CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10
Lớp :MầmXanh1
Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/10/2018 – 02/11/2018
Tuần 1: Gia đình bé có ai?.
Từ ngày 01/10 đến 05/10/2018.

Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

*Khám phá xã hội:Trò truyện về những thành viên trong gia đình
bé.
*Võ: Dạy động tác bộ pháp cơ bản –Trục bộ.
*Múa: Tập uốn, ép dẻo.

*Montessori: Luyện tập
*Tiếng Anh (NV): My body: Head, shoulder, knees, toes song
- Conversation: What’s this? (Head). Self-Introduction (Name).
*Tạo hình NK: Tạo mẫu tóc cho gia đình bé.

Thứ ba

*Montessori: Rót khô ( 1:2 ).
*Tạo hình CK:Dán ngôi nhà.

*GDLG: Che miệng khi ho, hắt hơi.
*Võ: Dạy động tác bộ pháp cơ bản –Trục bộ.
*Tiếng Anh (NV): My body: Head, shoulder, knees, toes song
- Conversation: How are you? I’m happy (I’m sad). Self-Introduction (Name).

Thứ tư

*Thể dục:VĐCB: Bật tại chỗ.
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ.
*Music & movementday: Musical chair. ABC chant.

*Máy tính: Ngôi nhà khoa học của Sammy:Máy tạo thời tiết.
*Thư viện: - Trò chuyện về gia đình của bé
- Quan sát tranh về gia đình của bé
- Trò chuyện về các thế hệ trong một gia đình .
*Montessori: Luyện tập

Thứ năm

Thứ sáu

*Âm Nhạc:
-NDC: NH “Biết vâng lời mẹ”
-NDKH: Ôn VĐTN “Đu quay”
-TCAN: Ô cửa bí mật.
*Văn học:Thơ “Yêu mẹ”.
*Tạo hình NK: Tô màu gia đình bé.
*Montessori: Bậc thang màu nâu 2 - 10 khối.
*Montessori: Luyện tập
*Toán: Dạy trẻ nhận biết độ lớn 2 đối tượng.
*Múa: Tập uốn, ép dẻo.
*Story time (Greeting & Introduction): “My name is Go Go”.

*Tiếng Anh (BN): My body: Head, shoulder, knees, toes song.
Conversation: What’s this? (Shoulder)
Circle time: Talking about the weather.
*Giao tiếp thuyết trình: Giới thiệu về bản thân.

*Cảm thụ Âm nhạc: Vỗ tay theo nhịp bài hát.
*GDLG: Che miệng khi ho, hắt hơi.

*BBBN.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10
Lớp :MầmXanh1
Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/10/2018 – 02/11/2018
Tuần 2: Phòng bé có gì?.
Từ ngày 08/10 đến 12/10/2018.

Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

*Khám phá xã hội: Trò chuyện về đồ dùng trong phòng bé.
*Võ: Phối hợp Cung bộ với Trục bộ.
*Múa: Tập xoạc , nghe những bài nhạc đơn giản và tập đếm theo.

*Montessori: Gậy số 2 (1-10).
*Tiếng Anh (NV): My body: One little finger song (Touch your eyes)
- Self-introduction (name). Color: Yellow.
*Tạo hình NK: Vẽ cái tủ.

Thứ ba

*Montessori: Luyện tập.
*Tạo hình CK:Trang trí đèn ngủ.

*GDLG: Đội mũ khi đi ra trời nắng.
*Võ: Phối hợp Cung bộ với Trục bộ.
*Tiếng Anh (NV): My body: One little finger song ( Touch your eyes). Self
– introduction . Shape: triangle.

Thứ tư

*Thể dục:VĐCB: Bò chui qua cổng.
TCVĐ: Cáo và Thỏ.
*Music & movementday: Game: Musical chải. ABC chant.

*Máy tính: Ngôi nhà toán học của Sammy : Thế giới sôi động.
*Thư viện -Trò chuyện về đồ dùng trong gia đình bé
*khxh : bé phân loại các đồ dùng trong gia đình. Nghe kể chuyện .
*Montessori: Sự liên quan giữa các đồ vật.

