CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10
Lớp : Lá biếc 3
Thực hiện từ : 02/10/2018- 02/11/2018
Kế hoạch tuần 1: Tôi tự tin
Từ ngày :01/10- 05/10/2018
Thời
Hoạt động
gian
Sáng
Thứ 2 *Bóng rổ:Hướng dẫn kỹ thuật Đập bóng bằng hai tay
*Âm nhạc: NDC: DVĐ : Bạn có biết tên tôi
NDKH: NH: Nhà của tôi
TCAN: Nghe nhạc đoán tên bài hát
* Thư viện:Trò chuyện về khả năng , năng khiếu của trẻ
*Montessori: Chăm sóc tóc
*Làm quen chữ viết:Trò chơi chữ cái a,ă,â
Thứ 3 *Montessori: Luyện tập
*Toán : Dạy trẻ nhận biết chữ số 6, số lượng trong phạm vi 6
*Tiếng anh( Người Việt):My family: Family membersConversation: How many
people are there in your family? There are 5.Word family: ‘ad’
*Cảm thụ âm nhạc:Vỗ tay theo nhịp
Thứ 4 * Tạo hình (Chính Khóa):Vẽ bạn trai, bạn gái
* Máy tính:Ngôi nhà toán học
*Music & Movement Day:Game: What’s the time (Daddy)?
+ * Thể dục:VĐCB:Bật liên tục vào vòng.(vạch kẻ).Ném xa bằng 1 tay
+
TCVĐ: đua thuyền
Thứ 5 *Khám phá xã hội: Tôi tự tin
*Tạo hình( Ngoại Khóa): Biểu cảm của bé (T1)
*Giao tiếp thuyết trình: Giải phóng đôi tay trong thuyết trình
* Tiếng anh: (bản ngữ):My family reviewWord family: ‘ad’
* Bóng đá:Hướng dẫn kỹ thuật tiếp xúc với bóng bằng má trong bàn chân
Thứ 6 * Văn học: Thơ : Làm anh
*Tạo hình(Ngoại Khóa): Biểu cảm của bé (T2)
* Story time:Grandparents are great (Razkid Level A)
+ * Thể dục: VĐCB:Bật liên tục vào vòng.(vạch kẻ).Ném xa bằng 1 tay
TCVĐ: đua thuyền
* Múa:Tập lại các động tác uốn ép dẻo cơ bản + các thế chân trong gióng Ballet.

Chiều
*Võ:. Dạy động tác đá mũi chân
* Múa:Tập lại các động tác uốn ép dẻo cơ bản + các thế
chân trong gióng Ballet.
* Tiếng anh: (bản ngữ):Myfamily:
Familmembers.Conversation: Who is she? She is (my)
mother.Word family: ‘ad’
* Võ:Dạy động tác đá mũi chân
* Giáo dục lễ giáo: Thực hiện nội quy lớp học
*Bóng rổ:Hướng dẫn kỹ thuật Đập bóng bằng hai tay
* Montessori:Kết hợp khối trụ không núm -gậy đỏ
* Giáo dục lễ giáo: Yêu mếm quan tâm đến người thân

*Montessori: Luyện tập
* Piano:Bài tập 5 ngón tay

*Montessori: Dâyhạtdài
*Bình bầu bé ngoan.

Thời
gian
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Thứ 3
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Thứ 5

