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Lớp: Chồi non 3
Thời gian từ ngày 05/11/2018 đến ngày 30/11/2018
Tuần I: Bác đầu bếp
Từ ngày 05/11 – 09/11/2018
Thời gian

Hoạt động
Sáng

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

*Võ:Dạyđộngtácbậtxoay 180°
* Múa:Học mới cách nguộn cổ tay (tay thế 2).Tập bài nhảy.
* Montessori:Cách sàng
* Toán: Dạy trẻ kĩ năng đo dộ dài
* Tạo hình (CK): Cắt dán các món ăn.
* Tiếng Anh (BN):Job review
Conversation: Who is she? She is a dentist.
Letter E sounds & words
* Bóng rổ:. Hướng dẫn kỹ thuật đập bóng một tay
* Montessori: Hộp màu 3
* Khám phá xã hội: Công việc của bác đầu bếp trường bé.
* Piano: Bài tập 5 ngón tay (tiếp)
* Music & Movemenday: Game: What’s the time, Doctor?

Thứ 5

* Âm nhạc: Nội dung chính:Dạy hát: Anh đầu bếp kỳ tài
Nội dung kết hợp: Nghe hát: Quả
Trò chơi: Tai ai tinh
* Montessori: Luyện tập.

Thứ 6

*Văn học: Thơ: “Cái bát xinh xinh ”
* Cảm thụ âm nhạc: Thẩm âm có giai điệu
* Thể dục: Vận động cơ bản: Trèo lên xuống 5 gióng thang
Trò chơi vận động: Thi xem ai nhanh
* Story time: Dad and I (Raz-kid level A)

Chiều
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật đập bóng một tay
* Tạo hình (NK):Dán tán lá cây (từ phế thải)
*Giáo dục lễ giáo:Biết tự bảo vệ tránh xa nơi nguy hiểm.
* Giao tiếp thuyết trình: Kỹ năng tự tin trước đám đôn
* Montessori: Luyện tập

*Giáo dục lễ giáo: Biết tự bảo vệ tránh xa nơi nguy hiểm.
* Tiếng Anh (BN): Job (review)
Conversation: Who is he? He is a firefighter.
Recognize letterE/ Letterworksheet
* Máy tính: Trò chơi tư duy 1
*Võ: Dạyđộngtácbậtxoay 180°
* Múa: Học mới cách nguộn cổ tay (tay thế 2).Tập bài nhảy.
* Tiếng Anh: Jobs: cook, dentist, doctor, firefighter.
Conversation:Who is he? He is a cook.
LetterEsound and words
* Tạo hình (NK):Làm con mèo từ báo cũ
* Montessori:.Bày hạt vàng
*Thư viện:Thơ : cô đầu bếp
Nghe kể cuyện bác bếp truưởng
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Lớp: Chồi non 3
Thời gian từ ngày 05/11/2018 đến ngày 30/11/2018
Tuần II: Nghề truyền thống.
Từ ngày 12/11 – 16/11/2018
Thời gian

Hoạt động
Sáng
*Võ:Dạy cách phối hợp đông tác bật xoay 180° xuống Mã bộ.
chưởng.
* Múa:Học mới các động tác nhún chân (Nhún mềm,nhún ký)
* Montessori: Hộp tranh và thẻ từ (CĐ hồng 2 chữcái)
* Toán: Phân biệt hình vuông, hình tam giác
* Tạo hình (CK): Nặn tò he
* Tiếng Anh (BN):Job review. Letter E sound and words
Shape:Square
* Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật đập bóng một tay
* Montessori:Sử dụng ống hút chân không
* Khám phá xã hội:Khám phá làng nghề rèn truyền thống
* Piano:Bài tập 5 ngón tay (tiếp)
* Music & Movemenday: Game: What’s the time, Doctor?
*Gymkid

Chiều
*Bóng rổ:Hướng dẫn kỹ thuật đập bóng một tay
* Tạo hình (NK):Nhà thiết kế thời trang

Thứ 5

* Âm nhạc: Nội dung chính:Vận dộng: Lớn lên em sẽ làm gì
Nội dung kết hợp : Nghe hát : Cháu yêu cô thợ dệt
Trò chơi: Hát nối tiếp
* Montessori: Luyện tập.