Thứ năm

Thứ sáu

*Âm Nhạc:
-NDC: DH “ Nhà của tôi”.
-NDKH: NH “ Niềm vui gia đình”.
-TCAN: Nghe âm thanh đoán tên dụng cụ âm nhạc
*Văn học:Truyện “Ba chú lợn con”.
*Tạo hình NK: Trang trí rèm hoa.
*Montessori: Luyện tập.
*Montessori: Cắt chuối .
*Toán: Dạy trẻ tạo nhóm theo 1dấu hiệu.
*Múa: Tập xoạc , nghe những bài nhạc đơn giản và tập đếm theo.
*Story time (Greeting & Introduction): My name is Go Go

*Tiếng Anh (BN): Shape (Triangle) & Color (Yellow) review. ABC song
and chant
- My body: Review.
*Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện.

*Cảm thụ Âm nhạc: Vỗ tay theo nhịp bài hát và tiết tấu đơn giản.
*GDLG: Đội mũ khi đi ra trời nắng.

*BBBN.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10
Lớp :MầmXanh1
Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/10/2018 – 02/11/2018
Tuần 3: Cô và mẹ.
Từ ngày 15/10 đến 19/10/2018.

Hoạt động
Thời gian
Sáng

Thứ hai

*Khám phá xã hội:Trò chuyện vềngày 20/10.
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản phối hợp Cung bộ với Trục bộ.
*Múa: Tập xoạc , nghe những bài nhạc đơn giản và tập đếm theo.

Thứ ba

*Montessori: Phân loại động vật và thực vật.
*Tạo hình CK:Dán bông hoa tặng cô.

Thứ tư

*Thể dục:VĐCB: Chuyền và bắt bóng hai bên theo hàng ngang.
TCVĐ: Ai nhanh hơn.
*Music & movementday: Game: Musical Statue.

Thứ năm

*Âm Nhạc:
-NDC: VĐTN “Múa cho mẹ xem”.
-NDKH: NH “Cô giáo miền xuôi ”.
-TCAN: Động và tĩnh theo nhạc.
*Văn học:Thơ: Cô giáo của con.
*Tạo hình NK: Vẽ bó hoa.
*Montessori: Rót nước (1:2).

Thứ sáu

*Montessori: Luyện tập.
*Toán: XĐ trên dưới, trước sau của bản thân.
*Múa: Tập xoạc , nghe những bài nhạc đơn giản và tập đếm theo.
*Story time (Greeting & Introduction): ‘She is my mother’.

Chiều
*Montessori: Luyện tập.
*Tiếng Anh (NV): My family: Father (Daddy), Mother (Mommy). SelfIntroduction
- Conversation: Who is this? (Mother/Mommy).
*Tạo hình NK: Làm thiếp tặng mẹ và cô.
*GDLG: Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở: Uống
nước đã đun sôi..
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản phối hợp Cung bộ với Trục bộ.
*Tiếng Anh (NV): : My family: brother, sister, baby. Self-Introduction
- Conversation: Who is this? (Brother).
*Máy tính: Ngôi nhà khoa học của Sammy:Tranh phân loại.
*Thư viện: Trò chuyện với bé về ngày 20-10. Nghe kể chuyện về mẹ, bà.
*Montessori: Luyện tập.

*Tiếng Anh (BN): Shape (triangle) & Color (Yellow)
Conversation: What color (shape) is this? (It’s Yellow), (It’s a triangle).
*Giao tiếp thuyết trình: Giải phóng đôi tay trong thuyết trình.

*Cảm thụ Âm nhạc: Khuông nhạc, khóa sol.
*GDLG: Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở: Uống
nước đã đun sôi..
*BBBN.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10
Lớp :MầmXanh1
Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/10/2018 – 02/11/2018
Tuần 4: Tôi là ai?.
Từ ngày 22/10 đến 26/10/2018.

Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

*Khám phá xã hội:Bé tự giới thiệu về mình.
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản phối hợp Cung bộ với Trục bộ.
*Múa: Ôn tập kỹ năng + vận động theo nhạc đơn giản.

*Montessori: Các bộ phận của cây.
*Tiếng Anh (NV): My family review. Self-introduction. Color: Yellow
*Tạo hình NK: Trang trí khuôn mặt rỗng.

Thứ ba

*Montessori: Luyện tập.
*Tạo hình CK: Tô màu hoạt động của bé.

*GDLG: Biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại
thực phẩm khác nhau..
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản phối hợp Cung bộ với Trục bộ.
*Tiếng Anh (NV): My family review. Self-Introduction. Shape: Triangle

Thứ tư

*Thể dục:VĐCB: Đi kiễng gót chân.
TCVĐ: Tập tầm vông.
*Music & movementday: Game: Musical chair

*Máy tính: Game Coloring.
*Thư viện: Trò chuyện về bản thân bé.
*Montessori: Gậy đỏ 1 (1-10 gậy).

Thứ hai

Thứ năm

*Âm Nhạc:
-NDC: NH “Mừng sinh nhật”.
-NDKH: Ôn VĐ “Múa cho mẹ xem ”.
-TCAN: Tai ai tinh.
*Văn học:Truyện: Cậu bé mũi dài.
*Tạo hình NK: Tô màu hoạt động của bé.
*Montessori: Luyện tập

Thứ sáu

*Montessori: Pha nước cam.
*Toán: Nhận biết hình chữ nhật, tam giác.
*Múa: Ôn tập kỹ năng + vận động theo nhạc đơn giản.
*Story time (Greeting & Introduction): ‘She is my mother’.

*Tiếng Anh (BN): Shape & Color review. ABC chant
Conversation: What is red? The apple is red.
*Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện.

*Cảm thụ Âm nhạc: Bài học đầu tiên cho nốt Rê.
*GDLG: Biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại
thực phẩm khác nhau..

*BBBN.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10
Lớp :MầmXanh1
Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/10/2018 – 02/11/2018
Tuần 5: Lễ hội hóa trang.
Từ ngày 29/10 đến 02/11/2018.

Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

*Khám phá xã hội:Lễ hội hóa trang.
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản phối hợp Cung bộ với Trục bộ.
*Múa: Ôn tập kỹ năng + vận động theo nhạc đơn giản.

Thứ ba

*Montessori: Thẻ số giấy ráp (1-10).
*Tạo hình CK:Nặn quả bí ngô

Thứ tư

*Thể dục:VĐCB: Bò theo hướng thẳng.
TCVĐ: Bắt bướm.
*Music & movementday: Review.

Thứ năm

Thứ sáu

*Âm Nhạc:
-NDC: DH “Cái mũi”.
-NDKH: NH “Bé lật đật ”.
-TCAN: Ai đoán giỏi.
*Văn học:Thơ: “Chiếc quạt nan”.
*Tạo hình NK: Haloween.
*Montessori: Luyện tập
*Montessori: Kể chuyện theo tranh.
*Toán: Dạy trẻ ghép tương ứng 1-1.
*Múa: Ôn tập kỹ năng + vận động theo nhạc đơn giản.
*Story time (Greeting & Introduction): Review.

*Montessori: Luyện tập.
*Tiếng Anh (NV): Review.
*Tạo hình NK: Haloween.
*GDLG:Cảm ơn khi được tặng quà.
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản phối hợp Cung bộ với Trục bộ.
*Tiếng Anh (NV): Review.
*Máy tính: Game bút chì thông minh.
*Thư viện: Trò chuyện với bé về các dinh dưỡng, vitamin cần thiết để bé lớn
lên và khoẻ mạnh.
*Montessori: Luyện tập.
*Tiếng Anh (BN): Review.
*Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện.

*Cảm thụ Âm nhạc: Bài tập cho nốt Rê.
*GDLG: Cảm ơn khi được tặng quà.

*BBBN.

