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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11
Lớp: Lá biếc 1
Thực hiện từ: 05/11/2018 - 30/11/2018
Kế hoạch tuần 1:Lính cứu hỏa: ( Từ ngày 5/11/2018 - 9/11/2018)
Hoạt động
Sáng
Chiều
* Văn học:Thơ :Lính cứu hỏa chẳng phải siêu nhân đâu.
* Giao tiếp thuyết trình : Giải phóng đôi tay trong thuyết trình
* Tạo hình( Ngoại khoá ):Vẽ police fire
* Montessori: Dọn rửa bát đĩa
* Tiếng anh: ( bản ngữ):
Jobs: cook,doctor, dentist , firefighter,
Conversation:What’s your dream job? I want to be a (cook).
Short e sound and Word-family: et
* Bóng đá:Hướng dẫn kỹ thuật tiếp xúc với bóng bằng mũi bàn chân
* Tạo hình (Chính khoá):Nặn bình chữa cháy
* Montessori:Luyện tập
* Làm quen chữ viết : Làm quen chữ cái i,t,c.
* Võ:Dạy động tác bật xoay 180°
* Piano:Gam C dur
* Múa: Tập ép dẻo,Học mới thế chân Balle trong gióng
Tâp bài nhảy Plamost
* Khám phá xã hội: Bé tìm hiểu về nghề lính cứu hỏa
* Thư viện:Trò chuyện với trẻ về chủ đề nghề nghiệp
* Music & Movement Day:
Music & Movement
Game: What’s the time, doctor?
* Thể chất: VĐCB: Bật tách chân- chụm chân qua 7 ô- Ném trúng đích nằm ngang
TC: Tượng
* Montessori: Khối tam thức
* Võ: Dạy động tác bật xoay 180°
* Múa: Tập ép dẻo,Học mới thế chân Balle trong gióng
Tâp bài nhảy Plamost
* Montessori: Luyện tập
*Toán :Xác định phía trên phía dưới,phía trước- phía sau của đối tượng khác

* Máy tính: Letter D
* Story time : Athletes (Razkid level A)
* Âm nhạc: NDC: Nghe hát:Chúng tôi là lính cứu hỏa
NDKH:Vận động theo nhạc: Chú bộ đội
TCAN: Ai nhanh nhất

* Tạo hình( Ngoại khoá ): Làm chú lính cứu cứu hỏa và xe cứu hỏa
* Tiếng anh: ( bản ngữ ):
Jobreview
Conversation: What’s your dream job? I want to be a (fire fighter)
Short e sound and Word-family: et

* Tiếng anh(NV):
Short e sound and Word-family: et
Job review
* Cảm thụ âm nhạc: Làm quen với đàn ghita
* Giáo dục lễ giáo: Rèn cách sắp xếp đồ dùng đồ chơi các góc theo sự phân
công trực nhật
* Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật đập bóng một tay
* Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật đập bóng một tay
* Bình bầu bé ngoan :
* Montessori: Trứng chim cút- bánh gạo nhật
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11
Lớp: Lá biếc 1
Thực hiện từ: 5/11/2018 - 30/11/2018
Kế hoạch tuần 2:Phân loại nghề: (Từ ngày 12/11/2018 – 16/11/2018)
Hoạt động
Sáng
Chiều
*
Giao
tiếp
thuyết
trình
:
Ôn
luyện
*Văn học:Truyện: Hai anh em
* Montessori: Chăm sóc cây cối
* Tạo hình( Ngoại khoá ):Vẽ cô lao công trường em(dựng hình)
(T1)
* Tiếng anh: (bản ngữ):
Jobs: pilot, bus-driver, nurse, police officer
Short e sound and Word-family: en
Color:Red-Yellow-Blue-Green
* Bóng đá: Hướng dẫn kỹ thuật tiếp xúc với bóng bằng mũi bàn chân
* Tạo hình (Chính khoá): Cắt và dán về các nghề
* Montessori: Thẻ tranh lớn và thẻ từ (CĐ màu xanh dương từ 3
chữcái)
*Võ:Dạy cách phối hợp đông tác bật xoay 180° xuống Mã bộ.
* Làm quen chữ viết : Trò chơi chữ cái i,t,c.
* Múa: Học mới Balle trong gióng : động tác Plie thế 1 và 2 .
* Piano:Những người bạn nhỏ
* Khám phá xã hội:Bé phân loại nghề
* Tạo hình( Ngoại khoá ):Làm cây chổi của cô lao công
* Thư viện:Trò chuyện với trẻ về 1 số nghề phổ biến
* Tiếng anh: ( bản ngữ ):
-Truyện : bác sĩ chim ,
Job review
-Xem tranh , loto về các nghề
Short e sound and Word-family: en
* Music & Movement Day: Game: What’s the time, doctor?
Shape: star and heart/ circle & triangle review
*Gymkid
* Montessori: phép nhân với hạt vàng