Thứ 6

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10
Lớp : Lá biếc 3
Thực hiện từ : 02/10/2018- 02/11/2018
Kế hoạch tuần 2: Phân loại đồ dùng gia đình
Từ ngày : 08/10- 12/10/2018
Hoạt động
Sáng
Chiều
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật tiếp xúc với bóng bằng má trong bàn chân (
*Võ:Dạy cách phối hợp đông tác đá mũi chân với ra chưởng.
Lòng bàn chân)
* Múa:Tập lại các động tác uốn ép dẻo cơ bản + các thế
*Âm nhạc:NDC:DH: Thiên đàng búp bê
chân trong gióng Ballet.
NDKH: Nghe hát: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to
* Tiếng anh (bản ngữ):My family review: What does your
TC : Ai nhanh nhất
mother do? She is a teacher.Word family: ‘ag’Color: Yellow
* Thư viện:Trò chuyện với trẻ về các đồ dùng trong gia đình
and Blue
*Montessori: Sách nhỏ cụm từ (CĐ màu hồng từ 2 chữ cái)
*Làm quen chữ viết:Làm quen chữ cái: e,ê
*Montessori: Luyện tập
* Võ:Dạy cách phối hợp đông tác đá mũi chân với ra chưởng.
*Toán : Tách 6 làm 2 phần
* Giáo dục lễ giáo: Cám ơn khi được nhận quà
*Tiếng anh( Người Việt):My family reviewWord family: ‘ag’
*Bóng rổ:Hướng dẫn kỹ thuật tiếp xúc với bóng bằng má
Shape: star and heart
trong bàn chân ( Lòng bàn chân)
*Cảm thụ âm nhạc:Thẩm âm đơn điệu
* Tạo hình (Chính Khóa): Cắt dán đồ dung trong gia đình
* Montessori: Luyện tập
* Máy tính:Thế giới sôi động
* Giáo dục lễ giáo: Lễ phép chào khách đến nhà
*Music & Movement Day:Game: What’s the time (Mommy)?
* Thể dục: VĐCB:Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi khuỵu gối.- bò zích zắc
qua 7 điển
TCVĐ: Ai nhanh nhất
*Khám phá xã hội:Phân loại đồ dùng trong gia đình
*Montessori: Cộng đổi hàng bằng hạt vàng
* Tạo hình( Ngoại Khóa):Nặn đôi tất
* Piano:Bài tập 5 ngón tay
*Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
* Tiếng anh: (bản ngữ):My family review.Word family: ‘ag’
* Bóng đá:Hướng dẫn kỹ thuật tiếp xúc với bóng bằng má trong bàn chân(
Lòng bàn chân)
* Văn học: Truyện: Cây vú sữa
*Montessori: Hoa quả dầm
*Tạo hình(Ngoại Khóa): Vẽ phòng khách nhà bé
*Bình bầu bé ngoan
* Story time:Tag on a bag (Little Fox)
* Thể dục:VĐCB:Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi khuỵu gối.- bò zích zắc qua
7 điển
TCVĐ: Ai nhanh nhất
* Múa:Tập lại các động tác uốn ép dẻo cơ bản + các thế chân trong gióng
Ballet.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10
Lớp : Lá biếc 3
Thực hiện từ : 02/10/2018- 02/11/2018
Kế hoạch tuần 3: Ngày phụ nữ Việt Nam
Từ ngày : 15/10- 19/10/2018
Thời
gian
Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Hoạt động
Sáng
Chiều
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật truyền bóng đập đất nhiều người một *Võ:Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 2.
chạm
* Múa:Ôn luyện lại các động tác cơ bản đã học : Dan tọc Kinh, H
*Âm nhạc: NDC: vỗ tay theo nhịp “ Em là hoa hồng nhỏ”
Mông, Mõ
NDKH: NH: Ru con
* Tiếng anh: (bản ngữ):My family: Family member review. What does
TC: Nghe âm “la” đoán tên bài hát
your mother do? She cook food.Word family: ‘ap’
* Thư viện:Trò chuyện với trẻ về ngày quốc tế phụ nữ việt nam
20/10
*Montessori: Luyện tập
*Làm quen chữ viết: Trò chơi chữ cái: e,ê
*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.
*Toán : Dạy trẻ nhận biết chữ số 7, số lượng trong phạm vi 7
*Tiếng anh( Người Việt):My family: Family members.Word
* Giáo dục lễ giáo: Biết gọi người lớn khi gặp nguy hiểm
family: ‘ap’
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật truyền bóng đập đất nhiều người một chạm
*Cảm thụ âm nhạc:Năm bậc cơ bản trong hàng âm
* Tạo hình (Chính Khóa): Làm thiệp tặng bà, mẹ,cô
* Montessori:Luyện tập
*Máy tính:Thế giới sôi động
* Giáo dục lễ giáo: Che miệng khi ho, hắt hơi
*Music & Movement Day:Game: What’s the time (Daddy)?
* Thể dục:VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt- Bật xa 50cm
TCVĐ: Tượng
*Khám phá xã hội: Ngày phụ nữ Việt Vam
*Montessori: Cáchànhtinhtronghệmặttrời – trảithảm
* Tạo hình( Ngoại Khóa):Làm hoa tặng me,cô,bà(T1)
* Piano:Bài tập 5 ngón tay
*Giao tiếp thuyết trình: Làm chủ sân khấu
* Tiếng anh: (bản ngữ):Word family: ‘ap’.My family review
* Bóng đá:Hướng dẫn kỹ thuật truyền bóng hai người bằng má trong
bàn chân
* Văn học: Thơ : Mẹ
*Montessori: Luyện tập
*Tạo hình(Ngoại Khóa): Làm hoa tặng me,cô,bà(T2)
* Bình bầu bé ngoan
* Story time:We tap on a map (Little Fox)
* Thể dục:VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt- Bật xa 50cm
TCVĐ: Tượng
* Múa:Ôn luyện lại các động tác cơ bản : Dân tộc Kinh, Mường…