Thứ 6

*Văn học: Truyện : “Chim thợ may”.
* Cảm thụ âm nhạc: Làm quen với khuông nhạc, khóa sol
*Gymkiss:
* Story time: Dad and I (Raz-kid level A)

*Võ:.Dạy cách phối hợp đông tác bật xoay 180° xuống Mã bộ.
* Múa: Học mới các động tác nhún chân (Nhún mềm,nhún ký)
* Tiếng Anh: 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)
* Tạo hình (NK):Bé tạo mẫu tóc
* Montessori: Trứng chim cút-bánh gạo Nhật
*Thư viện: Xem tranh ảnh về 1 số nghề

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

* Giáo dục lễ giáo:Tuân theo quy định ở nhà, nhà trường, và nơi
công cộng.
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện.
* Montessori: Luyện tập.
*Giáo dục lễ giáo: Tuân theo quy định ở nhà, nhà trường, và nơi
công cộng.
* Tiếng Anh (BN): Letter Esound and words (review)
Job review
* Máy tính: Trò chơi tư duy 2
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Thời gian
Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Lớp: Chồi non 3
Thời gian từ ngày 05/11/2018 đến ngày 30/11/2018
Tuần III: Ngày hội của cô giáo
Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018
Hoạt động
Sáng
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3
*Múa. Học mới các động tác nhún chân (Nhún mềm,nhún ký)
*Montessori: Gậy đỏ kết hợp thang nâu
*Toán: Dạy trẻ xác định vị trí phải, trái của người khác.
* Tạo hình (CK): Làm thiê ̣p tă ̣ng cô giáo.
* Tiếng Anh (BN):Job review
Conversation: Is she a farmer? Yes, she is (No, she isn’t)
Letter F sounds & words
*Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật đập bóng một tay
* Montessori: Giới thiệu thẻ số
* Khám phá xã hội: Trò chuyê ̣n về ngày hô ̣i của cô giáo 20-11
* Piano:Gam C dur
* Music & Movemenday: Music & Movement
Game: Magicbowls
* Âm nhạc:Nội dung chính: Vỗ tay theo nhịp: “Cô và mẹ”
Nội dung kết hợp:Nghe hát “Cô giáo em là hoa ephan”
Trò chơi : Tai ai tinh
* Montessori: Luyện tập.
*Văn học: Thơ: “Cô giáo của em”.
* Cảm thụ âm nhạc: 5 bậc cơ bản trong hang âm
* Thể dục: Vân động cơ bản: Tung bóng lên cao và bắ t
Trò chơi vận động: Chó sói xấ u tính
* Story time: Dad and I (Raz-kid level A)

Chiều
*Bóng rổ:Ôn luyện kỹ thuật Đập bóng một tay
*Tạo hình (NK): Làm thiếp tặng cô
*Giáo dục lễ giáo: Quan tâm giúp đỡ mọi người
* Giao tiếp thuyết trình:
* Montessori: Các bộ phận của người
*Giáo dục lễ giáo: Quan tâm giúp đỡ mọi người
* Tiếng Anh (BN): Jobreview
Recognize letterF/ Letter worksheet
* Máy tính: Ghép hình tư duy
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3
* Múa: Học mới các động tác nhún chân (Nhún mềm,nhún ký)
* Tiếng Anh: Job: farmer, teacher, student, fisherman
Conversation:Is he a teacher? Yes, he is (No, he isn’t)
LetterF sound and words
* Tạo hình (NK):Vẽ:Cô giáo của em
* Montessori: Thẻ tranh lớn và thẻ từ(CĐ màu hồng từ 2 chữ cái)
*Thư viện: Xem tranh ảnh về các hoạt động trong ngày 20/11
Thơ: cô giáo của em
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Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6
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Tuần IV: CĐ phát sinh: Phân loại rác
Từ ngày 26/11 – 30/11/2018
Hoạt động
Sáng
*Võ: Dạy bà iquyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3
*Múa:Ôn tập các động tác đã học.
*Montessori: Các hành tinh trong hệ mặt trời
*Toán: Củng cố đếm đến 3. Nhận biết chữ số 3.
* Tạo hình (CK): Làm thỏ bẳng cốc giấy
* Tiếng Anh (BN):Letter Fsounds & words
Job review
*Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật Đập bóng một tay
* Montessori: Bày thẻ hệ thập phân
* Khám phá xã hội: Bé phân loa ̣i rác
* Piano:Bài tập quãng 3
* Music & Movemenday: Game: Magic bowls
*Gymkid
* Âm nhạc: Nội dung chính :Biểu diễn các bài hát trong tháng
Nội dung kết hơp: Nghe hát:Bé quét nhà.
Trò chơi: Nhìn tranh đoán tên bài hát.
* Montessori:Luyện tập
*Văn học: Đồng dao:Bé quét rác
* Cảm thụ âm nhạc: Tập tô khóa sol và nôt nhạc
* Gymkiss:
* Story time: Review Dad and I &For Mom (Razkid level A).

LINKS FOR REFERENCES
1.

