CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2018
Thời gian từ 05/11/2018 – 30/11/2018
Tuần 1: Bác đầu bếp
Thực hiện từ ngày 05/11/2018 –09/11/2018
Lớp: Chồi non 4
HOẠT ĐỘNG
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Sáng
*Múa : Học mới cách nguộn cổ tay (tay thế 2).
Tập bài nhảy.
*Võ:. Dạy động tác bật xoay 180°
*Âm nhạc:
Nội dung chính: Dạy vận động : “Tôi là đầu bếp”
Nội dung kết hợp: Nghe hát: “Đi cấy”
Trò chơi âm nhạc: “Chiếc ghế âm nhạc”
*Khám phá : Một ngày làm việc của bác đầu bếp
*Máy tính: Ngôi nhà toán học của Sammy
*Montessori: Luyện tập

*Tạo hình (Chính khóa): Vẽ chân dung bác đầu bếp
*Montessori: Hộp màu 3
*Music & Movemen: Game: What’s the time, Doctor?
Thứ tư

Thứ năm

*Văn học : Truyện: Sự tích quả dưa hấu
*Thư viện: Trò chuyện về bác đầu bếp trường em
* Múa : Học mới cách nguộn cổ tay (tay thế 2).
Tập bài nhảy.
*Cảm thụ âm nhạc:Thẩm âm có giai điệu

Thứ sáu

*Montessori: Bày hạt vàng
*Toán: Dạy trẻ kĩ năng đo dộ dài.
*Piano: Bài tập 5 ngón tay (tiếp)
*Story time: Dad and I (Raz-kid level A)

Chiều
*Montessori: Cách sàng
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật đập bóng một tay
*Giáo dục lễ giáo :Rửa tay, lau mặt trước khi ăn

*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật đập bóng một tay
*Tiếng anh bản ngữ:
Jobs: cook, dentist, doctor, firefighter
Conversation:Who is he? He is a cook.
LetterEsound and words
*Tạo hình (Ngoại khóa) : Nặn bát mỳ
*Thể dục:
Vận động cơ bản: Bật chụm tách chân qua 5 ô- Ném bóng vào rổ
Trò chơi vận động: Cáo và thỏ
* Giáo dục lễ giáo : Cất dép đúng nơi quy định
*Tiếng anh: Job review
Conversation: Who is she? She is a dentist.
Letter E sounds & words
*Võ:. Dạy động tác bật xoay 180°
* Giáo dục lễ giáo : Xả nước sau khi đi vệ sinh
*Montessori: Luyệntập

* Tiếng anh bản ngữ: Job (review)
Conversation: Who is he? He is a firefighter.
Recognize letterE/ Letterworksheet
*Giao tiếp thuyết trình: Kỹ năng tự tin trước đám đông
*Tạo hình (Ngoại khóa) : Vẽ bác cấp dưỡng

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2018
Thời gian từ 05/11/2018 – 30/11/2018
Tuần 2: Nghề truyền thống
Thực hiện từ ngày 12/11/2018 –16/11/2018
Lớp: Chồi non 4
HOẠT ĐỘNG
Thời gian

Thứ hai

Sáng
* Múa : Học mới các động tác nhún chân (Nhún mềm,nhún ký)
*Võ:. Dạy cách phối hợp đông tác bật xoay 180° xuống Mã bộ
*Âm nhạc :
Nội dung chính: Dạy hát : “Cháu yêu cô chú công nhân”
Nội dung kết hợp: Nghe hát : “Anh phi công ơi”
Trò chơi âm nhạc : “Nghe giai điệu đoán tên bài hát”.
* Khám phá : Trò chuyện về nghề làm nón lá
*Máy tính: Lâu đài huyền bí
*Montessori: Luyệntập

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

*Tạo hình (Chính khóa): Nặn cái cốc
*Montessori:Sử dụng ống hút chân không
*Music & Movemen: Game: What’s the time, Doctor?
*Văn học :Thơ: Làm nghề như bố
*Thư viện: :Xem tranh ảnh các hoạt động trong ngày 20/11
Thơ: cô giáo của em -Nghe kể chuyện
* Múa : Học mới các động tác nhún chân (Nhún mềm,nhún ký)
*Cảm thụ âm nhạc:Làm quen với khuông nhạc , khóa sol
*Montessori: Trứng chim cút-bánh gạo Nhật
* Toán : Phân biệt hình vuông, hình tam giác
*Piano: Bài tập 5 ngón tay (tiếp)
*Story time: Dad and I (Raz-kid level A)