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10
Lớp : Lá biếc 3
Thực hiện từ : 02/10/2018- 02/11/2018
Kế hoạch tuần 4: Mối quan hệ trong gia đình bé
Từ ngày :22/10- 26/10/2018
Thời
gian
Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Hoạt động
Sáng
*Bóng rổ:Ôn luyện kỹ thuật đạp nóng bằng hai tay
*Âm nhạc: NDC:DVĐ: Thiên đàng búp bê
NDK:NH:Nhà là nơi
TCAN: Tai ai tinh
* Thư viện:bé giới thiệu các thành viên trong gia đình bé
*Montessori: Luyện tập
*Làm quen chữ viết:Làm quen chữ cái u,ư
*Montessori: Trừđổi hang bằnghạtvàng
*Toán : Tách 7 làm 2 phần
*Tiếng anh( Người Việt):People in our community.Word family: short
a review
*Cảm thụ âm nhạc:Năm bậc cơ bản trong hàng âm
* Tạo hình (Chính Khóa): Vẽ người thân trong gia đình
*Máy tính: Ngôi nhà toán học của Sammy
*Music & Movement Day:Game: What’s the time, Doctor?
* Thể dục :VĐCB;Chạy chậm khoảng 100-120m- ném xa bằng 2 tay
TCVĐ: Cáo ơi! Ngủ à
*Khám phá xã hội: Mối quan hệ trong gia đình bé
* Tạo hình( Ngoại Khóa): Vẽ :Chân dung ông bà (T1)
*Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
* 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
* Văn học: Đồng dao: gánh gánh,gồng gồng
*Tạo hình(Ngoại Khóa): Vẽ :Chân dung ông bà (T2)
* Story time:Atheletes (Razkid Level A)
* Thể dục :VĐCB: Chạy chậm khoảng 100-120m- ném xa bằng 1 tay
TCVĐ: Cáo ơi! Ngủ à
* Múa:Ôn luyện lại các động tác cơ bản đã học : Dan tọc Kinh, H
Mông, Mõ

Chiều
*Võ:Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 2.
* Múa:Ôn luyện lại các động tác cơ bản đã học : Dan tọc Kinh, H
Mông, Mõ
* Tiếng anh: (bản ngữ):People in our community.Word family:
short a review
* Võ:Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 2.
* Giáo dục lễ giáo: Rèn nề nếp ngồi học đúng tư thế
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật Đập bóng bằng hai tay
* Montessori:Luyện tập
* Giáo dục lễ giáo: Tự thay quần áo khi ướt, bẩn.

