CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2018
Lớp: GIEO HẠT 1
Tuần I: Trang phục của bé
Từ ngày 5/11 đến 9/11/2018
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Thứ hai

Nhận biết tập nói : Trò chuyện về trang phục của bé

Chiều

*Rèn nề nếp :Rèn trẻ biết chào hỏi khi có khách tới nhà
*HĐC: Xem một số tranh ảnh về trang phục bạn trai, bạn gái
- Chơi với góc gia đình

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Âm nhạc: NDC: Dạy hát: Đôi dép xinh
NDKH: nghe hát: nhong nhong nhong
Thể dục VĐCB: Bò chui qua cổng
TCVĐ : Nu na nu nống

Văn học:Thơ “Đi dép”

Hoạt động với đồ vật: Bé tập cầm bút tô

*GDLG:Luyện tâp thói quen lấy, cất đồ chơi đúng nơi qui định
*HĐC:Ôn bài hát: Đôi dép xinh

* Rèn nề nếp: Rèn thói quen ăn xong tự lau miệng
*HĐC: Chơi tự do

*Tạo hình: Dán quần áo cho bé.
*HĐC:Hát vận động: mùa hè đến
*NGBN.
- Biểu diễn văn nghệ
- Ôn thơ: “ Đi dép ”
GDLG: Rèn trẻ biết cảm ơn người lớn khi cho quà
.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2018
Lớp:GIEO HẠT 1
Tuần II: Đu Quay
Từ ngày 12/11 đến 16/11/2018
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

*GDLG:Giáo dục trẻ đoàn kết với nhau.
Thứ hai

Hoạt động nhận biết: Trò chuyện về “Đu quay, cầu trượt”

*HĐC: Xem video một số đồ chơi trong lớp của bé

Thứ ba

Âm nhạc: NDC: VĐTN: Đu Quay
NDKH: TC: Tai ai tinh

*GDLG: Tiếp tục rèn trẻ lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định
*HĐC:Cho trẻ chơi với đồ chơi yêu thích trong lớp

Thứ tư

Thể dục : Gymkid

* GDLG: Tập đưa đồ vật cho người lớn bằng 2 tay.
* HĐC: cho trẻ chơi với góc HĐVĐV

Văn học: Truyện : “ Thỏ con không vâng lời”

*Tạo hình: In hình bàn tay
*Nghe hát: Em đi đu quay

Hoạt động với đồ vật: Bé chơi với bộ lồng cốc

*NGBN.
- Biểu diễn văn nghệ
- Ôn truyện : Thỏ con không vâng lời.

Thứ năm

Thứ sáu

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2018
Lớp: Gieo hạt 1
Tuần III: Ngày vui của cô giáo em
Từ ngày 19/11 đến 23/11/2018
Hoạt động
Thời
gian

Thứ hai

Chiều

Sáng

Nhận biết tập nói: Trò chuyện về ngày vui của cô
giáo ( Ngày 20/11)

*GDLG:Dạy cho trẻ đi lại nhẹ nhàng.
*HĐC: Xem tranh ảnh một số hoạt động của cô và các
bạn trong lớp
- Chơi với sách truyện.

Thứ ba

Thứ tư

Âm nhạc: NDC: Nghe hát: Cô giáo em
NDKH: VĐTN: Cô và mẹ

Thể dục : VĐCB: Đi có mang vật trên tay
TCVĐ : Con bọ rùa

Thứ năm Văn học: Thơ : “Vườn trẻ ”

Thứ sáu

Hoạt động với đồ vật: Bé xếp ngôi nhà

*GDLG:Dạy trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định
*HĐC: ÔnTruyện : “ Thỏ con không vâng lời”

* GDLG: Dạy trẻ lấy và để đồ dùng đúng nơi qui định
* Rèn nề nếp: Rèn trẻ cách đi đứng nhẹ nhàng.

Tạo hình: Dán hoa tặng cô
*NGBN.
- Biểu diễn văn nghệ
- Ôn thơ : “ Vườn trẻ ”

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2018
Lớp: Gieo hạt 1
Tuần IV: Sắc Xô
Từ ngày 26/11 đến 30/11/2018
Hoạt động
Thời
gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Sáng

Nhận biết tập nói: Nhận biết về một số dụng cụ âm
nhạc ( Sắc Xô)

*GDLG:Dạy cách chào hỏi lễ phép.
*HĐC: cho trẻ chơi với góc âm nhạc

Âm nhạc: NDC: Dạy hát: “Lời chào buổi sang”
NDKH: Nghe hát: Cả nhà thương nhau

*GDLG:Dạy trẻ biết đưa đồ vật cho người lớn bằng 2 tay
*HĐC:Cho trẻ chơi với góc âm nhạc

Thể dục : Gymkid

Thứ năm Văn học: Truyện : “ Cái chuông nhỏ”
Hoạt động với đồ vật: Xâu vòng màu đỏ
Thứ sáu

Chiều

* GDLG: Dạy trẻ không dành đồ của bạn.
* Rèn nề nếp: Tiếp tục rèn trẻ tập trung vào cô khi ngồi
học bài.

