CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11
Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/11/2018 – 30/11/2018
Tuần 1: Bác đầu bếp
Từ ngày 05/11 đến 09/11/2018.
Lớp :Chồi Non 1.
Hoạt động
Thời gian
Sáng
Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Chiều

*Văn học:Thơ “bé làm bao nhiêu nghề”
*Montessori: Cách sàng

* Võ:Dạy động tác bật xoay 180°
*Múa:Học mới cách nguộn cổ tay (tay thế 2). Tập bài nhảy.
* Giáo dục lễ giáo : Không làm rơi vãi đồ ăn khi ăn uống
*Piano:Bài tập 5 ngón tay (tiếp)

* Bóng rổ:Hướng dẫn kỹ thuật đập bóng một tay
*Tạo hình(Chính khóa):Nặn chiếc bánh
*Montessori:Luyện tập

*Tiếng anh(Bản ngữ): Jobs: cook, dentist, doctor, firefighter
Conversation: Who is he? He is a cook.
Letter E sound and words
*Giao tiếp thuyết trình:Kỹ năng tự tin trước đám đông
*Máy tính:Ngôi nhà toán học của Sammy
* Thư viện: -Nghe kể chuyện bác bếp trưởng- Xem tranh truyện theo chủ đề

*Gym Kid
*Montessori: Hộp màu 3
* Tiếng anh: : Music & Movement
Game: What’s the time, Doctor?

*Tiếng anh(Người Việt): Job review
Conversation: Who is she? She is a dentist.
Letter E sounds & words
*Cảm thụ âm nhạc:Thẩm âm có giai điệu
*Tạo hình ( Ngoại khóa):Nặn bát mỳ

*Montessori: Luyện tập
*Toán: Dạy trẻ kĩ năng đo dộ dài
* Bóng rổ:Hướng dẫn kỹ thuật đập bóng một tay
* Montessori:Bày hạt vàng
*Khám phá xã hội:Một ngày làm việc của bác đầu bếp trường bé
*Tạo hình(Ngoại khóa): Vẽ bác cấp dưỡng
*Tiếng anh: Story time
Dad and I (Raz-kid level A)

*Võ: Dạy động tác bật xoay 180°
* Múa: Học mới cách nguộn cổ tay (tay thế 2). Tập bài nhảy.
* Giáo dục lễ giáo: Dọn dẹp bàn ăn, khu vực ăn của mình .
* Âm nhạc: Nội dung chính: Dạy hát: Ước mơ
Nội dung kết hợp: Nghe hát: Bài ca Vua đầu bếp
Trò chơi: Ai nhanh nhất
*Tiếng Anh(Bản ngữ ) :Job (review)
Conversation: Who is he? He is a fire fighter.
Recognize letter E/ Letter worksheet

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11
Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/11/2018 – 30/11/2018
Tuần 2: Nghề truyền thống
Từ ngày 12/11đến 16/11/2018.
Lớp : Chồi Non 1.
Hoạt động
Thời gian
Sáng
Thứ hai

*Văn học:Truyện “Cô bác sĩ tí hon”
*Montessori:Hộp tranh và thẻ từ (CĐ hồng 2 chữ cái)

Thứ ba

* Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật đập bóng một tay
*Tạo hình(Chính khóa):Đan nong mốt
*Montessori:Luyện tập

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Chiều
* Võ:Phối hợp Mã bộ với Hư bộ.
*Múa:Học mới các động tác nhún chân (Nhún mềm,nhún ký)
*Giáo dục lễ giáo: Biết giữ gìn đồ dùng trong lớp học
*Piano: Bài tập 5 ngón tay (tiếp)
*Tiếng anh(Bản ngữ): Jobs: pilot, bus driver, nurse, police officer
Color: Yellow-Blue-Green-Red
Conversation:
+ Is he a pilot? Yes, he is (No, he isn’t)
+ Is it yellow? Yes, it is (No, it isn’t)
*Giao tiếp thuyết trình:Bản lĩnh tự tin trên sân khấu
*Máy tính:Lâu đài huyền bí
* Thư viện:-Tập sử dụng rối tayđể kể truyện.
-Xem tranh , ảnh về 1 số nghề

* Thể dục: Vận động cơ bản: Ném xa bằng 2 tay
Trò chơi vận động: Tượng
*Montessori:Sử dụng ống hút chân không
* Tiếng anh:Music & Movement
Game: What’s the time, Doctor?