Thứ 5

* Võ:Dạy cách phối hợp đông tác bật xoay 180° xuống Mã bộ.
* Múa: Học mới Balle trong gióng : động tác Plie thế 1 và 2 .
* Montessori: Luyện tập
*Toán :Nhận biết phân biệt khối trụ, khối cầu

Thứ 6

* Máy tính: Ngôi nhà toán học của Sammy
* Story time : Athletes (Razkid level A)
* Âm nhạc:-NDC:Dạy hát: Bác đưa thư vui tính
-NDKH:Nghe hát:Anh phi công ơi
-TCAN: Tai ai tinh

* Tiếng anh;
Job review
Short e sound and Word-family: en
* Cảm thụ âm nhạc: Thẩm âm tiết tấu theo giai điệu
* Giáo dục lễ giáo :Biết gọi người giúp đỡ khi đi lạc
* Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật đập bóng một tay
* Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật đập bóng một tay
* Bình bầu bé ngoan
* Montessori:Phép chia với hạt vàng
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11
Lớp : Lá biếc 1
Thực hiện từ : 5/11/2018 - 30/11/2018
Kế hoạch tuần 3: Ngày vui của cô giáo: (Từ ngày 19/11/2018 – 23/11/2018)
Hoạt động
Sáng
Chiều
* Văn học:Thơ “ Bàn tay cô giáo”
* Giao tiếp thuyết trình : Làm chủ sân khấu
* Tạo hình( Ngoại khoá ):Vẽ cô giáo
* Montessori: Giới thiệu Stamp Game
* Tiếng anh: ( bản ngữ ):
Jobs: farmer, teacher,student, fisherman
Short e sound and Word-family: ed
* Bóng đá:Hướng dẫn kỹ thuật truyền bóng hai người bằng mũi bàn chân
* Tạo hình (Chính khoá): Làm thiệp tặng cô
* Montessori: Luyện tập
*Võ:Dạy bài quyền cơ bảnsố 2, đoạn 1, tổhợp 3
* Làm quen chữ viết :Làm quen chữ cái b,d,đ
* Múa: Học mới Balle trong gióng : động tác Plie thế 1 và 2 .
* Piano: :Những người bạn nhỏ( tiếp)
* Khám phá xã hội:Tìm hiểu về ngày(20/11)
* Thư viện:Trò chuyện với trẻ về ngày hội của thầy , cô giáo trường bé.
-Thơ: cô giáo của em
-Nghe kể chuyện
* Music & Movement Day: Game: Magic bowls
*Thể dục:VĐCB:Tung, đập, bắt bóng tại chỗ- Bò chui qua ống
TC: Đua thuyền
* Montessori: Cộngvới Stamp Game
* Võ:Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổhợp 3.
* Múa: Học mới Balle trong gióng : động tác Plie thế 1 và 2 .
* Montessori: luyện tập
*Toán :Nhận biết phân biệt khối vuông,khối chữ nhật

* Máy tính: Letter D
* Story time :
I set the table (Raz-kid level A)
* Âm nhạc: NDC:Vận động:Mái trường mến yêu
NDKH:Nghe hát : Cô nuôi dạy trẻ
TCAN:Son-Mi

* Tạo hình( Ngoại khoá ): Làm thiếp tặng cô
* Tiếng anh: ( bản ngữ ):
Job review
Short e sound and Word-family: ed
-

