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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10
Thời gian thực hiện: (Từ ngày 01/10/2018 – 02/11/2018)
KẾ HOẠCH TUẦN I: Gia đình
Thời gian thực hiện : Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018
Lớp : Mầm Xanh 2
Hoạt động
Sáng
* Montessori: Luyện tập
* Toán: Dạy trẻ nhận biết độ lớn 2 đốitượng
* Tạo hình ( Ngoại khóa): Tạo mẫu tóc cho gia đình
bé

Thứ 3

*Âm nhạc:NDC: Dạy hát “Biết vâng lời mẹ”
NDKH: - Nghe hát “Ngôi nhà mới”
TCAN: Bạn nào đang hát
*Montessori:Rót khô (1:2)

Thứ 4

* Văn học: Truyện: Tích Chu
* Cảm thụ âm nhạc: Vỗ tay theo nhịp bài hát
* Music&movement day: Musical chair
ABC chant
*Montessori: Luyện tập
* Khám phá xã hội: Gia đình bé có ai?
* Tiếng Anh (người Việt): My body: Head, shoulder,
knees, toes song
Conversation: How are you? I’m happy (I’m sad). SelfIntroduction (Name)
* Tạo Hình (chính khóa) : Dán ngôi nhà
* Story time: My name is Go Go
*Thể dục: VĐCB: Bật tại chỗ
TC: Chuyền bóng

Thứ 5

Thứ 6

Chiều
*Tiếng anh bản ngữ: My body: Head, shoulder, knees, toes song
Conversation: What’s this? (Head). Self-Introduction (Name)
*Máy tính: Ngôi nhà toán học của Sammy
*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
Xem sách , truyện về chủ đề
* Tạo hình ( Ngoại khóa):Tô màu gia đình bé
* Võ: Dạy động tác bộ pháp cơ bản- Trục bộ.
* Múa: Tập uốn, ép dẻo
* Giáo dục lễ giáo: Dạy trẻ biết nhận ra cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi,
tức giận qua nét mặt, giọng nói, qua tranh ảnh.
* Giao tiếp thuyết trình: Giới thiệu bản thân
* Giáo dục lễ giáo: Dạy trẻ biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi,
tức giận.
* Montessori: Bậc thang màu nâu 2 - 10 khối
* Võ:Dạy động tác bộ pháp cơ bản- Trục bộ.
* Múa: Tập uốn, ép dẻo
*Montessori: Luyện tập
* Tiếng Anh ( người Việt): My body: Head, shoulder, knees, toes
song. Conversation: What’s this? (Shoulder)
Circle time: Talking about the weather
* Bình bầu bé ngoan.
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Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10
Thời gian thực hiện: (Từ ngày 01/10/2018 – 02/11/2018)
Kế hoạch thực hiện tuần II: Phòng bé có gì?
Thời gian thực hiện : Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018
Lớp : Mầm Xanh 2
Hoạt động
Sáng
* Montessori:Gậy số 2 (1-10)
* Toán: Dạy trẻ tạo nhóm theo 1dấu hiệu
* Tạo hình ( Ngoại khóa): Vẽ cái tủ

*Âm nhạc: NDC:VĐTN:“Tay thơm tay ngoan”
NDKH: Nghe hát: lý cây bông
TCAN:Mưa to - mưa nhỏ
*Montessori: Luyệntập
* Văn học: Thơ: Bé đánh răng
* Cảm thụ âm nhạc: Vỗ tay theo nhịp bài hát và tiết
tấu đơn giản
* Music&movement day:Game: Musical statute
*Montessori:Sự liên quan giữa các đồ vật
* Khám phá xã hội:Phòng ngủ của bé có gì?
* Tiếng Anh(người Việt): My class review
Conversation: How are you? I’m hungry.
Feelings: sleepy-hungry-thirsty
* Tạo Hình (chính khóa) :Tô màu, trang trí váy
* Story time:‘My name is Go Go’
*Thể dục: VĐCB:Bò chui qua cổng
TC: Chó sói xấu tính