*Montessori: Luyện tập
* Piano:Bài tập 5 ngón tay

*Montessori: Làmbánh pancake
* Bình bầu bé ngoan

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10
Lớp : Lá biếc 3
Thực hiện từ : 02/10/2018- 02/11/2018
Kế hoạch tuần 5: Haloween
Từ ngày : 29/10- 2/11/2018
Thời
gian
Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Hoạt động
Sáng
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật Đập bóng bằng hai tay
*Âm nhạc: NDC:biểu diễn cuối chủ đề
NDKH:NH: Nhà mình rất vui
TCAN:ai đoán giỏi
* Thư viện:Trò chuyện với trẻ về ngày lễ halloween
*Montessori: Luyện tập
*Làm quen chữ viết:Trò chơi chữ cái u,ư
*Montessori: Tìm hiểu đặc trưng đất nước VN – Địa danh nổi tiếng
VN
*Toán : Ôn xác định vị trí đồ vật so với bản thân, người khác
*Tiếng anh( Người Việt):People in our community.Word family:
short a review
*Cảm thụ âm nhạc:Xướng âm Đồ Rê Mi
* Tạo hình (Chính Khóa): Làm mặt nạ Haloween
*Máy :Thế giới sôi động
*Music & Movement Day:Game: What’s the time, Doctor?
* Thể dục:VĐCB:Ném trúng đích thẳng đứng- đi nốii bàn chân tiến
TCVĐ: ô tô và chim sẻ
*Khám phá xã hội: Halowen
* Tạo hình( Ngoại Khóa): Làm đèn Halowen
*Giao tiếp thuyết trình: Ôn 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
* Văn học: Truyền thuyết Haloween
*Tạo hình(Ngoại Khóa): Làm đèn Halowen
* Story time:Atheletes (Razkid Level A)
* Thể dục:VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng- đi nốii bàn chân tiến
TCVĐ: ô tô và chim sẻ
* Múa:Ôn tập kĩ năng

Chiều
*Võ:.Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 2.
* Múa:Ôn tập kĩ năng
* Tiếng anh: (bản ngữ):
People in our community.Word family: short a review

* Võ:Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 2.
* Giáo dục lễ giáo: Quan tâm, giúp đỡ bạn.
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật Đập bóng bằng hai tay

* Montessori:Tìm hiểu đặc trưng đất nước VN – Địa danh nổi tiếng VN
* Giáo dục lễ giáo: Không đi theo người lạ.

*Montessori: 7 kỳquanthếgiớicổđại
* Piano:Bài tập 5 ngón tay

*Montessori: Tìm hiểu đặc trưng đất nước VN – Địa danh nổi tiếng VN
* Bình bầu bé ngoan

LINKS FOR REFERENCES

1. Songs & stories:
- Razkid level A: https://www.youtube.com/watch?v=KjORuMmLs8Q&list=PLtSOsHG3d68SE1g2Wm47pMcvJdyndMoqr
- People in our community: https://www.youtube.com/watch?v=mw6RBvUmayA OR
https://www.youtube.com/watch?v=ORGLQudvMWE
- Little Fox word family stories: https://www.youtube.com/watch?v=HjJ4BTm8fdE&list=PLTYeDakuqA3sPU2FP17Mt3_uvoMvoQYq
- Oxford Phonics World 2:
https://www.youtube.com/watch?v=CHr97YAOREE&list=PLxbvGRJAge9EzWXxVFoKU2DJdKynWSlrp

