Thời gian
Thứ 2

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11
Thời gian thực hiện: (Từ ngày 05/11/2018 – 30/11/2018)
KẾ HOẠCH TUẦN I: Chú bảo vệ trường em
Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018
Lớp: Mầm Xanh 2
Hoạt động
Sáng
* Montessori:Xúc, múc
* Toán: Dạy trẻ nhận biết mqh nhiều hơn, ít hơn bằng kỹ
năng ghép tương ứng 1-1
* Tạo hình ( Ngoại khóa): Nặn hình mặt cười

Thứ 3

*Âm nhạc: NDC: DVĐ “ Cháu yêu cô chú công nhân”
NDKH: NH “Bác đưa thư vui tính”
TCAN: Tiếng hát ở đâu?
*Montessori: Luyện tập

Thứ 4

* Văn học: Đồng dao: “Người thợ rèn”
* Cảm thụ âm nhạc: Gõ phách theo nhịp
* Music&movement day:What’s the time, doctor?
*Thể dục:VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
TCVĐ: “Trời nắng trời mưa”
* Khám phá xã hội: Trò chuyện với chú bảo vệ
* Tiếng Anh (người Việt):Job: Review.Conversation: Who
is this? (Cook).Feeling (angry-sleepy). Self-Introduction
(Age)

Thứ 5

Thứ 6

* Tạo Hình (chính khóa) : trang trí cà vạt tặng cú bảo vệ
* Story time: How old are you? Go Go English

Chiều
*Tiếng anh bản ngữ: Job: cook, teacher, doctor, farmer,Conversation:
Who is this? (Doctor).Self-Introduction (Age)
*Máy tính: Ngôi nhà toán học của Sammy
*Thư viện: -Trò chuyện với trẻ về các chú bảo vệ trường bé
_Nghe chuyện : chú bảo vệ vui tính
* Tạo hình ( Ngoại khóa):Tô mầu căn bếp nhà em
* Võ:Dạy động tác bộ pháp cơ bản-Hư bộ
* Múa: Tập uốn, ép dẻo.
* Giáo dục lễ giáo: Nhận ra và tránh 1 số vật dụng nguy hiểm bếp đang
đun, phích nước nóng
* Giao tiếp thuyết trình: Kỹ năng tự tin trước đám đông
*Montessori:Khối trụ không núm C(màu xanh lá)

* Montessori: Luyệntập
* Võ:Dạy động tác bật xoay 180°
* Múa: Tập uốn, ép dẻo.
* Giáo dục lễ giáo: Dạy trẻ biết nói với người lớn khi bị đau chảy máu
*Montessori: Cơm cuộn
* Tiếng Anh ( người Việt):Jobs: Review.Conversation: Who is this?
(Farmer).Circle time: Talking about the weather (sunny-rainy)
* Bình bầu bé ngoan.
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11
Thời gian thực hiện: (Từ ngày 05/11/2018 – 30/11/2018)
Kế hoạch thực hiện tuần II: Bác đầu bếp trường em
Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018
Lớp: Mầm Xanh 2
Hoạt động
Sáng
* Montessori:Gậy số và thẻ số 1 (theo thứ tự) (1-10)
* Toán: Dạy trẻ đếm, nhận biết số lượng 2
* Tạo hình ( Ngoại khóa): Màu nước:Thiệp xinh tặng
cô(T1)

Thứ 3

*Âm nhạc: NDC: DH “Em là chú công an tí hon”
NDKH: NH “Chú bộ đội”
*Montessori:Hộp vật/tranh và âm đầu – ă, â, d

Thứ 4

* Văn học: Truyện “Lợn và cừu”
* Cảm thụ âm nhạc: Làm quen với khuông nhạc, khóa
sol (Tiếp)
* Music&movement day:Game: What’s the time,
doctor?
*Gym kid:
* Khám phá xã hội: Trò chuyện với bác đầu bếp
* Tiếng Anh(người Việt):Self-Introduction (Age).Shape:
triangle and circle review

Thứ 5

Thứ 6

* Tạo Hình (chính khóa):Vẽ theo nét chấm mờ và tô
màu quả chuổi
* Story time:Red (Razkid Level aa)