*Tiếng anh(Người Việt): Job review. Letter E sound and words
Shape: Square
Yes/No questions & answers
*Cảm thụ âm nhạc:Làm quen với khuông nhạc, khóa sol
*Tạo hình (Ngoại khóa):Nghề may:Làm và trang trí tạp dề

*Montessori: Luyện tập
*Toán: Phân biệt hình vuông, hình tam giác
* Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật đập bóng một tay

*Võ: Phối hợp Mã bộ với Hư bộ.
* Múa: Học mới các động tác nhún chân (Nhún mềm,nhún ký)
*Giáo dục lễ giáo:Lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định

* Montessori:Trứng chim cút-bánh gạo Nhật
*Khám phá xã hội:Tìm hiều về nghề làm gốm Bát Tràng
* Tạo hình ( Ngoại khóa) :Bé tạo mẫu tóc
*Tiếng anh:Story time
Dad and I (Raz-kid level A

* Âm nhạc:Nội dung chính: Nghe hát “Đi cấy”
Nội dung kết hợp: Ôn bài hát “ Ước mơ”
Trò chơi: Ai đoán giỏi
*Tiếng Anh(Bản ngữ) :Letter E sound and words (review)
Job review
Yes/No questions & answers

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11
Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/11/2018 – 30/11/2018
Tuần 3:CĐ phát sinh: Ngày hội của cô giáo
Từ ngày 19/11 đến 23/11/2018.
Lớp : Chồi Non 1.
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Chiều

*Văn học: Thơ “Em cũng là cô giáo”
*Montessori:Gậy đỏ kết hợp thang nâu

* Võ: Dạy bài quyền cơ bản phối hợp Mã bộ với Hư bộ.
*Múa: Học mới các động tác nhún chân (Nhún mềm,nhún ký)
*Giáo dục lễ giáo: Biết nghe lời cô dạy
*Piano:Gam C dur

Thứ ba

*Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật Đập bóng một tay
*Tạo hình(Chính khóa):Trang trí bưu thiếp tặng cô
*Montessori:Các bộ phận của người

*Tiếng anh(Bản ngữ): Job: farmer, teacher, student, fisherman
Conversation: Is he a teacher? Yes, he is (No, he isn’t)
Letter F sound and words
*Giao tiếp thuyết trình:Ôn luyện
*Máy tính:Ô cửa bí mật
*Thư viện:- Đăng ký mượn sách truyện khi vào phòng thư viện
-Nghe kể chuyện theo chủ đề

Thứ tư

*Gym Kid
*Montessori:Các bộ phận của người
* Tiếng anh:Music & Movement
Game: What’s the time, Doctor?

*Tiếng anh(Người Việt):Job review
Conversation: Is she a farmer? Yes, she is (No, she isn’t)
Letter F sounds & words
*Cảm thụ âm nhạc:5 bậc cơ bản trong hang âm
*Tạo hình (Ngoại khóa):Làm thiếp tặng cô

*Montessori:Luyện tập
*Toán: Dạy trẻ xác định vị trí phải, trái của người khác.
* Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật Đập bóng một tay

*Võ: Dạy bài quyền cơ bản phối hợp Mã bộ với Hư bộ.
* Múa: Học mới các động tác nhún chân (Nhún mềm,nhún ký)
*Giáo dục lễ giáo:Giữ trật tự trong giờ học

* Montessori:Thẻ tranh lớn và thẻ từ(CĐ màu hồng từ 2 chữ cái)
*Khám phá xã hội :Ý nghĩa của ngày 20/11
*Tạo hình(Ngoại khóa):Vẽ:Cô giáo của em
*Tiếng anh: Story time
Dad and I (Raz-kid level A)

* Âm nhạc:Nội dung chính: Biểu diễn các bài hát tặng cô
Nội dung kết hợp: Nghe hát : Cô giáo
Trò chơi: Nghe âm la đoán tên bài hát
*Tiếng Anh(Bản ngữ) :Job review
Recognize letter F/ Letter worksheet

