/watch?v=jgZOFdQqwTc

SẢN PHẨM TẠO HÌNH
Làm mặt nạ halowen

