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 3
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

HOẠT ĐỘNG
Sáng
*Âm nhạc: NDC:DVĐ: Cháu yêu cô chú công nhân
NDKH:NH: Cô đi nuôi dạy trẻ
TC: Tai ai tinh
*Montessori: Xúc, múc
* Thư viện:Trò chuyện với trẻ về các chú bảo vệ trường bé. Nghe
truyện: Chú bảo vệ vui tính
*Tiếng Anh: Job: Review
- Conversation: Who is this? (Cook)
- Feeling (angry-sleepy). Self-Introduction (Age)
*Khám phá xã hội:Chú bảo vệ trường em
*Tạo hình (NK): Dán chân dung chú bảo vệ
*Montessori: Khối trụ không núm C (màu xanh lá)
*Toán:Dạy trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 3

Chiều
* Tiếng Anh: Job: cook, teacher, doctor,farmer,
- Conversation: Who is this? (Doctor)
- Self-Introduction (Age)
* Cảm thụ âm nhạc:Gõ phách theo nhịp
*Montessori: Luyện tập
* Võ:Dạy động tác bộ pháp cơ bản – Hư bộ
* Múa:Tập uốn, ép dẻo.
* Giáo dục lễ giáo: Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động,
mạnh dạn khi trả lời câu hỏi

*Gym kid

* Music&movement: What’s the time, doctor?
*Văn học: Thơ: Em làm thợ xây
*Máy tính: Ngôi nhà toán học của Sammy
*Montessori: Luyện tập

*Tạo hình(CK):Vẽ quả cam
*Tiếng anh (BN): Jobs: Review
- Conversation: Who is this? (Farmer)
- Circle time: Talking about the weather (sunny-rainy)
* Story time: How old are you? Go Go English

*Tạo hình(NK): Tô màu chú bảo vệ
*Giao tiếp thuyết trình: Kỹ năng tự tin trước đám đông
* Võ: Dạy động tác bộ pháp cơ bản – Hư bộ
* Múa: Tập uốn, ép dẻo.
* Giáo dục lễ giáo:Nhận ra cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức
giận qua nét mặt, giọng nói, qua tranh ảnh
*Montessori: Cơm cuộn
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Thời gian thực hiện: (Từ ngày 05/11/2018 – 30/11/2018)
KẾ HOẠCH TUẦN II: Bác đầu bếp trường em
Thời gian thực hiện : Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018
Lớp: Mầm xanh 3
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

HOẠT ĐỘNG
Sáng
*Âm nhạc: NDC:DH: Bác đưa thư vui tính
NDKH:Vỗ tay theo phách: Chú bộ đội
TC: Ai nhanh nhất
*Montessori: Gậy số và thẻ số 1 (theo thứ tự) (1-10)
* Thư viện: Trò chuyện với trẻ về công việc của bác đầu bếp
trường bé.
- Thơ: cô đầu bếp
- Nghe truyện : bác bếp trưởng
*Tiếng Anh: Self-Introduction (Age)
- Shape: triangle and circle review
*Khám phá xã hội:Bác đầu bếp trường em
*Tạo hình (NK): Làm bác đầu bếp từ thìa nhựa
*Montessori: Luyện tập
*Toán: Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc abab

Chiều
* Tiếng Anh: Jobs: review
- Self-introduction (Age)
- Color: Red and Yellow review
* Cảm thụ âm nhạc: Làm quen với khuông nhạc, khóa sol
(Tiếp)
*Montessori: Hộp vật/ tranh và âm đầu – ă, â, d
* 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: Nhận biết và tránh nơi nguy hiểm (hồ,
ao, bể chứa nước, giếng, hồ vôi…) khi được nhắc nhở
*Thể dục: VĐCB: Bò theo đường zic zac
TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ

* Music&movement: Game: What’s the time, doctor?
*Văn học: Truyện:Ba anh em
*Máy tính: Ngôi nhà toán học của Sammy
*Montessori: Giới thiệu đất, nước, không khí
Thứ năm

Thứ sáu

*Tạo hình(CK):Nặn củ cà rốt
*Tiếng anh (BN): Shape (triangle, circle)& Color (yellow&red)
review. ABC song and chant
- Job: Review
* Story time: Red (Razkid Level aa)