Sản phẩm tạo hình tháng: Làm thiệp tặng mẹ.
LINKS FOR REFERENCES
1. Songs:
- Warm up/Wrap up:
+ Hello song (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
+ Hello song (Dream English): https://www.youtube.com/watch?v=aeQlnlMpizI
+ Hello song (Peter Weatherall): https://www.youtube.com/watch?v=rcTZ9Km7kCQ
+ What’s your name (Dream English): https://www.youtube.com/watch?v=BAFSTrSNJMg
+ Weather song (Maple leaf): https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo
+ Weather song (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew
+ Weather song (Dream English): https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY
+ Wrap up: Easy version (Dream English): https://www.youtube.com/watch?v=9tCSl_2ykgs
(Other Version Dream English):https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs
- Blue color song: https://www.youtube.com/watch?v=UrMfOhv0Qm0
- Rainbow color song (KidsTV123): https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
- Robot Color song: https://www.youtube.com/watch?v=7XZlWXF_LRk
- Triangle song: https://www.youtube.com/watch?v=2wFMdKb0cz0
- Alphabet song:
+ ABC chant: https://www.youtube.com/watch?v=aEYcmNhz7Uc
+ ABC SONG: https://www.youtube.com/watch?v=75p-N9YKqNo
- My body song (Head, shoulder, knee and toes)
+ Learn-it version: https://www.youtube.com/watch?v=lMQcwNZVUO8
+ Sing-it version: https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
+ Speeding-up version: https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY
- OTHER SONGS:
+ happy-sad (Warm-up -Dream English): https://www.youtube.com/watch?v=Ircai98nHn8 or
+ happy-sad (apple, banana): https://www.youtube.com/watch?v=3BRcrfyN6rk
+ If you are happy (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
+ Can you make a happy face? (Halloween theme – Super Simple Song)
https://www.youtube.com/watch?v=x8b4f5fhYuw
2. Stories:
- My name is Go Go: https://www.youtube.com/watch?v=MZ1Xnh6KXKs
She is my mother: https://www.youtube.com/watch?v=sJI5-HJNvKA

NỘI DUNG THƠ, TRUYỆN, BÀI HÁT THÁNG 10/2018
Tuần 1
Bài hát: Biết vâng lời mẹ.
Em biết vâng lời mẹ dặn. Hay khóc nhè xấu xấu quá. Khi tới lớp cô chẳng yêu. Bạn bè không cùng đùa vui. Em biết vâng lời mẹ dặn. Hay khóc nhè xấu lắm đấy. Khi tới lớp
em chào cô. Về nhà em chào mẹ cha.
Bài hát: Đu quay.
Đu quaу, đu quaу, ngồi đu quaу là rất haу.Xoaу xoaу tròn, xoaу xoaу tròn, em như baу.Taу nắm chắc, taу nắm chắc tôi với bạn cùng quaу.Ϲô khen chúng cháu ngồi đu quaу
là rất tài!

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.