Chiều
*Tiếng anh bản ngữ: My family: Father (Daddy), Mother
(Mommy). Self-Introduction
Conversation: Who is this? (Mother/Mommy)
*Máy tính:Game bút chì thông minh
*Thư viện: Trò chuyện về đồ dùng trong gia đình bé
Nghe kể chuyện
* Tạo hình ( Ngoại khóa): Trang trí rèm hoa
* Võ: Phối hợp Cung bộ với Trục bộ
* Múa: Tập xoạc , nghe những bài nhạc đơn giản và tập đếm theo
* Giáo dục lễ giáo:Bỏ rác đúng nơi quy định.
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
* Giáo dục lễ giáo: Dạy trẻ biết uống nước đã đun sôi

* Montessori: Luyệntập
(nhặt vào bỏ ra, đính, gắn) (1: nhiều) – Pagboard
* Võ: Phối hợp Cung bộ với Trục bộ
* Múa: Tập xoạc , nghe những bài nhạc đơn giản và tập đếm theo
*Montessori: Cắt chuối
* Tiếng Anh ( người Việt):My class review
Circle time: Talking about the weather
* Bình bầu bé ngoan.
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10
Thời gian thực hiện: (Từ ngày 01/10/2018 – 02/11/2018)
Kế hoạch thực hiện tuần III: Cô và mẹ
Thời gian thực hiện : Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Lớp : Mầm Xanh 2
Hoạt động
Sáng
* Montessori: Luyện tập
* Toán: Xác định trên dưới, trước sau của bản thân
* Tạo hình ( Ngoại khóa): Làm thiếp tặng mẹ và cô

Thứ 3

*Âm nhạc: NDTT: Nghe hát “Cô giáo miền xuôi”.
TCAN: “Tai ai tinh”
* Chơi cát nước
*Montessori:Phân loại động vật và thực vật

Thứ 4

* Văn học: Truyện: “Bông hoa cúc trắng”
* Cảm thụ âm nhạc: Khuông nhạc, Khóa sol
* Music&movement day: Game: Musical chair
*Montessori: Luyện tập
* Khám phá xã hội:Tìm hiểu về ngày phụ nữ Việt
Nam 20 - 10
* Tiếng Anh (người Việt): My family: brother, sister,
baby. Self-Introduction
Conversation: Who is this? (Brother)
* Tạo Hình (chính khóa) : Dán bông hoa tặng mẹ
* Story time: Yellow (Razkid level aa
*Thể dục: VĐCB: Chuyên và bắt bóng theo hàng
ngang.
TCVĐ: “Thuyền về bến”

Thứ 5

Thứ 6

Chiều
*Tiếng anh bản ngữ: My family: Father (Daddy), Mother
(Mommy). Self-Introduction
Conversation: Who is this? (Mother/Mommy)
Color: Yellow
*Máy tính: Thế giới sôi động.
*Thư viện: Trò chuyện với bé về ngày quốc tế phụ nữ 20/10
Nghe kể chuyện về mẹ , bà
* Tạo hình ( Ngoại khóa): Vẽ bó hoa
* 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
* Giáo dục lễ giáo: Biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được
nhắc nhở...
* Giao tiếp thuyết trình: Giải phóng đôi tay trong thuyết trình
* Giáo dục lễ giáo: Dạy trẻ thói quen chào hỏi văn minh, lịch sự.
* Montessori: Rót nước (1:2)
* 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
*Montessori: Luyện tập
* Tiếng Anh ( người Việt): Shape (triangle) & Color (Yellow)
Conversation: What color (shape) is this? (It’s Yellow), (It’s a
triangle)
ABC song and chant
* Bình bầu bé ngoan.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10
Thời gian thực hiện: (Từ ngày 01/10/2018 – 02/11/2018)
Kế hoạch thực hiện tuần IV: Tôi là ai?
Thời gian thực hiện : Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018
Lớp : Mầm Xanh 2
Thời
gian
Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5
Thứ 6

Hoạt động
Sáng
* Montessori:Rót nước (1:2)
*Toán: Nhận biết hình chữ nhật, tam giác
* Tạo hình ( Ngoại khóa): Trang trí khuôn mặt rỗng
*Âm nhạc: NDC: DH: Tâm sự của cái
NDKH:VĐTN: “ Hai bàn tay của em”
TCÂN:Ai đoán giỏi
*Montessori:Luyện tập
* Văn học: Thơ: “ Cái Mũi”
* Cảm thụ âm nhạc: Bài học đầu tiên cho nốt Rê*
Music&movement day: Game: Musical chair
*Montessori: Rót nước (1:2)
* Khám phá xã hội: Bé tự giới thiệu về mình
* Tiếng Anh(người Việt): My family review. SelfIntroduction. Shape: Triangle
* Tạo Hình (chính khóa) : Tô màu bạn trai, bạn gái
* Story time:‘She is my mother’
*Thể dục:VĐCB: Đi bước qua vật cản cao 15 – 20cm
TCVĐ: Kéo co