-

-

* Tiếng anh:
Short e sound and Word-family: ed
Job review
* Cảm thụ âm nhạc: Ôn tập lại 7 bậc cơ bản
* Giáo dục lễ giáo: Giữ gìn tất cả các đồ dùng xung quanh trẻ
* Bóng rổ:Hướng dẫn kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng
* Bóng rổ:Hướng dẫn kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng
* Bình bầu bé ngoan
* Montessori: Trộn salat(cà chua nhồi salat rau củ)
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11
Lớp : Lá biếc 1
Thực hiện từ : 5/11/2018 - 30/11/2018
Kế hoạch tuần 4: Ươc mơ của bé: ( Từ ngày 26/11/2018 – 30/11/2018)
Hoạt động
Sáng
Chiều
* Văn học: Đóng kịch: Truyện: Hai anh em
* Giao tiếp thuyết trình : Ôn luyện
* Tạo hình( Ngoại khoá ):Nghệ nhân làm hoa:Làm hoa loa kèn
* Montessori: Hộpbímật (CĐ màuxanhdươngtừ 3 chữcái)
* Tiếng anh: ( bản ngữ ):
Fruits: watermelon, strawberry, mango,papaya
Short e sound and Word-family: review (et-en-ed)
Color: Yellow-Blue-Red-Green
* Bóng đá: Hướng dẫn kỹ thuật truyền bóng hai người bằng mũi bàn chân
* Tạo hình (Chính khoá):Vẽ ước mơ của bé
* Montessori: BT-Ghép từ và tranh (CĐ xanh dương từ 3 chữ cái)
*Võ:Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổhợp 3.
* Làm quen chữ viết : Trò chơi chữ cái b,d,đ
* Múa: Ôn tập kĩ năng. Ôn tập các thế chân + bài nhảy.
* Piano: :Những người bạn nhỏ( tiếp)
* Khám phá xã hội:Lớn lên bé thích làm nghề gì ?
* Thư viện:Trò chuyện với trẻ về những ước mơ của bé .
-Nghe kể chuyện : lớn lên em sẽ là bác sĩ
-Nghe kể chuyện
* Music & Movement Day:
Game: Magic bowls
*Gymkid
* Montessori: Luyện tập
* Võ:Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổhợp 3.
* Múa: Ôn tập kĩ năng. Ôn tập các thế chân + bài nhảy.
* Montessori: Một số công trình nổi tiếng thế giới.
*Toán :Nhận ra cách sắp xếp trong các vật xung quanh và sao chép theo quy tắc có
sẵn( ít nhất 3 đối tượng)
* Máy tính: Ngôi nhà toán học của Sammy
* Story time :
I set the table (Raz-kid level A)
* Âm nhạc: NDC:Biểu diễn các bài trong tháng
NDKH:Nghe hát: lá thuyền ước mơ
TCÂN:Vậnđộng theo tiết tấu nhanh chậm

* Tạo hình( Ngoại khoá ): vẽ tranh bé làm phi hành gia
* Tiếng anh: ( bản ngữ ):
Fruit review
Short e sound and Word-family: review (et-en-ed)
Shape: star-heart/ circle-triangle
Numbers & Number words(1-5)
* Tiếng anh:
Fruit review
Short e sound and Word-family: review (et-en-ed)
* Cảm thụ âm nhạc: Tập viết Khóa sol và nôt nhạc
* Giáo dục lễ giáo:Quan tâm giúp đỡ bạn
* Bóng rổ:Hướng dẫn kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng
* Bóng rổ:Hướng dẫn kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng
* Bình bầu bé ngoan
* Montessori: Giới thiệu về lịch và các ngày trong tuần

LINK TIẾNG ANH:
- Warm up/Wrap up: +https://www.youtube.com/watch?v=MugzDjGDYjo
+ https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs
- Color song:
+Rainbow color song: https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
+What color do you like?
https://www.youtube.com/watch?v=GzGvV7OAXvY
- Shape song (Toddler World): https://www.youtube.com/watch?v=zUfqgRtvaYQ
- Number song:
+ (1-20 Super simple song): https://www.youtube.com/watch?v=7D4K9oi7oBM
+ Number song (1-100 KidTV123): https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y
- Phonics song (Oxford Phonics World 2): https://www.youtube.com/watch?v=NKhrYhBLTX0&list=PLCX5_Wds2tV7W0e-n-rvum0p-oNyltcT
- Other songs: ‘Do you like’ song:
+ https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
+ https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc
- Job song (Maple Leaf): https://www.youtube.com/watch?v=tQ03ENVgRfg
- People in our community: https://www.youtube.com/watch?v=mw6RBvUmayA OR
https://www.youtube.com/watch?v=ORGLQudvMWE
- I set the table (Raz-kid level A): https://www.youtube.com/watch?v=a6I3OT_-2B0
- Athletes (Raz-kid Level A): https://www.youtube.com/watch?v=3WRcCeCl5GI
Jobs by English Singing: https://www.youtube.com/watch?v=R69YKFmlcnA