Tuần 2
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.
Truyện: Ba chú lợn con.
Có ba chú lợn nhỏ là Lợn Trắng, Lợn Đen và Lợn Hồ ng sống ở một ngôi làng nhỏ rất đẹp. Một hôm các chú rủ nhau tự làm cho mình mô ̣t ngôi nhà.
Thế là, ba anh chú lợn nhỏ tới một cánh đồng, tìm cho mình những nguyên liệu và địa điểm thích hợp để xây nhà mới.
Tuy nhiên, mỗi lợn xây một kiểu nhà riêng: Lợn Trắng làm nhà bằ ng rơm, Lợn Đen làm nhà gỗ còn Lợn Hồ ng xây nhà gạch. Theo các bé thì ngôi nhà nào là kiên cố và an
toàn hơn khi có Hổ đến đây?
Các bé hãy theo dõi câu chuyện này và tự rút ra bài học cho riêng mình nhé.
Lơ ̣n Đen và Lơ ̣n Trắ ng vô ̣i vã xây nhà xong trước. Thấ y Lơ ̣n Hồ ng vẫn miê ̣t mài xây từng viên ga ̣ch, Lơ ̣n Đen và Lơ ̣n Trắ ng chế giễu:
- Câ ̣u chăm chi,̉ cẩ n thâ ̣n thế để làm gì ?
Hôm ấ y, Lơ ̣n Trắ ng đang ở trong ngôi nhà của miǹ h thì Hổ Vằ n đế n. Hổ Vằ n quát: - Lơ ̣n Trắ ng kia, mở cửa mau ! Nế u không, ta sẽ thổ i đổ ngôi nhà này ngay !
Lơ ̣n Trắ ng nhấ t đinh
̣ không mở cửa. Hổ Vằ n liề n phồ ng má, trơ ̣n mắ t thổ i “ Phù… phù…”
Ngôi nhà bằ ng rơm của Lơ ̣n Trắ ng bay tung từng mảng
Lơ ̣n Trắ ng sơ ̣ quá ba chân bố n cẳ ng cha ̣y thẳ ng đế n ngôi nhà gỗ của Lơ ̣n Đen. Nhìn Lơ ̣n Đen vẫn ung dung, Lơ ̣n Trắ ng hố t hoảng nói:
- Lơ ̣n Đen ơi, hãy cài cửa mau. Hổ Vằ n sắ p đế n đấ y !
Hai ba ̣n vừa vào trong nhà thì nghe thấ y tiế ng gõ cửa của Hổ Vằ n: “Cô ̣c ! Cô ̣c !Cô ̣c !”. Lơ ̣n Đen, mở cửa mau !”
Lơ ̣n Trắ ng và Lơ ̣n Đen không mở cửa. Hổ Vằ n tức giâ ̣n liề n đẩ y đổ ngôi nhà
Lơ ̣n Đen và Lơ ̣n Trắ ng cuố ng cuồ ng bỏ cha ̣y đế n nhà của Lơ ̣n Hồ ng. Cả hai vừa cha ̣y vừa kêu to:
- Lơ ̣n Hồ ng ơi, haỹ khoá cửa mau. Hổ Vằ n sắ p đế n đấ y !
Hổ vằ n la ̣i đế n gõ cửa ngôi nhà ga ̣ch của Lơ ̣n Hồ ng. Cả ba chú lơ ̣n nhỏ đề u không ra mở cửa. Hổ Vằ n gầ m lên:
- Nế u chúng mày không mở cửa, tao sẽ thổ i cho ngôi nhà này đổ ngay !
Nói xong, Hổ vằ n phồ ng má, trơ ̣n mắ t lên thổ i. Nó thổ i rấ t ma ̣nh, rấ t lâu nhưng… ngôi nhà ga ̣ch không hề rung chuyể n.
Trong ngôi nhà ga ̣ch vững chắ c của Lơ ̣n Hồ ng, ba chú lơ ̣n nhỏ vẫn ăn uố ng vui vẻ. Hổ Vằ n biế t là không thể làm đổ ngôi nhà ga ̣ch, bèn cu ̣p đuôi lủi nhanh vào rừng.
Các bé ơi. Câu chuyê ̣n đế n đây là hế t rồ i ! Các bé có nhớ trong câu chuyê ̣n, chúng ta có các ba ̣n nào nhỉ ?
Thế ba ̣n nào có ngôi nhà nào các bé nhỉ ? Và trong các ngôi nhà ấ y, nhà nào vững chắ c nhấ t giúp các ba ̣n thoát đươ ̣c Hổ Vằ n

Tuần 3
Bài hát: Múa cho mẹ xem.
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
Thơ : Cô giáo của con
Mỗi khi vào lớp
Cô cười thật tươi
Say sưa giảng bài