Chiều
*Tiếng anh bản ngữ: My family review. Self-introduction. Color:
Yellow
*Máy tính: Ôn tiếng anh bằng phần mềm starphone
*Thư viện: Trò chuyện về chủ đề bản thân
* Tạo hình ( Ngoại khóa): Tô mầu hoạt động của bé
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản phối hợp Cung bộ với Trục bộ
* Múa: Ôn tập kĩ năng + vận động theo nhạc đơn gian
* Giáo dục lễ giáo:Dạy trẻ biết giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
* Giáo dục lễ giáo: Dạy trẻ biết chia sẻ đồ chơi với bạn
* Montessori: Luyện tập
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản phối hợp Cung bộ với Trục bộ
* Múa: Ôn tập kĩ năng + vận động theo nhạc đơn gian
*Montessori: Rót nước (1:2)
* Tiếng Anh ( người Việt): Shape & Color review. ABC chant
Conversation: What is red? The apple is red
* Bình bầu bé ngoan.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10
Thời gian thực hiện: (Từ ngày 01/10/2018 – 02/11/2018)
Kế hoạch thực hiện tuần V: Lễ hội hóa trang
Thời gian thực hiện : Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018
Lớp : Mầm Xanh 2
Thời
gian

Hoạt động
Sáng

Thứ 2

* Montessori: Luyện tập
* Toán: Dạy trẻ ghép tương ứng 1-1
* Tạo hình ( Ngoại khóa):Haloween

Thứ 3

*Âm nhạc:NDC:NH:Nắng sớm
NDKH:VĐTH: Ru con
TCÂN:Ai nhanh
nhất
*Montessori: Thẻ số giấy ráp (1-10)
* Văn học: Truyện:Chú vịt xám
* Cảm thụ âm nhạc: Bài tập cho nốt Rê
* Music&movement day: Game: Musical chair
*Montessori: Luyện tập
* Khám phá xã hội:Lễ hội hóa trang.
* Tiếng Anh (người Việt My family review. SelfIntroduction. Shape: Triangle
* Tạo Hình (chính khóa) : Trang trí quả bí ngô
* Story time: Yellow (Razkid level aa
*Thể dục: VĐCB:Chạy theo hướng thẳng 15m
TCVĐ: Tạo dáng

Thứ 4

Thứ 5
Thứ 6

Chiều
*Tiếng anh bản ngữ: My family review. Self-introduction. Color:
Yellow
*Máy tính: Ngôi nhà toán học của Sammy
*Thư viện: Trò chuyện với bé về các dinh dưỡng, vitamin cần thiết
để bé lớn lên và khoẻ mạnh
*Trò chơi : phân loại 1 số đồ ăn , thực phẩm nên và không nên
* Tạo hình ( Ngoại khóa): Haloween
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản phối hợp Cung bộ với Trục bộ
* Múa: Ôn tập kĩ năng + vận động theo nhạc đơn gian
* Giáo dục lễ giáo: Dạy trẻ lắng nghe khi ai đó đang nói
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
* Giáo dục lễ giáo: Dạy trẻ biết nói đủ nghe
* Montessori: Thẻ số giấy ráp (1-10)
* Võ:Dạy bài quyền cơ bản phối hợp Cung bộ với Trục bộ
* Múa: Ôn tập kĩ năng + vận động theo nhạc đơn gian
*Montessori: Luyện tập
* Tiếng Anh ( người Việt): Shape & Color review
ABC song and chant
* Bình bầu bé ngoan.