Chiều
*Montessori:Hộp tranh và thẻ từ (CĐ hồng 2 chữ cái)
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật đập bóng một tay
* Giáo dục lễ giáo : Gấp quần áo gọn gàng
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật đập bóng một tay
* 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)
*Tạo hình ( Ngoại khóa ) : Nghề may làm và trang trí tạp dề
* Gym kid:
* Giáo dục lễ giáo : Quan tâm giúp đỡ mọi người
*Tiếng anh: Job review. Letter E sound and words
Shape:Square
Yes/No questions& answers
*Võ: Dạy cách phối hợp đông tác bật xoay 180° xuống Mã bộ
* Giáo dục lễ giáo : Gấp quần áo gọn gàng
*Montessori: Luyệntập

* Tiếng anh bản ngữ: Letter Esound and words (review)
Job review
Yes/No questions & answers
*Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
*Tạo hình ( Ngoại khóa ) : Bé tạo mẫu tóc

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2018
Thời gian từ 05/11/2018 – 30/11/2018
Tuần 3: Ngày hội của cô giáo
Thực hiện từ ngày 19/11/2018 –23/11/2018
Lớp: Chồi non 4
HOẠT ĐỘNG
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Sáng
* Múa : Học mới các động tác nhún chân (Nhún mềm,nhún ký)
*Võ:. Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3.
*Âm nhạc :
Nội dung chính: Dạy vận động: “Bàn tay cô giáo ”
Nội dung kết hợp: Nghe hát: “Cô giáo miền xuôi”
Trò chơi âm nhạc: “Hát nối”
* Khám phá : Trò chuyện về ngày hội của cô giáo
*Máy tính: Ô cửa bí mật
*Montessori: Các bộ phận của người

*Tạo hình (Chính khóa): Trang trí bưu thiếp
*Montessori: Giới thiệu thẻ số
*Music & Movemen: Game: Magicbowls
Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Chiều
*Montessori: Gậy đỏ kết hợp thang nâu
*Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật đập bóng một tay
* Giáo dục lễ giáo : Chào hỏi người lớn
*Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật đập bóng một tay
* Tiếng anh bản ngữ: Job: farmer, teacher, student, fisherman
Conversation:Is he a teacher? Yes, he is (No, he isn’t)
LetterF sound and words
*Tạo hình (Ngoại khóa) : Làm thiếp tặng cô
*Thể dục:
Vận động cơ bản: Ném xa bằng 2 tay
Trò chơi vận động: Tượng
* Giáo dục lễ giáo : Cách rửa tay, lau mặt trước khi ăn
*Tiếng anh: Job review
Conversation: Is she a farmer? Yes, she is (No, she isn’t)
Letter F sounds & words

*Văn học : Truyện: Học trò của cô giáo chim khách
*Thư viện:Xem tranh ảnh về hoạt động trong ngày 20/11
* Múa : Học mới các động tác nhún chân (Nhún mềm,nhún ký)
*Cảm thụ âm nhạc:: 5 bậc cơ bản trong hạng âm

*Võ:. Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3.
* Giáo dục lễ giáo : Để dép đúng nơi quy định
*Montessori: Luyệntập

*Montessori: Thẻ tranh lớn và thẻ từ(CĐ màu hồng từ 2 chữ cái)
*Toán: Dạy trẻ xác định vị trí phải, trái của người khác.
*Piano: Gam C dur
*Story time: Dad and I (Raz-kid level A)

* Tiếng anh bản ngữ:
Jobreview
Recognize letterF/ Letter worksheet
*Giao tiếp thuyết trình: Bản lĩnh tự tin trên sân khấu
*Tạo hình (Ngoại khóa) : Vẽ cô giáo em

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2018
Thời gian từ 05/11/2018 – 30/11/2018
Tuần 4:CĐ phát sinh: Phân loại rác
Thực hiện từ ngày 26/11/2018 –30/11/2018
Lớp: Chồi non 4
HOẠT ĐỘNG
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

Chiều

*Múa : Ôn tập các động tác đã học
*Võ:. Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3.
*Âm nhạc :
Nội dung chính: Biểu diễn các bài hát trong tháng
Nội dung kết hợp:Nghe hát: Tia nắng hạt mưa
Trò chơi âm nhạc: “Tai ai tinh”
* Khám phá : Tìm hiểu và phân loại rác
*Máy tính: Cái gì biến mất
*Montessori: Luyệntập

*Tạo hình (Chính khóa): Cắt dán hình bé thích từ tranh ảnh sưu tầm
*Montessori: Bày thẻ hệ thập phân
*Music & Movemen: Game: Magic bowls