Chiều
*Tiếng anh bản ngữ: Jobs: review.Self-introduction (Age).Color: Red and
Yellow review
*Máy tính:Game bút chì thông minh
*Thư viện: -Trò chuyện với trẻ về công việc của các cô, bác cấp dưỡng
trường bé
Thơ: cô đầu bếp
Nghe truyện : bác bếp truưởng
* Tạo hình ( Ngoại khóa): Màunước:Thiệp xinh tặng cô(T2)
* Võ:Phối hợp Mã bộ với Hư bộ.
* Múa: Ôn luyện các động tác đã học.
Học mới động tác nhún chân , lắc hông
* Giáo dục lễ giáo:Dạy trẻ biết địa chỉ gia đình mình, nhớ tên các thành
viên và số điện thoại của bố, mẹ
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
*Montessori: Luyệntập

* Montessori: Giới thiệu đất, nước, không khí
* Võ:Dạy cách phối hợp đông tác bật xoay 180° xuống Mã bộ
Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4.
* Múa: Ôn luyện các động tác đã học.
Học mới động tác nhún chân , lắc hông
* Giáo dục lễ giáo: Giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
*Montessori: Luyệntập
* Tiếng Anh ( người Việt):Shape (triangle, circle) & Color (yellow & red)
review. ABC song and chant.Job: Review
* Bình bầu bé ngoan.
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11
Thời gian thực hiện: (Từ ngày 05/11/2018 – 30/11/2018)
Kế hoạch thực hiện tuần III: Ngày hội của các cô giáo.
Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018
Lớp: Mầm Xanh 2
Hoạt động
Sáng
* Montessori: Kẹp
* Toán: Dạy trẻ đếm, nhận biết số lượng 3
* Tạo hình ( Ngoại khóa): Cắt dán:Trang trí áo dài

Thứ 3

*Âm nhạc: NDC: NH “Nhớ ơn thầy cô giáo”
NDKH: VĐTN “Em là chú công an tí hon”
TCAN: Nghe âm la đoán tên bài hát
*Montessori: Luyệntập

Thứ 4

* Văn học: Thơ“Cô giáo của con”
* Cảm thụ âm nhạc:Ôn lại 3 nốt Đồ, Rê, Mi
Học tiếp Pha, Sol
* Music&movement day:Game: Musical chair
*Thể dục:VĐCB: Đi thay đổi theo hướng ziczac
TCVĐ: “Bắt bướm”
* Khám phá xã hội: tìm hiểu về ngày nhà giáo Việt Nam 20
- 11
* Tiếng Anh (người Việt):
- Job review. Self-Introduction (Age)
- Conversation: Who is this? (Tailor)

Thứ 5

Thứ 6

* Tạo Hình (chính khóa): Thiệp xinh tặng cô
* Story time: Red (Razkid level aa)

Chiều
*Tiếng anh bản ngữ: Jobs: review.Conversation: Who is this? (Teacher)
*Máy tính: Thế giới sôi động.
*Thư viện: Trò chuyện với trẻ về công việc của các bác , cô tạp vụ trường
bé
Nghe kể chuyện
* Tạo hình ( Ngoại khóa):Tô màu áo dài của cô
* Võ:Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3.
* Múa: Ôn luyện các động tác đã học.
Học mới động tác nhún chân , lắc hông
* Giáo dục lễ giáo: Chơi ở nơi an toàn.
* Giao tiếp thuyết trình: Bản lĩnh tự tin trên sân khấu
*Montessori: Hộp màu số 2(theo thứ tự)

* Montessori: Luyệntập
* Võ:Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4.
* Múa: Ôn luyện các động tác đã học.
Học mới động tác nhún chân , lắc hông
* Giáo dục lễ giáo: Quan tâm, giúp đỡ bạn..
*Montessori: Hộp que tính (0-10)
* Tiếng Anh ( người Việt):Shape (triangle) & Color
(Yellow).Conversation: What color (shape) is this? (It’s Yellow), (It’s a
triangle)ABC song and chant
* Bình bầu bé ngoan.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11
Thời gian thực hiện: (Từ ngày 05/11/2018 – 30/11/2018)
Kế hoạch thực hiện tuần IV: Âm thanh quanh bé
Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018
Lớp: Mầm Xanh 2
Thời
gian
Thứ 2

Hoạt động
Sáng
* Montessori:Sách bài tập (Nối chữ với hình)
*Toán: Tách, gộp nhóm trong phạm vi 3
* Tạo hình ( Ngoại khóa): Vẽ :Hoa quả

