CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10/2018.
Lớp : Ươm mầm 1
KẾ HOẠCH TUẦN I: Cơ thể của bé
Từ ngày 01/10 đến 05/10/2018.
Thời
gian
Thứ 2

Thứ 3

Hoạt động
Sáng
*Văn học: Thơ :Đôi mắt của em
*Tiếng anh: Song: ‘Head, shoulder, knees and toes’ (Learn
it)
Counting to 10
*Montessori : Luyện tập
*Hoạt động nhận biết: Một số bộ phận trên khuôn mặt của
bé.

Chiều
*Hoạt động chiều: Xem ảnh của bản thân: Go ̣i tên, chỉ vào các bô ̣
phâ ̣n của cơ thể trong ảnh
*Giáo dục lễ giáo:Giáo dục trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy đinh .

*Montessori: Nói nhẹ - nói đủ nghe
*Hoạt động chiều: Rèn kỹ năng chơi đồ chơi góc chơi hoạt động
với đồ vật, tạo hình, sách truyện.

Thứ 4

*Âm nhạc:
- NDC:VĐTN: Dấu tay
- NDKH: Nghe hát: Cái mũi
* Tiếng Anh“music&movementday” : Game: Musical
chair

*Montessori: Luyện tập
*Thể dục:-VĐCB: Bật tại chỗ
-TC: Con bọ rùa
* Giáo dục lễ giáo: Giáo dục trẻ biết chờ đến lượt khi tham gia hoạt
động chung

Thứ 5

*Montessori: Đi nhẹ nhàng
* Tiếng Anh: Counting to 10
Song: ‘Head, shoulder, knees and toes’ (Learn it)

*Tạo Hình: Dán tóc cho bé
*Hoạt động chiều: Trò chơi: Đọc tên một số bộ phận trên cơ thể
-Trò chơi luyện âm: “nu na nu nống” “chi chi chành chành”, “Nói to
nói nhỏ”.

Thứ 6

* Hoạt động với đồ vật: Xâu hoa lá tặng bạn
* Tiếng Anh: “Story time”: ‘Happy Birthday (Go Go
English)
-

* BBBN:
*Montessori: Luyện tập
* Tiếng Anh: Body language (Yes/ No)
Song: Head, shoulder, knees and toes (Learn it)
Body language: Yes/ No

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10/2018.
Lớp : Ươm mầm 1
KẾ HOẠCH TUẦN II: Ba lô
Từ ngày 08/10 đến 12/10/2018.
Thời
gian

Hoạt động
Sáng

Thứ 2

Chiều

*Văn học: Truyện : Chiếc ô của thỏ trắng
*Tiếng anh: Counting to 10
Song: ‘Head, shoulder, knees and toes’ (Learn it)
*Montessori : Luyện tập

*Hoạt động chiều: Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng đi học đi
chơi
*Giáo dục lễ giáo:Giáo dục trẻ biết đội mũ khi đi ra nắng, mặc áo
ấm đi giày khi trời lạnh.

Thứ 3

*Hoạt động nhận biết: Nhận biết về ba lô của bé

*Montessori: Cắt chuối
*Hoạt động chiều: Rèn kỹ năng chơi đồ chơi góc chơi hoạt động
với đồ vật, tạo hình, sách truyện.

Thứ 4

*Âm nhạc:
- NDC:Dạy hát: Đôi dép
- NDKH: Trò chơi: Tai ai tinh
* Tiếng Anh“music&movementday” : Game: Musical
chair

*Montessori: Luyện tập
*Thể dục:-VĐCB: Lăn bóng về phía trước
-TC: Kéo co.
* Giáo dục lễ giáo: Giáo dục trẻ biết lấy cất đồ chơi đúng nơi quy
định.

Thứ 5

*Montessori: Tháp màu hồng1 (3khối) (theo thứ tự)
* Tiếng Anh: Counting to 10
Song: Head, shoulder, knees and toes’ (Learn it)

*Tạo Hình: Tô màu ba lô
*Hoạt động chiều: Trò chơi: Xoa tay ,chạm các đầu ngón tay với
nhau, rót, nhào, khuấy, đảo, vò xé

-

Thứ 6

* Hoạt động với đồ vật: Vặn ốc vít
* Tiếng Anh: “Story time”: ‘Happy Birthday (Go Go
English)

* BBBN:
*Montessori: Luyện tập
* Tiếng Anh: Body language (Yes/No)
Song: Head, shoulder, knees and toes (Learn it)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10/2018
Lớp : Ươm mầm 1
KẾ HOẠCH TUẦN III : Mẹ yêu
Từ ngày 15/ 10 đến 19/10/2018
Thời
gian

Hoạt động

Thứ 2

Thứ 3

Sáng
Chiều
*Văn học: : Thơ “ Yêu mẹ”
*Hoạt động chiều: Xem tranh, ảnh, vidieo một số hình ảnh và công
*Tiếng anh: Song: ‘Head, shoulder, knee and toes’ (Sing it) việc của mẹ
Color: Yellow
*Giáo dục lễ giáo: Giáo dục trẻ cách đi nhẹ nhàng trong lớp
*Montessori : Luyện tập
*Montessori: Luyện tập
*Hoạt động nhận biết: : Trò chuyện về bố, mẹ của bé
*Hoạt động chiều: tô màu những vật dụng dùng trong gia đình:
xoong, chảo, bát….