Tạo hình: Tô màu cái sắc xô
*NGBN.
- Biểu diễn văn nghệ
- Nghe truyện: Thỏ con không vâng lời

NỘI DUNG THƠ, TRUYỆN, BÀI HÁT THÁNG 11

Tuần 1
Thơ : Đi Dép
Chân được đi dép
Thấy vui vui là
Dép cũng thích lắm
Được đi khắp nhà
Tác giả: Phạm Hổ
Bài hát: Đôi dép
Đôi dép xinh .
Đôi dép xinh xinh.
Cháu giữ cho 2 chân trắng tinh.
Đôi dép xinh .
Đôi dép xinh xinh, chân cháu trắng tinh, đôi dép xinh xinh.
Tác giả: Nguyễn Trung Kiên

Tuần 2
Bài hát : Đu quay
Đu quay, đu quay, ngồi đu quay là rất hay.
Xoay xoay tròn, xoay xoay tròn, em như bay.
Tay nắm chắc, tay nắm chắc tôi với bạn cùng quay.
Cô khen chúng cháu ngồi đu quay là rất tài.
Sưu Tầm

Truyện : Thỏ con không vâng lời
Một hôm thỏ mẹ dặn thỏ con : “ Thỏ con của mẹ ! con ở nhà chớ đi chơi xa, con nhé “ Vâng ạ! Con ở nhà không đi chơi xa.
Nhưng bươm bướm bay đến , bươm bướm gọi : Thỏ con ơi ! Ra vườn chơi đi! ở đây có cỏ , ở đây có hoa thích lắm. Thế là thỏ
con đi chơi mãi … chơi mãi, xa thât xa… Thế rồi thỏ con quên cả lối về nhà, thỏ con khóc hu hu “ mẹ ơi , mẹ ơi Bác gấu đi
ngang qua thấy thỏ con khóc . Bác dắt thỏ về nhà. Thỏ mẹ chạy ra ôm thỏ con, thỏ con nói với mẹ : Mẹ, mẹ dặn con ở nhà, con
lại đi chơi xa, con xin lỗi mẹ “
Sưu Tầm
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.
Tác giả: Trần Kiết Tường
Bài thơ: Vườn trẻ
Em yêu vườn trẻ
Có bạn có cô
Múa hát nô đùa
Suốt ngày vui vẻ
Sưu tầm
Tuần 4

Bài hát: Lời chào buổi sang
Con chào bố ạ, con chào mẹ yêu.
Con đi học nhé, chiều con lại về.
Tác giả: Nguyễn Dân
Truyện: Cái chuông nhỏ
Mẹ mua cho Mèo hoa chiếc chuông nhỏ xinh xinh, sáng loáng, đeo vào cổ mà đi lại thấy kêu leng keng leng keng, thật vui tai.
Chó, Thỏ, Dê nhìn thấy thế đều gạ Mèo hoa cho đeo chuông một tí một tẹo thôi cũng được, nhưng Mèo con sợ các bạn làm bẩn,
cứ từ chối hoài, chẳng cho mượn. Mèo hoa nhảy tâng tâng tới bên con lạch nhỏ, thấy bóng mình và cả cái chuông nhỏ in xuống
mặt nước đẹp ơi là đẹp, khoan khoái lắm. Nó thò cái cổ dài ra thêm, dài ra thêm nữa để nhìn cho rõ hơn bóng mình và cái
chuông nhỏ thì... "ùm" một cái, nó bị trượt chân ngã nhào xuống nước. Chó, Thỏ, Dê đều cuống lên, chạy tới cứu Mèo hoa. Dê
nhanh hơn, túm được đuôi Mèo hoa, cố lôi lên mà không được. Chó liền chạy tới ôm lấy Dê, rồi Thỏ ôm lấy Chó. Chó, Dê, Thỏ
hợp sức mà lôi, cuối cùng đã lôi được Mèo hoa lên bờ, tuy ai cũng mệt phờ... Mèo hoa thoát chết đuối, nhưng thấy rất ngượng
ngùng. Nó cúi đầu xuống, khẽ khàng tháo chiếc chuông ra khỏi cổ, nói lí nhí: - Các bạn thử đeo cái chuông nhỏ này đi...
Sưu Tầm