Songs & poems:

Chiều
*Bóng rổ:Ôn luyện kỹ thuật Đập bóng một tay
*Tạo hình (NK):Nặn giỏ quả
*Giáo dục lễ giáo: Vứt rác đúng nơi quy định.
* Giao tiếp thuyết trình:Ôn luyện
*Montessori: Luyện tập
*Giáo dục lễ giáo: Vứt rác đúng nơi quy định.
* Tiếng Anh (BN): Job review
Color and shape worksheet
* Máy tính: Sắp xếp theo quy tắc trên powerpoint
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3
* Múa: Ôn tập các động tác đã học.
*Tiếng Anh: Jobreview
Conversation:Who is he? He is a fisherman.
LetterF sound and words
*Tạo hình (NK):Xé dán đĩa rau củ quả
* Montessori: Trộn salat Nga
*Thư viện:-Nghe kể chuyện : câu chuyện của chiêc hộp .
Xem sách truyện về chủ đề môi trường

-

Warm up/Wrap up: +https://www.youtube.com/watch?v=MugzDjGDYjo

-

Color song:

-

+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

+ https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs
+Blue:https://www.youtube.com/watch?v=UrMfOhv0Qm0

Bài tạo hình tập thể tháng 11: Trang trí thiệp tặng cô
Truyện – thơ bài hát trong tháng 11
Tuần 1:
Bài hát:
Anh đầu bếp kỳ tài
Bay mùi gì khen khét anh đầu bếp của tôi ơi!
Sao anh cho chúng tôi xực món chi lạ đời.
Trứng sao lại màu đen!
Cơm kho thịt cùng xoong!
Bay mùi gì khen khét anh đầu bếp của tôi ơi
Sao anh cho chúng tôi xực món chi lạ đời.
Cháo sao gọi là cơm!
Khít kho thịt xà bông!
Bay mùi gì khen khét anh đầu bếp của tôi ơi
Sao anh cho chúng tôi xực món chi lạ đời.
Cá sao còn cả đuôi!
Cuống bên ngoài bình ga!

Bài nghe:
QUẢ – NHẬT MAI
Quả gì mà chua chua thế? xin thưa rằng quả khế.
Ăn vào thì chắc là chua? vâng vâng, chua thì để nấu canh chua
Quả gì mà da cưng cứng? xin thưa rằng quả trứng.
Ăn vào thì nó làm sao? không sao, ăn vào người sẽ thêm cao
Quả gì mặc bao nhiêu áo? xin thưa rằng quả pháo
Ăn vào thì chắc là dai? không dai, nhưng mà nổ điếc hai tai.
Quả gì mà lăn lông lốc? xin thưa rằng quả bóng
Sao mà quả bóng lại lăn? do chân, bao người cùng đá trên sân.
Quả gì mà gai chi chít? xin thưa rằng quả mít.
Ăn vào thì chắc là đau? không đau, thơm lừng tận mấy hôm sau.

Thơ: Cái bát xinh xinh
Mẹ cha công tác
Nhà máy Bát Tràng
Mang về cho bé
Cái Bát xinh xinh.
Từ bùn đất sét
Qua bàn tay cha
Qua bàn tay mẹ
Thành cái bát hoa
Nâng niu bé giữ
Mỗi bữa hằng ngày
Công cha,công mẹ
Bé cầm trên tay.
Thanh Hòa
Tuần 2
Chim Thợ may
Có một loài chim nhỏ, đuôi dài, rất đẹp và duyên dáng, nhưng vì ở tận trong rừng sâu nên không ai biết được. Nó buồn lắm. Một hôm, nó gặp Hổ than thở:
– Thưa Chúa Sơn Lâm, ở trong rừng, từ chim Sâu, chimGõ Kiến, Chèo Bẻo, Chích Chòe, cho đến Phượng Hoàng, chim Ưng, muôn loài đều có tên. Họ hàng nhà tôi khá đông lại
đẹp cần cù, thông minh nữa. Ấy vậy mà chúng tôi không có tên tuổi gì cả. Như vậylà không công bằng, mong Chúa Sơn Lâm xem xét!
Hổ động viên:
– Yên Trí! Yên trí! Rồi đâu sẽ có đó. Theo ta, muốn có tên không khó. Cái khó là làm sao xứng với cái tên ấy thôi. Có gì đáng tự hào, nếu như nghe đến tên mình mà ai cũng căm
ghét muốn tránh cho xa. Ta báo cho nhà chị biết, Phượng Hoàng đang mở cuộc thi làm tổ đấy. Nếu làm tổ khéo nhất, chắc chắn cả núi rừng này sẽ biết đến họ hàng nhà chị thôi.
Nghe Hổ nói vậy, nó phấn khởi quay về, tập trung cả họ hàng lại bàn việc làm tổ thế nào cho bền, cho đẹp. Theo phân công của chim mẹ, các chim thợ cần mẫn nhặt nhanh những
cành lá úa dài, mảnh và bền cả những sợi bông, sợi len, sợi vải vương vãi dưới đất làm chỉ. Để bắt tay vào làm tổ, trước hết phải tìm hai cái lá to và chắc mọc sát nhau. Chim mẹ
dùng mỏ sắt thay kim khâu túm các mép lá lại. Sau khi dùi thủng mép lá, chim mẹ cắn chỉ dùi qua lỗ thủng của lá để khâu từ mép lá đến cuống lá rồi dùng bông, sợi cỏ, sợi vải
mềm để “rải thảm” và “ốp tường”. Một tuần sau chiếc tổ xinh xinh vừa bền đẹp đã hoàn thành. Cứ y như một thợ may lành nghề khâu vậy.
Kết quả, chiếc tổ ấy được bình là chiếc tổ đẹp nhất, bền nhất và đại gia đình nhà chim “vô danh” kia được Phượng Hoàng tặng danh hiệu “chim Thợ May”. Danh hiệu ấy trở thành
tên của loài chim Thợ May đấy các cháu ạ!