Thứ 4

*Âm nhạc:
- NDC : VĐTN: Múa cho mẹ xem
NDKH:TC: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ
* Tiếng Anh“music&movementday” : Game: Musical
statute

*Montessori: Một số loại thú
*Thể dục: VĐCB: Bò theo hướng thẳng
TCVĐ: Bắt bướm
* Giáo dục lễ giáo: Tiếp tục giáo dục trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi

Thứ 5

*Montessori: Luyện tập
*Tiếng Anh: Color: Yellow
Song: ‘Head, shoulder, knee and toes’ (Sing it)

*Tạo Hình: In hoa tặng mẹ
*Hoạt động chiều: Trò chơi xếp chồng, xếp cạnh các hình khối

Thứ 6

* Hoạt động với đồ vật: Xúc hạt nhỏ
* Tiếng Anh: “Story time”: What color is this? Go Go
English
-

* BBBN:
*Montessori: Hoa quả dầm
* Tiếng Anh: Body language: Yes/ No
Song: Head, shoulder, knee and toes (Sing it)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10/2018
Lớp : Ươm mầm 1
KẾ HOẠCH TUẦN IV: Đồ chơi trong lớp bé thích
Từ ngày 22/10đến 26/10/2018
Thời
gian

Hoạt động
Chiều
*Hoạt động chiều: Kể về đồ chơi trong lớp
*Văn học: : Đồng dao“Chi chi chành chành”
*Tiếng anh: Song: ‘Head, shoulder, knee and toes’ (Sing it) - Cái gì đây?
- Gọi tên một số đồ chơi.
Color: Yellow
- Cái này của ai?
*Montessori : Luyện tập
*Giáo dục lễ giáo: Tiếp tục giáo dục trẻ biết xếp hàng chờ đến lượt
trong hoạt động chung
Sáng

Thứ 2

Thứ 3

*Hoạt động nhận biết: Nhận biết một số đồ chơi trong lớp
của bé như: búp bê, bộ chơi nấu ăn.

*Montessori: Khối trụ có núm A (màuđỏ)
*Hoạt động chiều:Rèn trẻ lấy cất đồ chơi đúng nơi quy định

Thứ 4

*Âm nhạc:
- NDC :dạy hát: Quả bóng xinh
NDKH:Nghe hát: Trống cơm
* Tiếng Anh“music&movementday” : Game: Musical
chair

*Montessori: Luyện tập
*Thể dục:- VĐCB: Đứng co duỗi một chân
TC: Cáo và thỏ
* Giáo dục lễ giáo: Giáo dục trẻ nói đủ câu

Thứ 5

*Montessori: Tên các bức tranh theo chủ đề ĐTV
* Tiếng Anh: Color: Yellow
Song: ‘Head, shoulder, knee and toes’ (Sing it)

*Tạo Hình: Chơi với đất nặn
*Hoạt động chiều: Dán bóng bay

Thứ 6

* Hoạt động với đồ vật: Xoa tay, chạm các đầu ngón tay
với nhau
* Tiếng Anh: “Story time”: ‘What color is this? Go Go
English
-

* BBBN:
*Montessori: Luyện tập
* Tiếng Anh: Body language: Yes/ No
Song: Head, shoulder, knee and toes (Sing it)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10/2018
Lớp : Ươm mầm 1
KẾ HOẠCH TUẦN V: Halloween
Từ ngày 29/10đến 02/10/2018
Thời
gian

Hoạt động
Sáng

Thứ 2
Thứ 3

*Văn học: : Truyện “Đôi bạn nhỏ”
*Tiếng anh: Counting to 10
Song: ‘Head, shoulder, knees and toes’ (Learn it)
*Montessori : Luyện tập
*Hoạt động nhận biết: Nhận biết màu xanh, màu đỏ, màu
vàng.

Chiều
*Hoạt động chiều: - Xem tranh truyện, sách báo trẻ mô tả được
hành động của các nhân vật trong tranh.
*Giáo dục lễ giáo: Giáo dục trẻ bê cất ghế đúng cách
*Montessori: Tên các bức tranh theo chủ đề thức ăn
*Hoạt động chiều:Rèn trẻ lấy cất đồ chơi đúng nơi quy định

Thứ 4

*Âm nhạc:
- NDC : Nghe hát: Bé khỏe bé ngoan
NDKH:TCVĐ: Trời nắng trời mưa
* Tiếng Anh“music&movementday” : TPR Game: stand
up-sit down, turn around, jump

*Montessori: Luyện tập
*Thể dục:- VĐCB: Đi thay đổi tốc độ nhanh chậm
TC: Con bọ rùa
* Giáo dục lễ giáo: Giáo dục trẻ biết ngồi ghế đúng cách

Thứ 5

*Montessori: Một số loại chim
* Tiếng Anh: Counting to 10
Song: ‘Head, shoulder, knees and toes’ (Learn it)

*Tạo Hình: Trang trí mặt nạ
*Hoạt động chiều: Ôn luyện các bài thơ, truyện theo chủ đề.