*Montessori: Các hành tinh trong hệ mặt trời
*Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật đập bóng một tay
* Giáo dục lễ giáo : Xả nước sau khi đi vệ sinh
*Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật đập bóng một tay
* Tiếng anh bản ngữ: Jobreview
Conversation:Who is he? He is a fisherman.
LetterF sound and words
*Tạo hình (Ngoại khóa) : Dán tán lá cây( từ phế thải)
*Gym kid:
* Giáo dục lễ giáo : Vứt rác đúng nơi quy định
*Tiếng anh: Letter Fsounds & words
Job review

*Văn học : Thơ: Xe đổ rác
*Thư viện: Xem sách truyện về chủ đề môi trường
Nghe kể chuyện : câu chuyện của chiêc hộp
* Múa : Ôn tập các động tác đã học
*Cảm thụ âm nhạc:: Tập tô khóa sol và nốt nhạc

*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3.
* Giáo dục lễ giáo : Giữ vệ sinh môi trường
*Montessori: Luyệntập

*Montessori: Trộn salat Nga
*Toán : Củng cố đếm đến 3. Nhận biết chữ số 3.
*Piano: Bài tập quãng 3
*Story time: Review Dad and I &For Mom (Razkid level A)

* Tiếng anh bản ngữ: Job review
Color and shape worksheet
*Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
*Tạo hình (Ngoại khóa) : Làm con mèo từ báo cũ

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

*BÀI TẠO HÌNH TẬP THỂ : TRANG TRÍ BƯU THIẾP
NỘI DUNG THƠ TRUYỆN THÁNG 11/2018
*Tuần 1:
-Bài hát: Tôi là đầu bếp
Tôi là đầu bếp nấu nhiều món ăn ngon
Cá rán, mực chiên, rau xào, nem cuốn
Canh gà om nấm, xôi nếp hạt sen
Mâm đã bầy lên, úi chà chà mùi thơm thơm quá
Mời bạn cùng xơi, mời bạn cùng xơi
Nghe hát: Đi cấy
Lên chùa bẻ một cành sen , lên chùa bẻ một canh sen ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng . Ba bốn cô có hẹn cùng chăng có bạn cùng chăng . Thắp đèn ta sẽ chơi
trăng ngoài thềm ý rằng cầu cho . Cầu cho trong ấm , êm êm lại ngoài êm
Truyện: Sự tích quả dưa hấu
Ngày xưa, đất nước ta có núi cao, sông dài, biển rộng, trời đẹp nắng vàng, nhưng đồng ruộng thưa thớt, hoa quả chưa có nhiều thứ thơm ngọt như bây giờ. Thời
đó, có một người tên là Mai An Tiêm vốn làm ăn chăm chỉ, lại khéo tay, tháo vát nên được nhà vua yêu mến và nhận làm con nuôi.
Một hôm, trong bữa tiệc thết khách, Mai An Tiêm vui vẻ nói:

- Nem công chả phượng của rừng của biển đều nhờ có tay người cầm cái nỏ, quăng cái lưới, đến cả hạt gạo ủ ra chén rượu này cũng do bàn tay con người làm
nên cả.
Một viên quan trong triều vốn ghen ghét An Tiêm bèn về tâu với Vua, Vua đùng đùng nổi giận, nói:
- Đã thế, ta cho nó cứ thử trông cậy vào hai bàn tay xem có sống nổi không?
Thế là một buổi sớm, vua ra lệnh đày cả nhà An Tiêm ra một hòn đảo hoang vu, không một bóng người. An Tiêm phải tìm một hốc đá để ở tạm.
Từ đấy, hàng ngày, An Tiêm đi bắn chim, còn nàng Ba, vợ an Tiêm thì ra bờ biển mò ngao, bắt cá làm thức ăn.
Bỗng một hôm, An Tiêm thấy một con chim xuất hiện trên hoang đảo. Con chim ăn một miếng quả lạ và nhả xuống những hạt nho nhỏ màu đen nhánh. An Tiêm
nghĩ thầm: “ Quả mà chim ăn được thì chắc hẳn người cũng ăn được”. Chàng bèn nhặt những hạt đó và đem ươm vào một hốc đá rêu ẩm.
Ít ngày sau, hạt đã nảy mầm đâm lá, bò tỏa ra khắp khoảnh đất. Hai vợ chồng An Tiêm sớm chiều chăm bón những cây lạ đó. Chẳng bao lâu, cây nở hoa, hoa kết
thành quả.
Đến lúc quả đã to, vỏ có màu xanh thẫm, An Tiêm cắt về rồi bổ ra thì thấy ruột quả màu đỏ tươi, cùi màu trắng và nhiều hạt màu đen nhánh. Cả nhà ăn đều thích
vì quả có vị ngọt và thơm mát. An Tiêm gọi đó là quả dưa đỏ.
Từ đấy, An Tiêm tiếp tục trồng thêm dưa. Giống dưa ngày càng sai, quả càng to, vị càng thơm ngọt.
Cứ mỗi mùa hái quả, An Tiêm lại khắc tên mình vào mấy quả dưa rồi thả xuống biển, nhờ song biển đưa vào đất liền.
Một hôm, có một chiếc thuyền ghé đến muốn đổi giống dưa quý để đem về bán trên đất liền. Từ đó, An Tiêm đổi được các thức ăn, đồ dung thường ngày và còn
làm được một cái nhà lá xinh xinh.
Một ngày kia, có người dâng vua quả dưa lạ, vua ăn ngon miệng bèn hỏi thăm tung tích mới biết là do An Tiêm trồng ngòai hoang đảo. Vua ngẫm nghĩ thấy
mình đã sai, liền cho thuyền ra đón gia đình An Tiêm. Hai vợ chồng An Tiêm mừng rỡ thu lượm hết những quả dưa chín và hạt giống đem về phân phát cho bà
con hàng xóm và truyền dạy cách gieo trồng, chăm bón. Đó là nguồn gốc giống dưa hấu mà chúng ta ăn ngày nay.
*Tuần 2:
-Bài hát: Cháu yêu cô chú công nhân
Chú công nhân xây nhà cao tầng.
Cô công nhân dệt may áo mới.
Cháu vui múa hát yêu cô công nhân.
Cháu luôn nhớ ơn cô chú công nhân.
Nghe hát: Anh phi công ơi
Anh phi công ơi anh bay trên trời
Anh nghiêng đôi cánh bóng như gương soi
Anh vòng anh liệng bay trên xa vời
Anh vòng anh liệng giữ yên bầu trời
Em thích bầu trời anh đang bay đó
Tối có ông trăng khi mờ khi tỏ
Mưa có cầu vồng ánh xanh ánh đỏ

Em thích bầu trời anh phi công ơi
Mai đây em lớn em làm phi công
Bay cao hơn nữa anh ơi biết không
Em thích bầu trời anh phi công ơi
em thích bầu trời anh phi công ơi.
Thơ : Làm nghề như bố
Bố Tuấn lái tàu
Bố Hùng đốt lửa
Từng nghe bố kể
Qua lắm vùng quê
Hùng, Tuấn rất mê
Làm nghề như bố
Bao nhiêu ghế nhỏ
Buộc níu vào nhau
Cu Tuấn làm tàu
Hùng làm người lái
Thổi kèn lá chuối
Cho tàu rời ga
Chạy khắp lòng nhà
Tàu kêu: Thích! Thích!
*Tuần 3:
Bài hát: Bàn tay cô giáo
Bàn tay Cô Em, nhẹ nhàng lướt trên bảng
con chữ hiện ra đẹp, đều như hạt bắp.
Bàn tay cô em, phát vài đôi ba nét
Đất nước mến yêu, đẹp tươi như gấm hoa.
Ôi bàn tay dịệu kỳ, đau bụng hay nhức đầu.
Tay cô xoa dầu là hết đau lập tức.
Ôi bàn tay dịu dàng, xoa nhẹ lên mái đầu
Yêu thương dặn dò, em học hành chăm ngoan

Bài hát : Cô giáo miền xuôi

cô mẫu giáo mến thương từ miền xuôi 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 càng nhớ
sáng mai lại gặp cô từ sáng sớm 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 nhiều lắm cháu mỗi ngày càng ngoan ---- cô mẫu giáo mến thương từ miền xuôi 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 càng nhớ sáng mai lại gặp cô từ sáng sớm 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 nhiều lắm cháu mỗi ngày càng ngoan