Chiều
*Tiếng anh bản ngữ: Job review. Self-introduction (Name & Age)
- Color: Yellow & Red
*Máy tính:Ôn tiếng anh bằng phần mềm starphone
*Thư viện:-Trò chuyện với trẻ về ngày hội của thầy , cô giáo trường bé
Thơ: cô giáo của em
* Tạo hình ( Ngoại khóa): Tô mầu hoa quả
* Võ:Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 3.
* Múa: Ôn tập kĩ năng+ vận động theo nhạc đơn giản
* Giáo dục lễ giáo: Phải có người lớn dắt khi sang đường

Thứ 3

*Âm nhạc:NDC: DH “Năm giác quan”
NDKH: Nghe hát “ Năm ngón tay ngoan”
TCAN: Đoán tên nhạc cụ
*Montessori: Luyệntập

Thứ 4

* Văn học: Truyện: Đeo nhạc cho mèo
* Cảm thụ âm nhạc:Bài tập đầu tiên
* Music&movement day:Game: Musical chair
* *Gym kid:

* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
*Montessori:Phân loại con vật theo môi trường sống

Thứ 5

* Khám phá xã hội: Trò chuyện về âm thanh của các
phương tiện giao thông,
* Tiếng Anh(người Việt):Job review. Self-Introduction
(Name & Age).Shape: Triangle & Circle
* Tạo Hình (chính khóa): Nặn cây sáo
* Story time:Yellow and Red (Razkid level aa)

* Montessori: Luyện tập
* Võ:Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4.
* Múa: Ôn tập kĩ năng+ vận động theo nhạc đơn giản
* Giáo dục lễ giáo: Biết gọi người lớn khi gặp nguy hiểm..
*Montessori:Trộn salat bơ
*Tiếng Anh ( người Việt):Shape & Color review. ABC chant
.Conversation: Is it Yellow? (Yes, it is/No, it isn’t). Is it a triangle? (Yes,
it is/No, it isn’t)
* Bình bầu bé ngoan.

Thứ 6

LINKS FOR REFERENCES
+ ABC SONG: https://www.youtube.com/watch?v=75p-N9YKqNo
- My body song (Head, shoulder, knee and toes)
+ Learn-it version: https://www.youtube.com/watch?v=lMQcwNZVUO8
+ Sing-it version: https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
+ Speeding-up version: https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY
- OTHER SONGS:
+ happy-sad (Warm-up -Dream English): https://www.youtube.com/watch?v=Ircai98nHn8 or
+ happy-sad (apple, banana): https://www.youtube.com/watch?v=3BRcrfyN6rk
+ If you are happy (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
+ Can you make a happy face? (Halloween theme – Super Simple Song)
https://www.youtube.com/watch?v=x8b4f5fhYuw
1. Stories:
- My name is Go Go: https://www.youtube.com/watch?v=MZ1Xnh6KXKs
- She is my mother: https://www.youtube.com/watch?v=sJI5-HJNvKA

Sản phẩm tạo hình tháng: Thiệp xinh tặng cô

NỘI DUNG THƠ, TRUYỆN,BÀI HÁT THÁNG 11/2018
Tuần I
Bài hát: cháu yêu cô chú công nhân
Nhạc sĩ: Sưu tầm
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
Người thợ rèn
Than lò đỏ rực
Miếng sắc đỏ hồng
Người coi lực lưỡng
Búa vác thị hùng
Sắt để trên đe
Đập ghè muốn nát
Tàn bắn tóe loe
Tiếng nghe chan chát
Rát mặt mỏi tay
Suốt ngày đến tối
Song chịu khó làm
Tập rèn mới giỏi.