SẢN PHẨM TẠO HÌNH: Làm thiệp tặng cô

NỘI DUNG THƠ TRUYỆN THÁNG 11/2018
1.Bài thơ- Truyện
Thơ: Lính cứu hỏa chẳng phải siêu nhân đâu
Lính cứu hỏa chẳng phải siêu nhân đâu
Cũng bình thường như bao con người khác
Cũng sợ sệt vẫn đôi lần nhút nhát
Nhưng yêu nghề quyết chẳng ngại hiểm nguy
Xe bon bon, xe chạy suốt đêm ngày
Trông cho ai những đêm dài ngon giấc
Để cho ai những đêm dài thao thức
Nở nụ cười lại hướng về ngày mai
Truyện:Hai anh em
Ngày xưa có hai anh em nhà kia, cha mẹ chết sớm hai anh em ở với nhau. Người anh thì chăm chỉ làm lụng còn người em thì chỉ chơi
bời lêu lổng, suốt ngày chẳng mó tay vào việc gì. Một hôm người anh bảo em:
- Em à cha mẹ chết đi cũng để cho mình một ít của cải nhưng chúng mình không chịu làm thì chẳng bao lâu nữa chúng mình cũng sẽ
đói khổ thôi. Vì vậy ngày mai chúng mình phải đi mỗi người một nơi để kiếm việc làm ăn. Lúc nào đời sống khá giả chúng mình lại
quay về gặp nhau e nhé!
Người em vâng lời.
Sáng hôm sau hai anh em chia tay nhau, mỗi người đi một ngả. Người anh vừa ra khỏi làng thì gặp một cánh đồng lúa đang chín rộ.
Từng tốp thợ đang hối hả gặt, người anh bèn xuống đồng gặp giúp. Anh gặt rất nhanh, gặt đến đâu sạch đến đó, những người thợ gặt
hài lòng. Gặt xong họ biếu anh mấy gồi lúa. Anh cảm ơn những người thợ gặt rồi đem lúa đi đổi lấy gạo làm lương ăn đường. Anh lại
tiếp tục đi, đi một quãng anh gặp một ruộng bông. Những quả bông chín trắng xóa khắp cả cánh đồng. Nhiều người đang mải miết hái
bông. Trời nắng gắt người nào người nấy mặt mũi đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại, thấy thế anh bèn xuống hái giúp. Anh hái cũng rất nhanh
không sót quả nào. Những người hái bông nhìn anh cười vui vẻ. Hái xong họ tặng anh một ít bông. Anh cảm ơn rồi đem bông đổi lấy
vải may quần áo mặc rồi lại lên đường. Đi một quãng nữa, anh gặp một cụ già tóc trắng như cước, da đỏ như quả bồ quân. Thấy anh
cụ già nói:
- Ta có một cây bí ngô rất quý sắp bị chết khát. Ta muốn nhờ con cho nó uống nước để cứu sống nó.
Người anh nhận lời rồi tìm đến ruộng bí ngô. Quả nhiên anh thấy một cây bí ngô héo rũ trên mặt ruộng. Cách đấy có một đôi thùng
của ai để sẵn. Anh vội vàng cầm đôi thùng để đi gánh nước. Đường ra suối rất xa, lại gồ ghề khúc khủy. Nhưng anh vẫn chịu khó xách
hết thùng này đến thùng khác để lấy nước tưới cho cây bí ngô. Ròng rã 3 tháng trời, cây bí ngô dần dần tươi trở lại, rồi ra hoa kết quả.
Những quả bí ngô lớn rất nhanh, chỉ có mấy ngày mà quả đã to bằng chiếc thúng cái. Một hôm, anh đang xách nước tưới thì cụ già
đến. Cụ nói với anh:
- Con đã khó nhọc để tưới cho cây bí ngô của lão khỏi chết khát. Để trả ơn con lão tặng cho con quả bí ngô to nhất đấy!