Thứ hai

Thứ năm

Thứ sáu

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11
Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/11/2018 – 30/11/2018
Tuần 4:Chủ đề phát sinh : Phân loại rác
Từ ngày 26/11 đến 30/11/2018.
Lớp : Chồi Non 1.
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Thứ hai

*Văn học:Truyện “Bỏ rác vào thùng”
*Montessori:Các hành tinh trong hệ mặt trời

Thứ ba

*Bóng rổ:Ôn luyện kỹ thuật Đập bóng một tay
*Tạo hình(Chính khóa):Làm con vật từ các nguyên liệu phế thải.
*Montessori:Luyện tập

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Chiều
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản phối hợp Mã bộ với Hư bộ.
*Múa:On tập các động tác đã học.
*Giáo dục lễ giáo: Bỏ rác đúng nơi quy định
*Piano:Bài tập quãng 3
*Tiếng anh(Bản ngữ): Job: farmer, teacher, student, fisherman
Conversation: Is he a teacher? Yes, he is (No, he isn’t)
Letter F sound and words
*Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
*Máy tính:Cái gì biến mất
*Thư viện - Xem tranh ảnh theo chủ đề.
- Kể truyện bằng rối tay truyện: “Cô bác sĩ tý hon”

* Thể dục:Vận động cơ bản : Bật chụm tách chân qua 5 ô- Ném bóng
vào rổ
Trò chơi vận động : Đua thuyền
*Montessori:Bày thẻ hệ thập phân
* Tiếng anh:Music & Movement
Game: Magic bowls

*Tiếng anh(Người Việt): Job review
Conversation: Is she a farmer? Yes, she is (No, she isn’t)
Letter F sounds & words
*Cảm thụ âm nhạc: Tập tô khóa sol và nôt nhạc
*Tạo hình (Ngoại khóa):Dán tán lá cây (từ phế thải)

*Montessori: Luyện tập
*Toán: Củng cố đếm đến 3. Nhận biết chữ số 3.
* Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật Đập bóng một tay

*Võ: Dạy bài quyền cơ bản phối hợp Mã bộ với Hư bộ.
* Múa: On tập các động tác đã học.
*Giáo dục lễ giáo: Rác thải có thể tái sử dụng được

* Montessori:Trộn salat Nga
*Khám phá xã hội: Tại sao phải phân loại rác?
*Tạo hình(Ngoại khóa):Làm con mèo từ báo cũ
*Tiếng anh: Story time
Dad and I (Raz-kid level A)

* Âm nhạc:Nội dungchính: Dạy vận động: Bác đưa thư vui tính
Nội dung kết hợp :Nghe hát: Hãy phân loại rác
Trò chơi: Chiếc mũ âm nhạc
*Tiếng Anh(Bản ngữ) : Job review
Recognize letter F/ Letter worksheet

Bài tạo hình tập thể: Làm hoa giấy tặng cô
LINKS FOR REFERENCES
LINKS FOR REFERENCES
1. Songs & poems:
- Warm up/Wrap up: +https://www.youtube.com/watch?v=MugzDjGDYjo

+ https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs
-

Color song:

+Blue: https://www.youtube.com/watch?v=UrMfOhv0Qm0

+Yellow: https://www.youtube.com/watch?v=nHGYLqvfygE
+ Color song (Dream English): https://www.youtube.com/watch?v=XwxqAJR6i3s
-

Square song: https://www.youtube.com/watch?v=rb8Y38eilRM
Shape song super simple song: https://www.youtube.com/watch?v=A2TLW0WBLow
Job song (Maple Leaf): https://www.youtube.com/watch?v=tQ03ENVgRfg
Letter songs (Oxford Phonics World 1):
https://www.youtube.com/watch?v=M1SBbcdh5Sg&list=PLOLgm6Dukj6mB4UB84Tt0WmX56DHvahao

NỘI DUNG THƠ, TRUYỆN THÁNG 11-2018
Tuần 1:
Thơ:“ Bé làm bao nhiêu nghề”
Bé chơi làm thợ nề
Xây nên bao nhà cửa.
Bé chơi làm thợ mỏ
Đào lên thật nhiều than.
Bé chơi làm thợ hàn
Nối nhịp cầu đất nước.
Bé chơi làm thầy thuốc
Chữa bệnh cho mọi người.
Bé chơi làm cô nuôi
Xúc cơm cho cháu bé.