LINKS FOR REFERENCES
+ 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
1. 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
Sản phẩm tạo hình tháng: Thiệp xinh tặng mẹ
NỘI DUNG THƠ, TRUYỆN,BÀI HÁT THÁNG 10/2018
Tuần I
Bài hát: Biết vâng lời mẹ
Nhạc sĩ: Sưu tầm
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
Truyện: Cậu bé Tích Chu
Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé tên là Tích Chu. Bố mẹ mất sớm, Tích Chu ở với bà.
Hàng ngày bà phải làm việc vất vả kiếm tiền nuôi Tích Chu, có thức gì ngon bà cũng dành cho Tích Chu ăn. Khi Tích Chu ngủ thì bà thức quạt.Thế
nhưng cậu bé Tích Chu lại chẳng thương bà. Cậu suốt ngày mải mê rong chơi. Vì tuổi già sức yếu, làm việc vất vả, ăn uống lại kham khổ nên bà bị
ốm. Một ngày nọ bà lên cơn sốt cao, trên giường bà cất tiếng gọi:– Tích Chu ơi, cho bà ngụm nước. Bà khát quá!Bà gọi một lần, hai lần…rồi ba lần
nhưng vẫn chẳng thấy Tích Chu đâu. Khát quá bà liền biến thành chim.Đúng lúc đó Tích Chu thấy đói nên chạy về nhà kiếm cái ăn. Tích Chu gọi bà
:– Bà ơi! Bà có cái gì ăn không? Cháu đói quá.Cậu bé Tích Chu sửng sốt khi thấy bà hóa thành chim. Tích Chu gọi– Bà ơi! Bà ơi! Bà ở lại với cháu.
Cháu sẽ mang nước cho bà, bà ơi!Chú chim cất tiếng nói:– Tích Chu ơi, bà khát nước quá, bà phải biến thành chim bay đi kiếm nước uống. Bà đi đây
!Nói rồi chim vỗ cánh bay đi. Tích Chu hoảng quá vội vàng chạy theo, vừa chạy vừa gọi bà:– Bà ơi! Bà đừng đi! Bà đừng bỏ cháu! Bà ơi!Tích Chu

cứ chạy mãi, chạy mãi theo chú chim. Cuối cùng Tích Chu gặp chim đang uống nước ở một dòng suối mát. Tích Chu gọi:– Bà ơi! Bà trở về với cháu
đi. Cháu sẽ đi lấy nước cho bà, cháu sẽ không làm bà buồn nữa!Chim liền cất tiếng:– Muộn quá rồi cháu ơi! Bà không trở lại được nữa đâu!Nghe
chim nói, Tích Chu òa khóc, Tích Chu thương bà và hối hận nhưng không biết làm sao để bà quay lại. Tưởng như đã tuyệt vọng, giữa lúc đó, có một
cô tiên hiện ra và bảo Tích Chu:– Tích Chu ơi! Vì cháu chưa ngoan, chưa biết chăm sóc khi bà ốm nên bà đã biến thành chim để bay đi tìm nước
uống rồi.Tích Chu vừa khóc nức nở vừa nói:– Cô tiên ơi! Làm thế nào để cháu cứu được bà cháu bây giờ.Cô tiên nói:– Ta cho cháu bình nước này,
nếu cháu muốn bà trở lại thành người thì cháu phải đi lấy nước suối Tiên cho bà cháu uống. Đường lên suối Tiên xa lắm, cháu có đi được không?–
Cháu cám ơn cô. Cháu sẽ cố gắng để cứu được bà cháu.Cậu bé Tích Chu mừng rỡ vô cùng, vội vàng hỏi đường đến suối Tiên, rồi chẳng một phút
chần chừ, Tích Chu hăng hái đi ngay. Tích Chu chạy mãi, chạy mãi vượt qua bao nhiêu rừng núi hiểm trở, cuối cùng Tích Chu cũng đến được suối
tiên. Chú vội vàng lấy đầy bình nước mang về cho bà. Về đến nhà Tích Chu gọi to:– Bà ơi! Bà ơi! Cháu mang nước về cho bà rồi đây. Bà mau uống
đi.Vừa được uống nước chim vỗ cánh bay đi, bà Tích Chu trở lại thành người. Tích Chu ôm chầm lấy bà vừa khóc vừa nói:– Bà ơi! Cháu biết lỗi rồi,
từ nay trở đi cháu sẽ luôn ở bên và chăm sóc bà.Từ đấy, cậu bé Tích Chu hết lòng yêu thương chăm sóc bà. Hai bà cháu lại chung sống hạnh phúc
bên nhau.
Tuần II
Thơ: Bé đánh răng
Bàn chải mềm
Kem thơm quá!
Bàn chải êm
Kem ngọt quá
Xong hàm dưới
Đánh hàm trên
Đánh thật kỹ
Bé đừng quên
Ô! Ô! Kìa
Một “con sâu”
Rớt ra ngoài
Ô! Ô! Kìa
Hai “con sâu”
Rớt ra ngoài
Xúc miệng kỹ
Rửa mặt thôi
Ai cười tươi
Răng trắng thế.