*Tạo hình(NK): Tô màu đồ nhà bếp
*Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
* 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:Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy
máu
*Montessori: Luyện tập

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11
Thời gian thực hiện: (Từ ngày 05/11/2018 – 30/11/2018)
KẾ HOẠCH 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 3
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

HOẠT ĐỘNG
Sáng
*Âm nhạc:
NDC: NH: “Cô giáo ”
NDKH: Vận động: “Bác đưa thư vui tính”
TCÂN: Tiếng hát ở đâu
*Montessori: Kẹp
* Thư viện: Xem sách truyện về chủ đề thầy cô giáo, làm quen
dối tay
- Thơ: cô giáo của em
- Nghe kể chuyện
*Tiếng Anh: Job review. Self-Introduction (Age)
- Conversation: Who is this? (Tailor)
*Khám phá xã hội:Ngày hội của các cô giáo
*Tạo hình (NK): Cắt dán: Trang trí áo dài
*Montessori: Hộp màu số 2 (theo thứ tự)
*Toán: Tách 1 nhóm có số lượng 3 thành 2 phần.

Chiều
* Tiếng Anh: Jobs: review
- Conversation: Who is this? (Teacher)
* Cảm thụ âm nhạc: Ôn lại 3 nốt Đồ, Rê, Mi
Học tiếp Pha, Sol
*Montessori: Luyện tập
* Võ:Dạy bài quyền cơ bản, 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: Biết gọi người giúp đỡ khi không biết
đường về nhà

*Gym kid

* Music&movement: Game: Musical chair

Thứ năm

Thứ sáu

*Văn học: Thơ: Cô giáo của con
*Máy tính: Ngôi nhà toán học của Sammy
*Montessori: Luyện tập

*Tạo hình(CK):Thiệp xinh tặng cô
*Tiếng anh (BN): Shape (triangle) & Color (Yellow)
- Conversation: What color (shape) is this? (It’s Yellow),
(It’s a triangle)
- ABC song and chant
* Story time: Red (Razkid level aa)

*Tạo hình(NK): Làm hoa tặng cô
*Giao tiếp thuyết trình: Bản lĩnh tự tin trên sân khấu
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản, 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:Đi bộ trên vỉa hè
*Montessori: Hộp que tính (0-10)
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Thời gian thực hiện: (Từ ngày 05/11/2018 – 30/11/2018)
KẾ HOẠCH TUẦN IV: Âm thanh quanh bé
Thời gian thực hiện : Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018
Lớp: Mầm xanh 3
Thời gian
Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

HOẠT ĐỘNG
Sáng
*Âm nhạc:Biểu diễn các bài hát trong tháng
TCÂN: Nghe nhạc đoán tên bài hát
*Montessori: Sách bài tập (nối chữ với hình)

Chiều
* Tiếng Anh: Job review. Self-introduction (Name & Age)
- Color: Yellow& Red
* Cảm thụ âm nhạc: Bài tập đầu tiên
*Montessori: Luyện tập
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản, phối hợp Mã bộ với Hư bộ
* Múa: Ôn tập kĩ năng+ vận động theo nhạc đơn giản
* Giáo dục lễ giáo: Biết nhận lỗi khi mắc khuyết điểm

* Thư viện:Đọc sách và cùng trò chuyện về những âm thanh bé
nghe thấy hàng ngày
*Tiếng Anh: Job review. Self-Introduction (Name & Age)
- Shape: Triangle& Circle
*Khám phá xã hội:Trò chuyện về những âm thanh quanh bé
(bằng những chất liệu khác nhau: tiếng trống, tiếng khi gõ vào cốc
nước…)
*Tạo hình (NK): Tô màu nhạc cụ âm nhạc
*Montessori: Phân loại con vật theo môi trường sống
*Thể dục: VĐCB: Tung và bắt bóng bằng hai tay.
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
*Toán:So sánh hai đối tượng về kích thước to hơn-nhỏ hơn.
*Music&movement: Game: Musical chair
*Văn học: Truyện: Giọng hót chim sơn ca
*Máy tính: Ngôi nhà toán học của Sammy
*Montessori: Luyện tập