Người anh tạ ơn cụ già rồi cúi xuống hái bí. Lúc nhìn lên thì cụ già đã biến mất. Ngạc nhiên quá, anh lấy dao ra bổ quả bí ngô ra
xem thử, thì thấy trong ruột bí ngô toàn vàng là vàng, những thỏi vàng lấp lánh rất đẹp. Biết là tiên đã thưởng công cho mình, người
anh bèn thu nhặt số vàng rồi quay về.
Còn người em, từ lúc ra đi cũng gặp một đồng lúa chín rộ. Những người thợ cũng nhờ người em gặt giúp. Nhưng người em đáp:
- Gặt lúa phải cúi đau lưng lắm.
BÀN TAY CÔ GIÁO
Sáng tác: Định Hải
Bàn tay cô giáo
Tế t tóc cho em
Về nhà me ̣ khen
Tay cô đế n khéo!
Bàn tay cô giáo
Vá áo cho em
Như tay chi ca
̣ ̉
Như tay me ̣ hiề n
Hai bàn tay cô
Da ̣y em múa dẻo
Hai bàn tay cô
Da ̣y em đế n khéo
Cô dắ t em đi
Trên đường tới lớp
Đường đe ̣p quê hương
Đường dài đấ t nước

2.Bài hát:
Chúng tôi là lính cứu hỏa
Chúng tôi là lính Cứu hoả Tuổi đời mười chín đôi mươi Dẻo dai đẹp trai yêu đời Yêu nghề yêu mãi em thôi. Chúng tôi là lính Cứu hoả
Tuổi đời mười chín đôi mươi Hiện thân những người anh hùng Xả thân vì dân quên mình. Giặc lửa vây ngang tàng Lũ khói đen giăng
hàng Có chúng tôi sẵn sàng Quyết chí không đầu hàng. Giặc lửa vây buông trùng Lũ khói đen lạnh lùng Không gợn chút hãi hùng
Cứu đến người cuối cùng. Chúng tôi là lính Cứu hoả Tuổi đời mười chín đôi mươi Hiện thân những người anh hùng Xả thân vì dân
quên mình.

Chú bộ đội
Vai chú mang súng mũ cài ngôi sao đẹp xinh.
Đi trong hàng ngũ chú hành quân trông thật nhanh.
Chú bộ đội chúng cháu yêu chú lắm.
Súng chắc trong tay chú canh giữ cho hòa bình.
Canh giữ biên giới giữ trời xanh xanh của ta.
Canh nơi biển cả giữ tiền tiêu nơi đảo xa
Chú bộ đội chúng cháu yêu chú lắm.
Nhớ chú bao nhiêu cháu ca múa cho thật nhiều

Bác đưa thư vui tính
King koong! King koong!
Bác đưa thư đang tới nhé nhà em
Xe đạp kêu king king koong
Thấy trước 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
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

Mái trường mến yêu
Ơi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu
Có loài chim đang hót vang hòa tựa như nói
Vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sức sống
Thầy dìu dắt chúng em với tấm lòng thiết tha
Khi bình minh hé sáng phố phường còn ngủ yên
Khi giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên lá
Thầy bước đến trường em mang một tình yêu ước mơ
Cho từng ánh mắt trẻ thơ cho từng khúc nhạc dịu êm
Cô nuôi dạy trẻ
Mùa xuân ai đi hái hoa
Mà em đi nuôi dạy trẻ
Sao em muốn đàn em mau khỏe
Sao em muốn đàn em mau ngoan
Hay bởi vì em quá yêu thương
Những đôi môi đỏ
Những đôi má tròn
Em yêu từng đôi mắt sáng
Long lanh như những giọt sương
Long lanh như những giọt sương.
Một mai khi em lớn lên
Lá thuyền ước mơ
Nào bạn lại chơi ngắt lá xếp thuyền, thả dòng ngược xuôi đi biết bao miền. Bạn bè cùng vui theo những lá thuyền, thuyền chở về đâu
những ước mơ ngoan. Là màu xanh lam hay lá nâu lành, là thuyền của em, em quý vô ngần, bạn bè của em ở biết bao miền, đừng vì
màu da mà cách xa nhau. Dập dờn sóng lướt thuyền đầy gió nắng. Sóng vui ra khơi đón ông mặt trời. Đẹp màu mắt sáng tràn đầy ước
muốn. Biết bao yêu thương đón em vào đời