Bài hát: Tay thơm tay ngoan
Nhạc sĩ: Sưu tầm
Một tay xòe ra thành một bông hoa. Hai tay xòe ra thành hai bông hoa. Mẹ khen đẹp quá hai bàn tay thơm. Mẹ khen đẹp quá hai bàn tay xinh
Một tay xòe ra thành một bông hoa. Hai tay xòe ra thành hai bông hoa. Mẹ khen đẹp quá hai bàn tay thơm . Mẹ khen đẹp quá hai bàn tay xinh
Tuần III
Truyện: Bông hoa cúc trắng
Ngày xửa ngày xưa, ở một xóm vắng có nhà nọ chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Còn người cha thì đã mất từ rất sớm, để lại hai mẹ con
đơn côi trong túp lều nhỏ. Họ phải làm việc vô cùng vất vả thì mới kiếm vừa đủ ăn.
Vào một ngày kia, người mẹ vì làm việc quá nhiều nên bị ốm. Bà liền gọi con gái tới và bảo rằng:
– Con ơi! Giờ con hãy đi tìm thầy thuốc tới đây giúp mẹ.
Cô bé vâng lời mẹ, vội vàng ra đi, cô cứ vừa đi vừa lo lắng cho mẹ của mình. Trên đường, cô vô tình gặp một cụ già tóc bạc, râu trắng. Cụ già thấy
cô bé vội vã như vậy thì hỏi thăm:
– Này cô bé, cháu đi đâu sao mà lại vội thế?
Dù đương vội nhưng cô bé cũng dừng lại trả lời cụ già:
– Thưa cụ, giờ cháu đang đi mời thầy thuốc ạ, mẹ của cháu đang bị bệnh nặng.
Nghe vậy cụ già lại bảo cô bé:
– Ta chính là thầy thuốc. Vậy giờ cháu dẫn ta tới nhà cháu đi, ta sẽ khám bệnh giúp mẹ cháu.
Cô bé hết sức vui mừng, dẫn đường cho cụ già về nhà mình. Đến nơi, cụ già liền khám bệnh cho mẹ của cô. Sau đó thì cụ già mới bảo cô bé là:
– Bệnh của mẹ cháu đã nặng lắm rồi. Nhưng ta sẽ cố gắng hết sức để có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ cháu. Giờ thì cháu phải đi ngay ra chỗ gốc đa ở
đầu rừng, cháu sẽ thấy gần đó có bông hoa màu trắng, sau đó cháu hãy đem bông hoa về đây.
Ngoài trời bây giờ đang rất là lạnh. Mà cô bé của chúng ta chỉ mặc có một chiếc áo rất mỏng ở trên người. Nhưng thương mẹ, cô cứ đi mãi, đi mãi,
cho đến khi đôi chân đã mỏi nhừ thì cô mới tới được chỗ gốc đa nơi đầu rừng như lời chỉ của cụ già kia.
Khi cô nhìn ngó xung quanh thì thấy ngay ở bụi cây gần đó có một bông hoa màu trắng rất là đẹp. Không chần chừ lâu, cô bé hái bông hoa, nâng niu
nó trên tay như là vật quý. Đột nhiên cô bé lại nghe thấy có tiếng nói của cụ già đang văng vẳng ở bên tai mình:
– Bông hoa có bao nhiêu cánh nghĩa là mẹ cháu sống được bấy nhiêu ngày
Cô bé lập tức nhìn xuống bông hoa và cẩn thận đếm từng cánh một:
– Một cánh, hai cánh, ba cánh, bốn cánh… hai mươi cánh. Trời ơi! Nghĩa là mẹ mình chỉ còn có thể sống được hai mươi ngày nữa sao?
Sau một hồi suy nghĩ thì cô bé liền ngồi xuống, nhẹ nhàng xé từng cánh hoa ra thành rất nhiều sợi nhỏ khác. Và mỗi sợi nhỏ ấy lại trở thành một cánh
hoa vừa dài vừa mượt. Từ bông hoa chỉ có hai mươi cánh giờ đã trở thành bông hoa có vô vàn là cánh hoa.
Sau đó cô bé mới đem theo bông hoa chạy nhanh về nhà. Về đến nơi cô đã thấy cụ già kia đứng ngay cửa để chào đón mình. Cụ già tươi cười mà nói
với cô rằng:
– Mẹ của cháu khỏi bệnh rồi đấy. Đó chính là phần thưởng cho lòng hiếu thảo, ngoan ngoãn của cháu!
Kể từ đó về sau, hằng năm cứ vào mùa thu là những bông hoa có nhiều cánh lại đua nhau nở rộ, vô cùng xinh đẹp. Và người ta đặt tên cho chúng là
bông cúc trắng, nó là biểu tượng cho lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ.