Thứ năm

Thứ sáu

*Tạo hình(CK): Tô màu cái trống
*Tiếng anh (BN): 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)
* Story time: Yellow and Red (Razkid level aa)

*Tạo hình(NK): Trang trí nốt nhạc
*Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản, phối hợp Mã bộ với Hư bộ
* Múa: Ôn tập kĩ năng+ vận động theo nhạc đơn giản
* Giáo dục lễ giáo:Nhận ra và tránh một số vật dụng nguy
hiểm (bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng…) khi được
nhắc nhở
*Montessori: Trộn salat bơ

Sản phẩm tạo hình tháng: Thiệp xinh tặng cô
LINKS FOR REFERENCES
1. Songs:
- Warm up/Wrap up:
+ Hello song (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
+ How old are you song: https://www.youtube.com/watch?v=rcTZ9Km7kCQ
+ Hello song (Peter Weatherall): https://www.youtube.com/watch?v=rcTZ9Km7kCQ
+ What’s your name (Dream English):https://www.youtube.com/watch?v=BAFSTrSNJMg
+ Weather song (Maple leaf): https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo
+ Weather song (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew
+ Weather song (Dream English): https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY
+ Wrap up: Easy version (Dream English): https://www.youtube.com/watch?v=9tCSl_2ykgs
(Other Version Dream English):https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs
- Rainbow color song (KidsTV123): https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
- Robot Color song: https://www.youtube.com/watch?v=7XZlWXF_LRk
- Triangle song:
https://www.youtube.com/watch?v=2wFMdKb0cz0
- Alphabet song:
+ ABC chant: https://www.youtube.com/watch?v=aEYcmNhz7Uc
+ ABC SONG: https://www.youtube.com/watch?v=75p-N9YKqNo
- OTHER SONGS:

+ happy-sad (Warm-up -Dream English):https://www.youtube.com/watch?v=Ircai98nHn8or
+ 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
2. Stories:
- How old are you?:https://www.youtube.com/watch?v=IhkVUw393pI

- My name is Go Go: https://www.youtube.com/watch?v=MZ1Xnh6KXKs
- Razkid stories (level aa):
https://www.youtube.com/watch?v=NGMg78nC0pk&list=PLtSOsHG3d68TVn4CZAr4eoLwrg9cELJ6H
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TUẦN 1

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.

Bài thơ: Em làm thợ xây
Em làm chú thợ
Xây những ngôi nhà
Cho bà, cho mẹ
Cho chị, cho cha.
Nhà xây đẹp ghê
Tay cầm dao gạch
Tay nhanh thoăn thoắt
Như bác thợ nề.
Em làm chú thợ
Xây nhà vui ghê.

TUẦN 2
Bài hát: 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!
Truyện: Ba anh em
Một ông cụ có một ngôi nhà nhỏ và ba người con trai. Cụ muốn cho các con học nghề bèn bảo các con:
- Các con, mỗi người hãy học lấy một nghề. Sau này, ai tỏ ra tải giỏi nhất cha sẽ cho ngôi nhà này.
Ba người con vâng lời. Họ chia tay nhau, mỗi người đi một ngả. Anh con cả học nghể thợ cạo: anh khéo léo lắm
nên thường được vua mời vào cung để phục vụ nhà vua. Anh thứ hai học nghế đóng móng ngựa: anh cũng kéo léo
lắm nên thường được đóng móng ngựa cho các vị đại thần. Người em út học múa kiếm rất thành thạo. Đúng ngày
đã hẹn trước ba anh em về họp ở nhà cha. Bà con hàng xóm rủ nhau đến chơi. Ba anh em chưa biết trổ tài bằng
cách nào thì bỗng thấy một con thỏ chạy ngang. Người anh cả vội vàng rút dao cạo và hộp xà phòng đuổi theo, cạo
sạch sẽ bộ ria thỏ mà thỏ không bị xây xát mép. Mọi người đều trầm trồ tán thưởng.
Bỗng một cỗ xe bốn ngựa kéo chạy qua. Anh thứ hai liền phóng theo, thay lại các bộ móng tươm tất, trong khi
cỗ xe cứ chạy như bay. Mọi người ai cũng phục tài.
Lúc đó trời bắt đầu mưa. Người con út rút kiếm ra sân múa.
Mưa càng to anh múa kiếm càng nhanh. Lúc trời lạnh, người anh vẫn khô ráo, không bị dính một giọt nước. Mọi
người đều đồng ý thưởng ngôi nhà cho anh.
Nhưng ba anh em thương yêu nhau lắm. Họ vẫn chung sống cùng nhau trong một nhà. Họ làm ăn kéo lại tốt
bụng, thật thà nên rất đông khách hàng và học trò. Họ sống bên nhau hòa thuận vui vẻ suốt đời.