Bài hát
Lớn lên em sẽ làm gì
Lớn lên em sẽ làm gì? Em sẽ làm người công nhân đi dựng xây những nhà máy mới, những nhà cao lồng lộng giữa trời mây. Lớn lên em sẽ làm gì? Em sẽ làm người nông dân lái
máy cày trên bao đồng ruộng, những cánh đồng thẳng cánh cò bay.Lớn lên em sẽ làm gì? Em sẽ làm người lái tầu, đưa những con tầu ra Bắc vào Nam.Lớn lên em sẽ làm gì? Em
sẽ làm người kỹ sư đi tìm tài nguyên làm giàu cho đất nước. Ôi đẹp sao những mơ ước của em..
Bài Nghe:.
Cháu yêu cô chú công nhân
Chú công nhân xây nhà cao tầng
Cô công nhân dệt may áo mới
Cháu vui máu hát yêu cô công nhân
Cháu luôn biết ơn cô chú công nhân
Tuần 3:

Bài hát:
Cô giáo em
Cô giáo em, người xinh xinh
Cô hay cười mắt cô long lanh
Cô rất yêu dòng kênh xanh
Uốn quanh cánh đồng
Thơm mùi lúa mới
Em yêu cô ,em yêu ruộng đồng có đàn sáo bay
Cô vẫn dạy là quê hương em đó, suốt dời em yêu.

Cô giáo em là hoa epan
Sương long lanh rẫy nương xanh
Con suối quanh lưng đồi thanh thanh
Hoa ê ban nở trắng lưng nương
Cái nắng xôn xao theo em tới trường
Xa xa kia là làng buôn ta
Có cô giáo trẻ có lời em ca
Khi lên nương khi qua suối
Em ngắt cánh hoa tặng cô giáo mình
Ê-hế, Ê-hê, Ê-hê
Ê-hế, Ê-hê, Ê-hê
Thơ: Cô giáo của em
Cô dạy em xếp hàng
Bạn sau nhường bạn trước
Cùng nhau đi đều bước
Ngay ngắn và nghiêm trang.
Rồi cô kể truyện thỏ
Chuyện bac Gấu, truyện Voi
Chuyện nhổ cây củ cải
Cho cả lớp cùng chơi
Chúng em ngồi thành hàng
Học chữ qua hình vẽ
Chữ O hình tròn nhé
Chữ Ô hình cái ô.
Em yêu cô giáo thế
Như yêu mẹ của em
Thầm thì em gọi nhỏ:
“ Cô giáo hiền của em”.
Tác giả: Chu Huy

Tuần 4:

Bài hát : Bé quét nhà
Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm
Bà bện chổi to, bà làm chổi nhỏ.
Chổi to bà quét sân kho
Ấy còn chổi nhỏ
Thì để dành bé chăm lo quét nhà.
Đồng dao:Bé quét rác
Sân trường bé chơi
Keng! Keng! Keng
Tiếng kẻng rất quen
Của bác quét rác
Đó là bác nhắc
Tất cả mọi nhà
Mang hết rác ra
Cho bác đi đổ
Tối nào cũng nhớ
Hễ nghe tiếng kẻng
Vội cùng mẹ em
Đến bên xe rác
Mẹ cùng với bác
Chất rác lên xe
Xe rác đầy ghê
Bác còng lưng đẩy