Thứ 6

* Hoạt động với đồ vật: Lật mở trang sách
* Tiếng Anh: “Story time”: ‘Yellow’ (Razkid Level aa)

* BBBN:
*Montessori: Luyện tập
* Tiếng Anh: Greetings: ‘How are you?’ (happy-sad)
Body language: Yes/ No

NỘI DUNG THƠ TRUYỆN,BÀI HÁT THÁNG 10/2018
I.
Bài hát
Bài hát: Đôi dép
Đôi dép xinh đôi dép xinh xinh cháu giữ cho hai chân trắng tinh.
Đôi dép xinh đôi dép xinh xinh chân cháu trắng tinh,đôi dép xinh xinh.
Bài hát: Quả bóng xinh
Quả bóng tròn tròn là quả bóng xinh xinh
Giữa thảm cỏ xanh sao bóng đứng một mình
Phải đứng một mình vì quả bóng chưa ngoan,
Suốt ngày rong chơi nên các bạn cười chê.
Bài hát: : Bé khỏe bé ngoan
Nhạc Sĩ: Trần Văn Hiên
Em bé khỏe em bé ngoan
Chỉ mong sao em lơn 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.
II. Thơ:
Bài thơ: Yêu mẹ
(Sưu tầm)
Mẹ đi làm từ sáng sớm
Dậy thổi cơm, mua thịt cá
Em kề má được mẹ yêu
Ơi mẹ ơi! Yêu mẹ lắm!
Đồng dao “Chi chi chành chành”

(Sưu tầm)
Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa đứt cương
Ba vương ngũ đế bát dế đi tìm
Ù à ù ập đóng sập cửa vào.
Truyện:
Chiếc ô của thỏ trắng
Thỏ trắng đang chạy trên bãi cỏ xanh mướt thì trời bỗng đổ mưa. Thỏ trắng vội bẻ ngay một tàu lá to làm ô che đầu. Nhìn thấy một chú gà con liền
kêu
– Chíp chip
Thỏ trắng vội gọi:
– Gà con ơi đến ngay ô của anh kẻo ướt.
Gà Con chạy đến núp dưới tàu lá và nói:
-Em cảm ơn anh thỏ
Thỏ trắng và gà con đi được một lúc thì gặp mèo con vừa chạy vừa kêu:
-Meo meo
Thỏ trắng và gà con cùng gọi:
-Mèo con ơi mau vào đây kẻo ướt.
Mèo con cười tươi vội cảm ơn thỏ trắng và gà con, rồi đứng trú mưa dưới tàu lá của thỏ con. Lát sau, mưa tạnh mặt trời sang tỏ, thỏ trắng gà con mèo
con cùng chơi đùa dưới nắng ấm.
III.

Truyện: Đôi bạn nhỏ
Hai bạn Gà và Vịt rủ nhau đi kiếm ăn. Vịt thì xuống ao mò ốc. Còn Gà thì ở trên bãi cố bới đất tìm giun. Bỗng có một con cáo xông tới đuổi bắt Gà
con. Gà con sợ quá kêu chiếp chiếp… Cứu tôi với… cứu tôi với… Nghe tiếng bạn Gà kêu cứu Vịt con bơi thật nhanh vào bờ và gọi: Vít, vít, vít, Vịt
đây, Vịt đây… Gà đến bên Vịt và trèo lên lưng Vịt. Vịt cõng bạn trên lưng và bơi thật nhanh ra xa. Con cáo không bắt được Gà con, nó đành bỏ đi.
Hai bạn Gà và Vịt sung sướng hát: Là lá la la, là lá la la… Ta đã bơi ra xa, ê con cáo già, ê con, ê con cáo ác.

LINKS

1. Songs & poems:
- Warm up/Wrap up: +Hello song: https://www.youtube.com/watch?v=aeQlnlMpizI
+ Up-Down song: https://www.youtube.com/watch?v=8K5bYoTgEcU
- Yes/ No song (Uh-Huh-Super Simple song): https://www.youtube.com/watch?v=dVkPWDixDhs
- Yellow song: https://www.youtube.com/watch?v=HcUsAV06uLs
- Robot color song: https://www.youtube.com/watch?v=7XZlWXF_LRk
- Number songs:
+ Let’s count 1-10 (Dream English) https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw
+Ten little Indians (Muffin songs): https://www.youtube.com/watch?v=urdg94V7NLE
+ How many fingers do you have (Maple Leaf):
https://www.youtube.com/watch?v=gKPyO2vJEME
- Head, shoulders, knees and toes (Learn it): https://www.youtube.com/watch?v=lMQcwNZVUO8
- Head, shoulders, knees and toes (Sing it): https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0