SẢN PHẨM TẠO HÌNH: Làm thiệp tặng bà, mẹ cô
NỘI DUNG THƠ TRUYỆN THÁNG 10/2018
Thơ,truyện:
Tuần 1:
Làm anh
Làm anh khó đấy
Phải đâu chyện đùa
Với em gái bé
Phải người lớn cơ.
Khi em bé khóc
Anh phải dỗ dành
Nếu em bé ngã
Em nâng dịu dàng
Mẹ cho quà bánh
Chia em phần hơn
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường em luôn.
Là anh thật khó
Nhưng mà thật vui
Ai yêu em bé
Thì làm được thôi.
Tuần 2:
Sự tích cây vú sữa
Ngày xưa, có 1 cậu bé được mẹ rất mực nuông chiều cho nên cậu ta rất nghịch ngợm và rất mải chơi. Có 1 lần, cậu ta bị mẹ quát, cậu tỏ thái độ
vùng vằng rồi bỏ đi khỏi nhà. Cậu ta đã lang thang rất nhiều nơi, mẹ cậu ở nhà không biết được tin tức gì của cậu từ lúc cậu bỏ đi nên rất buồn và

lo lắng. Ngày nào cũng vậy mẹ cậu ngồi trên bậc thềm trông ngóng cậu trở về nhà. Vài tuần trôi qua mà vẫn không thấy cậu trở về nhà. Bởi vì do
quá buồn đau và mệt mỏi nên mẹ cậu đã đổ bệnh và qua đời.
Cậu cũng đã bỏ nhà đi đã khá lâu rồi, cho đến 1 hôm, bụng cậu vừa đói vừa lạnh, cậu lại còn bị lũ trẻ lớn tuổi hơn bắt nạt, cậu khi đó mới nhớ đến
mẹ của mình. “Phải rồi, khi mình đói, mẹ nấu cơm cho mình ăn, khi mình bị trẻ con khác ăn hiếp, mẹ luôn bênh vực mình, mình phải về với mẹ
thôi”. Khi đó cậu đã tìm đường trở về nhà. …
Tại ngôi nhà quen thuộc, mọi thứ vẫn như xưa, nhưng mà cậu tìm mãi vẫn không thấy mẹ đâu. Cậu khản tiếng gọi mẹ: Mẹ ơi mẹ đâu rồi, con đói
quá mẹ ơi! Gọi mẹ mãi vẫn không thấy mẹ đâu, cậu ta khụy xuống, rồi ôm 1 thân cây ở trong vườn và khóc.
Kỳ lạ thay, cành cây bỗng rung mạnh. Cây nghiêng cành, 1 trái to rơi vào lòng bàn tay cậu bé. Cậu bé cắn trái cây đó 1 miếng rất to. Cậu kêu lên
“chát quá”. Lại có một trái nữa rơi xuống. Cậu lột vỏ, cắn vào hột của trái. Cậu kêu lên “cứng quá”. Tiếp theo lại có một trái nữa rơi xuống tay
cậu. Cậu khẽ lấy tay bóp men quanh trái, lớp vỏ mềm của trái dần dần khẽ nứt ra 1 khe nhỏ. 1 dòng sữa trắng sóng sánh tiết ra, có vị thơm ngọt
như sữa mẹ. Cậu ta ghé miệng hứng lấy những dòng sữa ngọt ngào của trái. Cây bỗng rung rinh cành lá, thì thào:
“Ăn trái 3 lần mới biết được trái ngon
Cậu đã khóc òa vì nhận ra rằng mẹ cậu đã không còn nữa. Cậu đưa mắt nhìn lên những tán lá xanh, những cành cây xum xuê trĩu nặng quả ngọt, lá
một mặt xanh nhẵn, một mặt đỏ hoe như đôi mắt của người mẹ nhớ con khóc mòn mỏi đợi con trở về. Cậu ôm cây khóc nức nở, thân cây thô ráp
xù xì tựa như đôi bàn tay của người mẹ hàng ngày một nắng hai sương làm việc vất vả để nuôi con.
Nước mắt cậu rơi xuống gốc cây. Cây xòa cành ôm lấy cậu, cành lá khẽ rung rinh như bàn tay của người mẹ âu yếm vỗ về. Cậu rất ân hận nhưng
mọi chuyện giờ cũng đã quá muộn màng. Trái cây thơm ngon trong vườn nhà cậu ai cũng rất thích khi được ăn thử chúng. Vì thấy trái ngon và lạ
nên họ đã xin hạt về gieo trồng. Vì trái cây có những giọt sữa trắng như sữa mẹ nên mọi người đặt cho nó cái tên cây Vú Sữa.
Tuần 3:

Mẹ
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi
Nhà em vẫn tiếng ạ ời
Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.

Lời ru có gió mùa thuBàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về
Nhũng ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời
Tuần 4:

Gánh gánh, gồng gồng
Gánh gánh gồng gồng
Gánh sông gánh núi
Gánh củi gánh cành
Tay chạy cho nhanh
Về xây nhà bếp
Nấu nồi cơm nếp
Chia ra năm phần
Một phần cho mẹ
Một phần cho cha
Một phần cho bà
Một phần cho chị
Một phần cho anh
Ta chạy cho nhanh
Về xây nhà bếp
Nấu nồi cơm nếp…
Tuần 5:

Truyền thuyết Haloween
Truyền thuyết kể rằng: Xưa kia, ở vùng đất Ireland có một chàng trai xấu xa, keo kiệt, bủn xỉn tên là Jack. Anh ta không muốn chơi với bất cứ ai
vì sợ họ nhòm ngó của cải, tiền bạc của mình, dân làng cũng chẳng ai muốn chơi với anh ta.
Jack chỉ có một người bạn là một con quỷ trông coi địa ngục, hai tên này thường chơi đùa với nhau vào những đêm trăng thanh, gió mát.
Một hôm, trong lúc con quỷ kia đang đi quấy nhiễu, phá phách làng xóm, nó bị các pháp sư bắt được và giam giữ. Jack đã phát hiện và tìm cách
giải thoát cho con quỷ. Để trả ơn, con quỷ hứa sẽ không bắt linh hồn của Jack xuống địa ngục.
Khi Jack chết, linh hồn xấu xa của anh ta không được thiên đường chấp nhận, địa ngục cũng chẳng đón tiếp linh hồn của anh vì lời hứa năm xưa.
Jack đành phải lang thang cô khổ trên thế gian lạnh lẽo.
Quỷ thấy tội nghiệp Jack mới lấy một quả bí ngô, lấy hết ruột, cho một ít than hồng vào trong và khoét vài cái lỗ để duy trì lửa cháy sưởi ấm cho
Jack trong hành trình lang thang vô định của anh ta trên thế gian

Bài hát
Tuần 1:
Bài hát: Nhà của tôi
Đố bạn biết đó là nhà của ai?
Tôi trả lời: " Đó là nhà của tôi".
Ngôi nhà đó rất gần gũi yêu thương.
Ngôi nhà đó chính là nhà của tôi.
Đố bạn biết đó là nhà của ai?
Tôi trả lời: " Đó là nhà của tôi".
Ngôi nhà đó rất gần gũi yêu thương
. Ngôi nhà đó chính là nhà của tôi.
Đố bạn biết đó là nhà của ai?
Tôi trả lời: " Đó là nhà của tôi".
Ngôi nhà đó rất gần gũi yêu thương.
Ngôi nhà đó chính là nhà của tôi.
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

Tuần 2:
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.

*Gia đình nhỏ hạnh phúc to
Một nụ cười bé,cha vui cả ngày
Một vài tiếng khóc,mẹ lo hằng đêm
Thầm cầu mong cho,con sẽ an lành
Chín tháng sinh thành,một đời yêu thương.
Một vòng tay lớn,ôm con vào lòng
Một bàn chân to,cho con tập đi
Dù ngày mai khi,con lớn lên người
Nhưng với cha mẹ,vẫn mãi bé thơ.