Bài hát: Cô Giáo Miền Xuôi
Nhạc sĩ: Mộng Lân
Cô mẫu giáo mến thương từ miền xuoi lên đây,với đàn cháu thơ ngây ,lớp học giữa nhiều lùm cây.Cô dạy cháu múa ca,chiều về với mẹ cha.Xa cô
cháu cang nhớ ,sáng mai lại gặp cô.Từ sáng sơm tới chiều học và chơi bên cô ,giấc ngủ ,bữa cơm ngon có bàn tay đầy tình thương .Cô dạy hát rất
hay, kể chuyện rất là vui .Yêu cô giáo yêu lắm, cháu mỗi ngày càng ngoan
Tuần IV
Thơ: Tôi là chiếc mũi xinh
Tác giả: Phạm Hổ
Giúp bạn biết bao điều
Ngửi hương thơm của lúa
Hương ngạt ngào của hoa
***
Như vậy đã hết đâu
Giúp bạn thở nữa đấy
Chúng ta cùng giữ sạch
Để chiếc mũi thêm xinh
Cái Mũi
Nhạc sĩ: Sưu tầm
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
Tuần V
Truyện: Chú vịt xám
Vịt mẹ dẫn đàn vịt con đi chơi. Trước khi đi, vịt mẹ dặn:
- Các con phải đi theo mẹ, theo đàn, không được tách ra đi một mình mà con cáo nó ăn thịt đấy!
Đàn vịt con vâng dạ rối rít .nhưng vừa ra khỏi cổng làng, chú vịt xám đã quên ngay lời mẹ dặn. chú lẻn đi chơi một mình, lang thang đến nơi đến nơi
khác. Cuối cùng, chú đến một cái ao có rất nhiều tôm cá.
Đứng trên bờ nhìn xuống, chú thấy từng đàn cá, tôm bơi lội tung tăng dưới nước, thỉnh thoảng một con tôm cong mình nhảy tanh tách. Thích quá,
chú nhảy xuống mò lấy mò để .
Lúc ăn đã gần no, chú mới nhìn lên nhưng chẳng thấy vịt mẹ dâu cả. hoảng sợ, chú nhảy lên bờ gọi mẹ ầm ĩ:
- Vít…vít…vít.

- Gần đấy, có một con cáo đang ngủ, nghe tiếng vịt kêu cáo liền nhỏm dậy. nó lẩm bẩm:
- Chà, thịt vịt ngon lắm đây hôm nay mình sẽ được một bữa thịt vịt thật là ngon.
Nói rồi, cáo đi nhanh ra phía bờ ao.
Khi cáo vừa đến nơi cũng là lúc vịt mẹ tìm thấy vịt con. Trông thấy cáo vịt mẹ dẫn vịt xám vội nhảy tùm xuống ao thế là vịt xám thoát chết, từ đấy
vịt xám không bao giờ dám làm sai lời mẹ dặn.
Bài hát: Nắng sớm
Nhạc sĩ: Sưu tầm
Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng. Nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng. Có cô chim khuyên khen là vui quá. Vui cùng nắng sớm. Ơ má ai
cũng hồng

-