Truyện: Học trò của cô giáo chim khách
Cô giáo Chim Khách rất tay, cô dạy làm tổ rất giỏi. Các loài chim đều quý mến cô giáo Chim Khách.
Chim Chích Chòe và Chim Sẻ được đưa đến nhà cô giáo Chim Khách để học cách làm tổ. Chim Tu Hú mẹ không biết làm tổ, xưa nay vẫn đẻ nhờ vào tổ Chim
Sẻ, bây giờ cũng đưa con đến xin học. Các chim mẹ đều dặn con phải chăm chỉ học cho thật giỏi và nghe lời cô giáo.
Khi học trò đến đông đủ, cô giáo Chim Khách hỏi:
- Các con có thích làm tổ không?
Chích Chòe con lễ phép thưa:
- Thưa cô, con rất thích ạ! Con xin hứa sẽ cố gắng học tốt.
Sẻ con rụt cổ đáp khẽ:
- Thưa cô con học thử thôi ạ!
Tu Hú con nói:
- Thưa cô con không thích nhưng mẹ con cứ bắt học.
Cô giáo Chim Khách dạy làm tổ rất tỉ mỉ. Chích Chòe con chăm chú lắng nghe và ghi nhớ từng lời cô dạy.
Sẻ con và tu Hú con chỉ ham chơi, bay nhảy lung tung. Chúng nhìn ngược, ngó xuôi, không chú ý nghe cô giảng. Sau buổi học, cô giáo dặn các học trò về phải
tập làm tổ. Sau mười ngày, cô sẽ đến kiểm tra, ai làm tổ tốt, cô sẽ thưởng.
Trên đường về, Tu Hú con vừa gặp mẹ đã nói ngay.
- Mẹ ơi! Làm tổ khó quá, con chẳng học được đâu!
Tu Hú mẹ đang bận việc nen chẳng nói gì.
Chích Chòe con vui mừng khoe với mẹ.
- Cô Chim Khách dạy rất kĩ mẹ ạ! Con sẽ làm cái tổ thật xinh cho mẹ coi!
Đến tối Sẻ con nói với mẹ:
- Làm tổ dễ lắm, con chẳng cần học cũng làm được mẹ ạ!
Hôm sau, Chích Chòe con đi kiếm cành khô, cỏ khô về làm được cái tổ vừa bền vừa xinh ngay trên chạc cây.
Sẻ con ham chơi, gần đến ngày cô giáo kiểm tra nó mới vội vàng đi cắp vài cọng cỏ khô nhét vào ống tre đầu hồi nhà, coi như làm xong tổ.
Tu hú con cũng chỉ chơi đùa, không chịu làm tổ. Tu Hú mẹ mãi làm việc nên cũng chẳng nhắc nhở con.
Ngày cô giáo Chim Khách đến kiểm tra, Tu Hú con ấp úng nói:
- Thưa cô, làm tổ khó quá con chịu thôi!
Cô Chim Khách lắc đầu nói:
- Không khó đâu tại vì con không chịu học thôi!
Cô tỏ vẻ buồn rầu và cất cánh bay đi.

Khi kiểm tra tổ của Sẻ con, cô Chim Khách cũng không vui:
- Sẻ con
Đến tổ của Chích Chòe con, cô Chim Khách vui hẳn lên, cô khen:
Chích Chòe giỏi lắm, tổ của Chích Chòe vừa chắc, vừa đẹp.
Chích Chòe mẹ rất vui và cám ơn cô Chim Khách đã dạy dỗ Chich Chòe con. Cô giáo Chim Khách liền tặng cho Chích Chòe con một quyển sách cò nhiều tranh
ảnh đẹp. Chích Chòe con vui lắm. Còn Tu Hú con và Sẻ con rất ân hận. chúng hứa với bố mẹ và cô giáo từ nay trở đi sẽ học hành chăm chỉ

*Tuần 4:
Bài hát: Tia nắng hạt mưa
Hình như trong từng tia nắng có nét tinh nghịch bạn trai Hình như trong từng hạt mưa có nụ cười duyên bạn gái Hình như trong từng tia nắng hát lên theo từng
tiếng ve Hình như trong từng hạt mưa có dòng lưu bút đọng lại Tia nắng, hạt mưa Tia nắng hạt mưa trẻ mãi Màu hoa phượng đỏ vô tư Bạn hỡi bạn ơi Đừng trách
đừng buồn vô cớ làm buồn tia nắng hạt mưa
Thơ: Xe đổ rác
Bác xe đổ rác
Chiều tối, sớm sương
Leng keng … kẻng giục
Reo vang phố phường.
Nào rác trên đường
Bến xe, góc chợ
Tay chổi chuyên cần
Rác vun gọn chỗ.
Bác xe đi đổ
Rác bẩn gọn nơi
Đem quang đem sạch
Đến cho mọi người.
Trong trẻo khí trời
Phố, nhà thoáng mát
Sạch lối em chơi
Là vui lòng bác.