Tuần II
Lợn và cừu
Cừu là hàng xóm của Lợn. Một hôm, Cừu hỏi Lợn:
- Ngày mai, chúng mình đi bán hàng nhé ! Bạn bán bánh rán, còn tớ bán khoai lang luộc.
Thế là Cừu luộc khoai còn Lợn thì làm bánh rán. Sáng hôm sau, Cừu cắp rổ khoai luộc và Lợn xách giỏ bánh rán cùng mang ra chợ bán. Đến chợ, Lợn và Cừu tìm
chỗ đông đúc nhất để ngồi bán hàng. Một tiếng, hai tiếng… trôi qua, giỏ bánh rán và rổ khoai của hai bạn vẫn còn nguyên. Nhìn giỏ bánh rán thơm ngon của lợn,
Cừu bắt đầu thấy đói. Cừu lấy một đồng xu trong túi ra đưa cho Lợn và bảo:
- Cậu bán cho mình một cái bánh rán! Lợn đưa ngay cho Cừu một chiếc bánh và cầm đồng xu bỏ vào túi. Đã gần trưa mà chưa có ai mua khoai và bánh rán. Hàng
quán trong chợ vắng dần. Lợn cầm đồng xu rất lâu rồi đưa lại cho Cừu và nói:
- Cừu ơi, mình đói lắm rồi. Cậu bán cho mình một củ khoai!
Cừu đưa cho Lợn củ khoai và nhận lại đồng xu. Thấy Lợn ăn khoai ngon lành, Cừu thèm quá nên bảo Lợn:
- Tiền đây! Cậu lại bán cho mình chiếc bánh rán nữa!
Cứ như thế, hai bạn mua bán với nhau. Lúc thì Lợn bán bánh cho Cừu, lúc thì Cừu bán khoai cho Lợn…Chỉ một loáng, giỏ bánh rán của Lợn và rổ khoai của Cừu
hết nhẵn. Chợ tan, Lợn và Cừu vui vẻ cắp rổ không ra về với hai cái bụng no kềnh. Trên tay Cừu vẫn còn nguyên một đồng xu.
Bài hát: Em là chú công an tý hon
Nhạc sĩ: Sưu tầm
Hôm nay em làm công an tí hon trên đường
Đứng chỉ lối cho xe chú cô qua lại
Hôm nay em làm công antí hon gác đường
Xe nào đi ngược chiều em thổi còi tete
Em xung phong làm công an tí hon gác đường
Đứng chỉ lối cho xe các anh các chị
Em xug phog làm công an tí hon gác đường
Xe nào vượt đèn đỏ em thổi còi tete

Tuần III
Cô giáo của con
Mỗi khi vào lớp
Cô cười thật tươi
Say sưa giảng bài
Giọng cô ấm áp
Bạn nào hay nghịch
Cô chẳng thích đâu
Bạn nào chăm ngoan
Cô yêu lắm đấy!...
Cần như hạt muối
Đẹp như hoa rừng
Cô giáo của con
Ai mà chẳng quý.
Bài hát: Nhớ ơn thầy cô giáo
Nhạc sĩ: Nguyễn Ngọc Thiện
Về lại trường xưa với bao kỷ niệm
Bóng dáng cô thầy vấn vương không rời.
Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng
Lời thầy cô vọng mãi…
Con nhớ cô thầy
Dìu dắt con nên người
Đưa con bay khắp phương trời.
Bây giờ con về thăm ngôi trường xưa giờ già hơn trước.
Con tìm cô thầy sau bao nhiêu năm tóc đã bạc phơ.
Con về thăm lại ôi sân trường xưa một thời mơ ước.
Cô thầy đâu rồi?
Nghe trong tim con vang tiếng cô thầy.

Tuần IV
Bài hát: Năm giác quan
Nhạc sĩ: Sưu tầm
Mẹ cho con đôi mắt sáng ngời.Cho con học tập.Cho con nhìn được.Mẹ cho con chiếc mũi dễ thương.Cho con ngửi thấy mùi hương hoa hồng.Mẹ cho con
cái lưỡi cong cong. Cho con biết được vị chua cay này. Mẹ cho con hai cái tay xinh. Cho nghe được tiếng đàn du dương. Mẹ cho con da khỏe lạ thường. Chở che
cơ thể bảo vệ con mỗi ngày.
Tuyện: Đeo nhạc cho mèo
Bởi mèo cứ ăn thịt chuột mãi nên chuột phải tìm cách bảo vệ giống nòi.
Cả làng chuột họp nhau lại. Ông Cống có sáng kiến đeo nhạc vào cổ mèo để mèo đi đâu cũng phát ra tiếng kêu, chuột nghe thấy biết đường mà chạy. Cả làng
chuột đều cho cách đó rất hay nhưng khi cử người làm thì ai cũng chối đây đẩy. Rốt cuộc anh chuột Chù không biết chối vào đâu được đành phải nhận lời.
Khi thấy chuột Chù rón rén đến, mèo nhe nanh, giơ vuốt khiến Chù vội vứt nhạc chạy về báo làng. Không ai dám bàn đến cái nhạc nữa. Bởi thế nên đến tận bây
giờ, mèo vẫn cứ ăn thịt chuột.

-