TUẦN 3
Bài hát: Cô giáo miền xuôi
Cô mẫu giáo mến thương từ miền xuôi lên đâyvới đàn cháu thơ ngây lớp học giữa nhiều lùm câycô dạy cháu múa
ca chiều về với mẹ chaxa cô cháu càng nhớ
sáng mai lại gặp côtừ sáng sớm tới chiều học và chơi bên côgiấc ngủ bữa cơm ngon có bàn tay đầy tình thươngcô
dạy hát rất haykể chuyện rất là vuiyêu cô giáo nhiều lắmcháu mỗi ngày càng ngoan
Bài thơ:Cô giáo của con
Mỗi khi vào lớp
Cô cười thật tươi
Giọng cô ấm áp
Say sưa giảng bài
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.

TUẦN 4
Truyện: Giọng hót chim sơn ca
Ngày xửa, ngày xưa, ở một khu rừng nọ có rất nhiều loài chim. Mỗi loài có một giọng hát khác nhau. Duy chỉ có
Sơn Ca có giọng hót hay hơn cả. Mỗi khi Sơn Ca hót, cỏ, cây, hoa lá rì rào hoà theo. Dòng suối đang chảy róc
rách cũng như muốn dừng lại để thưởng thức giọng hót mê li ấy.
Một hôm chim Sẻ được các bạn cử đến gặp Sơn Ca. Chim Sẻ hỏi Sơn Ca :
- Bạn Sơn Ca ơi, có phải bác Mặt Trời cho bạn giọng hát mê li ấy không ?
- Không phải đâu. Bác Mặt Trời tốt bụng chỉ cho tôi những tia nắng vàng rực rỡ, ấm áp thôi.
- Thế có phải cô Mây Hồng đã cho bạn giọng hót hay không ?
- Cũng không phải đâu bạn Sẻ ạ. Cô Mây Hồng xinh đẹp chỉ cho tôi những tảng bông êm dịu thôi.
- Ôi Sơn Ca đáng yêu : Thế ai đã cho bạn giọng hót hay ?
Chim Sẻ và cả bầy chim không hiểu tại sao mà Sơn Ca có giọng hót tuyệt vời đến thế. Các bạn quyết định đến
trường hỏi cô giáo Hoạ Mi. Nghe các học trò của mình hỏi, cô giáo Hoạ Mi cười rất vui. Cô nói :
- Cô và các cháu cùng nhau tìm hiểu điều đó. Sáng mai cô sẽ đợi các cháu, ta cùng đến nhà bạn Sơn Ca. Nhưng
các cháu phải nhớ dậy sớm đấy.
Sáng hôm sau, khi đến nhà Sơn Ca, các bạn thấy Sơn Ca vừa chuyền cành vừa hót say sưa. Thỉnh thoảng Sơn Ca
vừa nghiêng đầu lắng nghe tiếng cây cối xào xạc, tiếng suối chảy róc rách. Nghe rất kĩ, rất lâu những âm thanh ấy
rồi Sơn Ca mới bắt chước theo. Các bạn chim lúc ấy mới chợt hiểu vì sao Sơn Ca có giọng hót hay đến thế. Cả
đàn chim ríu rít cất tiếng hoà với giọng hót của Sơn Ca. Rừng cây rộn ràng tiếng hót của bầy chim non chào mừng
ngày mới.