Một ngày ở nhà trẻ
Bé “ làm” bao nhiêu nghề
Chiều mẹ đến đón về
Bé lại là… cái Cún.
Yến Thảo

Nghe hát: “Vua đầu bếp”
Nào cùng mời an hem hãy nhanh tay cuộc đua chơi
Cùng dành tài xem ai nấu ăn nhanh ngon và tươm tất.
Nào cùng mời an hem hãy nhanh tay cuộc đua chơi
Thật nhịp nhàng đôi tay để xem ai thua ai được nào.
Mời bạn làm thật nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh tay ( 2 lần)

Nghe hát “ Ước mơ”
Em muốn làm cô giáo chỉ những trò ngoan
Búp bê và chim sáo được cô khen đó nghen
Em muốn làm bác sĩ được mặc áo trắng tinh
Chữa bệnh cho em bé
Bao ước mơ bao ước mơ thật đẹp trải trên giấy trắng tinh
Đang chờ em đang đợi em học giỏi chăm ngoan thì ước mơ sẽ thành.

Tuần 2:
Truyện: Cô bác sĩ tí hon.
- Nào, các quý khách xếp hàng thứ tự để vào khám!
Cô giáo cười:
- Không phải là “quý khách” mà gọi là “bệnh nhân” chứ!
Hương đáp “vâng ạ” rồi hỏi:
- Bệnh nhân Tùng bị bệnh gì nào?
- Tớ bị đau răng. – Tùng nhanh nhảu đáp.
Hương đưa ống nghe áp vào má Tùng. Cô giáo lại bảo:

- Đau răng thì không dùng ống nghe để khám. Bác sĩ phải dặn bệnh nhân đánh răng vào buổi tối và buổi sáng ngủ dạy. Nhớ súc miệng
nước muối và không ăn kẹo vào buổi tối.
Hương nhác lại lời cô giáo rồi gọi to:
- Tiếp theo, bệnh nhân Thuý!
Thuý hớn hở ngồi vào ghế:
- Tớ đau bụng quá!
Hương nhắc khẽ:
- Đau thì ấy phải giả vờ ôm bụng nhăn nhó chứ ai lại cười thế?
Hương áp ống nghe khám và bảo:
- Ấy bị giun đây! Từ giờ nhớ rửa tay sạch trước khi ăn và không được mút tay đâu nhé! Đây, thuốc giun đây, ấy về uống là khỏi.
Hương chợt nhớ ra một điều và vội hỏi cô giáo:
- Thưa cô, thế chữa bệnh thấp khớp thì làm thế nào ạ?
- Có bệnh nhân nào bị thấp khớp đâu?
- Dạ, ông con ở nhà hay đau lắm ạ! Cô ơi, cái này có chữa được bệnh cho ông con không ạ? – Hương vừa hỏi vừa giơ ống nghe ra.
Cô giáo âu yếm nói:
-Cái ống nghe đồ chơi ấy thì không chữa đau chân cho ông được. nhưng bác sĩ Hương sẽ chữa được!
- Con chữa bằng cách nào ạ?
- Những lúc ông đau, Hương hãy múa hát cho ông xem này, rồi bóp chân cho ông nữa.
- Làm bác sĩ dễ thế thì con làm được, cô ạ!
Ngay tối hôm ấy, cô bé đã hát, múa và bóp chân cho ông.
- Ông ơi, ông còn đau chân nữa không?
- Ông hết đau rồi. Cô bác sĩ tí hon của ông giỏi qúa!
- Tối mai, cháu lại chữa thấp khớp cho ông nữa nhé! – Cô bé thầm thì vào tai ông.