À ơi à ơi,con ngủ cho ngoan
Giấc mơ sẽ mang,đầy lời mẹ ru
À ơi à ơi,mãi mãi chúng ta
Một gia đình nhỏ,một hạnh phúc to.

Tuần 3:
Em là bông hồng nhỏ
Em sẽ là mùa xuân của Mẹ
Em sẽ là màu nắng của Cha
Em đến trường học bao điều lạ
Môi biết cười là những nụ hoa
Trang sách hồng nằm mơ màng ngủ
Em gối đầu trên những dòng thơ
Em thấy mình là hoa Hồng nhỏ
Bay giữa trời làm mát ngày qua
Ru con
Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ Năm (ơ) canh chày, năm (ơ) canh chày, thức đủ vừa năm Hỡi chàng chàng ơi, hỡi người người ơi Em nhớ tới
chàng, em nhớ tới chàng Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con Con hời là con hỡi, con hỡi con hời Con hỡi con hời, hỡi con! Đến mùa xuân
trong cơn mà gió ấm Cha (ơ) con về, cha (ơ) con về, con nắm tay cha Hỡi nàng nàng ơi, hỡi người người ơi Tôi nhớ tới người, tôi nhớ tới người
Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con Con hời là con hỡi, con hỡi con hời Con hỡi con hời, hỡi con! Chí làm trai say mê mà yêu nước Em nỡ dạ
nào, em nỡ dạ nào, trách mối tình ai Hỡi chàng chàng ơi, hỡi người người ơi Em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng Hãy nín nín đi con, hãy ngủ
ngủđi con Con hời mà con hỡi, con hỡi con hời Con hỡi con hời, hỡi con!
Tuần :4
Gia đình nhỏ, hạnh phúc to
Một nụ cười bé, cha vui cả ngày
Một vài tiếng khóc, mẹ lo hằng đêm
Thầm cầu mong cho con sẽ an lành
Chín tháng sinh thành, một đời yêu thương.
Một vòng tay lớn ôm con vào lòng
Một bàn chân to cho con tập đi
Dù ngày mai kia con lớn nên người

Nhưng với cha mẹ con mãi bé thơ.
[ĐK:]
À ơi à ơi, con ngủ cho ngoan
Giấc mơ sẽ mang đầy lời mẹ ru.
À ơi à ơi, mãi mãi chúng ta
Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to.

Tuần :5
*Nhà là nơi
Nhà là nơi bố đồng tình
cùng con lao vào bếp
mẹ vừa nếm đã tươi cười
đồ ăn ngon được phết
la la....
Nhà là nơi cứ rộn ràng làm say mê nhà khác
tính tình tang bố chơi đàn
hòa theo con mẹ hát
la la...
Bố đi làm đã về
nhớ lắm con ôm cái nhé!,
Nhà là nơi ấm êm lắm
tình thương mến thương
Lớn còn phải đỡ đần
những tháng năm mẹ ân cần
Nhà là nơi chúng ta
sớt chia nhau suốt đời.
Nhà là nơi có góc tường
ngồi xem phim đầm ấm
cả nhà catwalk trên giường
mẹ ra xa ngồi chấm
la la ...la..
Nhà là nơi bố buồn phiền
vì anh hai cẩm nang
mẹ tìm mua thuốc ra liền
mẹ thương con nhiều lắm
la la...la.
Nhà là nơi bố về nhì
Vì bơi như người nhái

Mẹ thì trông vần kiên trì
Tập theo con chậm rãi
Chắc bố mẹ sẽ già
chắc chắn bố mẹ sẽ già
Cả hai có nhớ con?
Vâng! Tất nhiên rồi!
No! in english
Yes! of course
la la...