Giọng cô ấm áp
Bạn nào hay nghịch
Cô chẳng thích đâu
Bạn nào chăm ngoan
Cô yêu lắm đấy!.
Cần như hạt muối
Đẹp như hoa rừng
Cô giáo của con
Ai mà chẳng quý
Tuần 4
Bài hát: Mừng sinh nhật
Mừng ngày sinh một đóa hoa
Mừng ngày sinh 1 khúc ca
Mừng ngày đã sinh cho cuộc đời một bông hoa xinh rực rỡ
Cuộc đời em là đóa hoa
Cuộc đời em là khúc ca
Cuộc đời sẽ them tươi đẹp
Vì những khúc ca và đóa hoa.
Truyện: Cậu bé mũi dài.
Ngày xưa có một cậu bé có một cái mũi rất dài, vì vậy mọi người gọi chú là “bé Mũi Dài”. Một buổi sáng mùa thu đẹp trời, tiếng gió thổi vi vu lay động những chiếc lá, tiếng
chim hoạ mi hót véo von. Bé Mũi Dài nhìn thấy một vườn hoa với muôn vàn bông hoa đua nhau khoe sắc : Hoa hướng dương có màu vàng rực, hoa hồng, hoa cẩm chướng đỏ
tươi... Bỗng bé Mũi Dài nhìn thấy một cây táo sai trĩu quả. Những quả táo chín đỏ thơm lừng. Chú vội vàng trèo lên cây để hái những quả táo chín nhưng... chú không tài nào
trèo lên được vì vướng cái mũi của mình. Bực quá, bé Mũi Dài liền nói to : “Ước gì cái mũi của tôi biến mất. Tôi chẳng cần có mũi, tôi chỉ cần có miệng để ăn đủ thứ thơm
ngon trên đời, để cười, để nói. Tôi cũng chẳng cần tai, và tay cũng chẳng để làm gì cả”. Một chú Ong đậu trên cành hoa đã nghe thấy hết. Ong ngạc nhiên nói : - Tại sao bạn
lại không cần có mũi ? Đối với tôi, mũi rất cần ! Mũi giúp tôi thở, ngửi và phân biệt được các mùi thơm khác nhau của các loài hoa. Nhờ có mũi mà bạn ngửi và phân biệt
được mùi vị và hương thơm khác nhau của hoa và quả đấy ! Vừa lúc đó, chim Hoạ Mi cũng bay đến hót véo von và nói với bé Mũi Dài : - Bạn Mũi Dài ơi, nếu bạn không cần
có tai thì làm sao bạn nghe được tiếng hót của tôi và những âm thanh kì diệu xung quanh. Bạn biết không, nhờ có tai mà bạn nghe và phân biệt được mọi âm thanh đấy ! Ở
gần đấy, các cô Hoa rung rinh cánh gọi to : - Bạn Mũi Dài ơi ! Bạn có nhìn thấy vườn hoa đẹp rực rỡ của chúng tôi không ? Nếu bạn không có mắt thì làm sao bạn có thể nhìn
thấy vẻ đẹp rực rỡ của chúng tôi được ! Bé Mũi Dài nghe xong, ngẫm nghĩ một lát rồi hốt hoảng đưa tay sờ lên đầu, lên mặt, lên tai, mắt, mũi, miệng... của mình. Cậu bé nhận
thấy tất cả tai, mũi, mắt, miệng, lưỡi... đều cần thiết cho mình và không thể thiếu chúng được. Cậu thầm nghĩ : “Nếu không có chúng thì mình sẽ thế nào nhỉ ? Thật là đáng sợ
!”. Từ đó, cậu bé luôn nghe lời người lớn giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ, giữ gìn đôi mắt, cái mũi... của mình và không bao giờ có ý định vứt chúng đi nữa

Tuần 5
Bài hát: Cái mũi
Nhạc: Paul Read, Lời: Lê Đức – Thu Hiền

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!
Bài thơ: Chiếc quạt nan
Bà cho cháu chiếc quạt
Viền nan đỏ, nan xanh
Chiếc quạt nhỏ xinh xinh
Em quạt gọi gió đến
Ước gì em mau lớn
Ngày đêm quạt cho bà
Bà ngon giấc ngủ say
Bàn tay em gọi gió.