Bài hát: Đi Cấy ( Dân Ca Thanh Hóa ) - Xuân Mai
Lên chùa bẻ một cành sen
Lên chùa bẻ một cành sen
Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng
Ba bốn cô có hẹn cùng trăng,
Có hẹn cùng trăng

Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm,
Chơi trăng ngoài thềm
Ý rằng cầu cho, cầu cho trong ấm ,
Êm êm lại ngoài êm

Tuần 3:
Thơ: “Em cũng là cô giáo”
Em cũng là cô giáo
Ngày hai buổi đến trường
Giành tất cả tình thương
Cho tuổi thơ của bé.
Nhìn bé ăn vui vẻ
Ngon miệng và vệ sinh
Dù nóng - lạnh bên mình
Ấm tình cô với bé
Ngày qua ngày như thế
Chăm bé khỏe, bé ngoan
Bục giảng hay bếp than
Bé luôn chào cô giáo.
Nghe hát: Cô giáo
Mẹ của em ở trường, là cô giáo mến thương
Cô yêu em vô hạn, dạy dỗ em ngày tháng
Em yêu biết bao nhiêu, mẹ của em ở trường
Mẹ của em ở trường, là cô giáo mến thương.
Dạy từng câu từng lời, từng nét bút dáng đi
Mong cho em nên người, thành cháu ngoan của Bác
Em yêu biết bao nhiêu, mẹ của em ở trường
Mẹ của em ở trường, là cô giáo mến thương.

Tuần 4:
Truyện: “Bỏ rác vào thùng”.
An là 1 cậu bé rất lười, đối với An vừa ăn vừa xem ti vi là điều thú vị nhất trên đời nhưng An lại hay xả rác ra nhà. Một lần An ngồi ăn
và tiện tay ném luôn vỏ chuối ra nhà khiến em trai dẫm phải ngã ra sàn khóc thét lên. Mẹ ở dưới bếp hốt hoảng chạy lên : “Mẹ đã nhắc
con bao nhiêu lần rồi, rác thì phải bỏ đúng nơi quy định chứ”. Một lần khi An đi chơi về thì 1 bịch rác rơi xuống đường, An giật mình
vì chút xíu nữa thì bịch rác rơi chúng đầu cậu, An ngước mắt nhìn lên thì thấy một cậu bé chạc tuổi An đi vào trong nhà, An đoán
chắc cậu ta là chủ nhân bịch rác và hành động vừa rồi. Về nhà An kể cho mẹ : “ Mẹ ơi lúc nãy xém chút nữa là con lãnh cả bịch rác
của ai đó ném xuống đường vào đầu đó mẹ, con nhìn lên thì thấy 1 bạn đang đi vào nhà, chắc bạn đó là người ném bịch rác đó, bạn ấy
thật là thiếu ý thức!”. Mẹ hỏi An : “Thế con có cầm bịch rác ấy bỏ vào thùng rác không?”, An ngập ngừng : “Dạ…dạ..không ạ!”, lúc
này mẹ mới mỉm cười xoa đầu An : “ Con thấy không, xả rác bừa bãi là một hành động không đúng, và khi con nhận ra điều đấy thì
con phải biết cách sửa chữa chứ!nghe mẹ phân tích An đã hiểu ra, An nói với mẹ : “Mẹ ơi từ nay con sẽ không xả rác bừa bãi đâu ạ!”
Nói rồi cậu chạy thật nhanh ra cửa,loáng 1 cái An đã chạy xuống dưới đường, cậu nhặt túi rác bỏ vào thùng, tiện tay An còn nhặt ngay
mấy túi nilong ở gần đó. Từ đó An không bao giờ vứt rác bừa bãi nữa, cậu còn nhắc nhở các bạn giữ gìn vệ sinh mọi lúc, mọi nơi.

Vận động bài hát : “Bác đưa thư vui tính”
King koong! King koong!
Bác đưa thư đang tới nhé nhà em
Xe đạp kêu king king koong
Thấy chiếc xe em chạy lon ton
Cầm lấy thư
Nói cám ơn
Này em bé ngoan
Cầm ngay lá thư
Đưa mau lên cho bố nhé
King koong! King koong!
Bác đưa thư đi rồi
Nghe hát: Hãy phân loại rác

Nào bạn ơi nhìn quanh xem giữa cuộc sống chúng ta
Còn nhiều nơi không trong lành chờ bàn tay ta đó
Đừng xem thường những thứ vô tri mang cho ta điều gì
Chỉ cần bạn hãy luôn bên tôi
Ta cùng bên nhau là những bàn tay thông minh đấy
Hãy phân loại rác vì đó là tài nguyên quý giá
Hãy phân loại rác vì đó là tài nguyên quý giá
Nếu bạn yêu cuộc sống hãy cùng nhau chung sức liên kết môi sinh.

