CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11
Thời gian thực hiện: (Từ ngày 05/11/2018 – 30/11/2018)
KẾ HOẠCH TUẦN I: Chú bảovệ trường em
Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018
Lớp: Mầm Xanh 4
Hoạt động

Thời
gian
Thứ 2

Sáng
* Văn học:Truyện : “ Mỗi người một việc”
* Tiếng Anh : Job: cook, teacher, doctor,farmer,.
Conversation: Who is this? (Doctor). Self-Introduction (Age)

Chiều
* Giáo dục lễ giáo: Không leo trèo lên bàn, ghế, ban công
* Tạo hình ( Ngoại khóa): Dán chân dung chú bảo vệ
* Montessori:Xúc, múc

* Võ:Dạy động tác bộ phận cơ bản – Hư bộ

Thứ 3

* Cảm thụ âm nhạc: Gõ phách theo nhịp
*Montessori: Luyện tập
* Toán: Dạy trẻ nhận biết mqh nhiều hơn, ít hơn bằng kỹ
năng ghép tương ứng 1-1

* Múa: Tập uốn, ép dẻo.
* Võ: Dạy động tác bộ phận cơ bản – Hư bộ

Thứ 4

* Tạo Hình (chính khóa) :. Vẽ bông hoa
* Music&movement day: What’s the time, doctor?

*Montessori:Khối trụ không núm C(màu xanh lá)
* Giao tiếp thuyết trình: Kỹ năng tự tin trước đám đông

* Gymkid

Thứ 5

Thứ 6

* Tiếng Anh: Job: Review. Conversation: Who is this?
(Cook) Feeling (angry-sleepy). Self-Introduction (Age)
*Âm nhạc: NDC: DVĐ “Cháu yêu cô chú công nhân”
TCAN: Tiếng hát ở đâu?
* Múa: Tập uốn, ép dẻo.
* Hoạt động khám phá: Trò chuyện về chú bảo vệtrường bé
*Tiếng anh bản ngữ: Jobs: Review. Conversation: Who is
this? (Farmer)Circle time: Talking about the weather (sunnyrainy)
* Story time: How old are you? Go Go English
*Montessori: Cơm cuộn

*Máy tính: Game bút chì thông minh.
*Thư viện: -Trò chuyện với trẻ về các chú bảo vệ trường bé
- Nghe chuyện : chú bảo vệ vui tính
* Montessori: Luyệntập
* Tạo hình ( Ngoại khóa):Tô màuchú bảo vệ
* 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 II: Bác đầu bếp trường em
Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018
Lớp: Mầm Xanh 4
Thời
gian
Thứ 2

Hoạt động
Sáng
* Văn học: Thơ : “ Cô dạy”
* Tiếng Anh : Jobs: review. Self-introduction (Age) Color:
Red and Yellow review

Chiều
* Giáo dục lễ giáo: Giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
* Tạo hình ( Ngoại khóa): Bác đầu bếp từ thìa nhựa
* Montessori:Gậy số và thẻ số 1 (theo thứ tự1-10)

* Võ: Phối hợp mã bộ với hư bộ
Thứ 3

* Cảm thụ âm nhạc: Làm quen với khuông nhạc, khóa sol
(Tiếp)
*Montessori:Hộp vật/tranh và âm đầu – ă, â, d
* Toán: Dạy trẻ đếm, nhận biết số lượng 2

* Múa: Ôn luyện các động tác đã học.
Học mới động tác nhún chân , lắc hông
* Võ: Phối hợp mã bộ với hư bộ

Thứ 4

* Tạo Hình (chính khóa): Vẽ nét chấm mờ và tô màu quả
táo
* Music&movement day: Game: What’s the time, doctor?

Thứ 5

* Tiếng Anh: Self-Introduction (Age) Shape: triangle and
circle review

*Montessori: Luyện tập
* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
*Thể dục: VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
TCVĐ: “Trời nắng trời mưa”
*Máy tính: Game Coloring.
*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
* Montessori: Giới thiệu đất, nước, không khí

Thứ 6

*Âm nhạc: NDC: DH “Em là chú công an tí hon”
NDKH: NH “Chú bộ đội”
* Múa: Ôn luyện các động tác đã học.
Học mới động tác nhún chân , lắc hông.
*Hoạt động khám phá: Trò chuyện về công việc của bác
đầu bếp
*Tiếng anh bản ngữ: Shape (triangle, circle)& Color
(yellow&red) review. ABC song and chant. Job: Review
* Story time: Red (Razkid Level aa)
*Montessori: Luyệntập

* Tạo hình ( Ngoại khóa): Tô màu căn bếp
* 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 III: Ngàyhộicủacáccôgiáo.
Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018
Lớp: Mầm Xanh 4
Thời gian
Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Hoạt động
Sáng
Chiều
* Văn học: Truyện : “ Món quà của cô giáo”
* Giáo dục lễ giáo: Chơi ở nơi an toàn.
* Tiếng Anh (người Việt): Jobs: review. Conversation: Who * Tạo hình ( Ngoại khóa): Cắt dán:Trang trí áo dài
* Montessori: Kẹp
is this? (Teacher)
* Võ:Dạy bài quyền cơ bản phối hợp mã bộ với hư bộ
* Cảm thụ âm nhạc:Ôn lại 3 nốt Đồ, Rê, Mi
Học tiếp Pha, Sol
*Montessori: Luyện tập
* Toán: Dạy trẻ đếm, nhận biết số lượng 3

* Múa: Ôn luyện các động tác đã học.
Học mới động tác nhún chân , lắc hông
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản phối hợp mã bộ với hư bộ

* Tạo Hình (chính khóa): Làm thiệp tặng cô
* Music&movement day: Game: Musical chair

* Giao tiếp thuyết trình: Bản lĩnh tự tin trên sân khấu
*Montessori: Hộp màu số 2(theo thứ tự)

*Gymkid
* Tiếng Anh : Job review. Self-Introduction (Age)
Conversation: Who is this? (Tailor)
*Âm nhạc: NDC: NH “Cô giáo”
NDKH: VĐTN “Cô nuôi dạy trẻ”
TCAN: Nghe âm la đoán tên bài hát
* Múa: Ôn luyện các động tác đã học.
Học mới động tác nhún chân , lắc hông
*Hoạt động khám phá: Trò chuyện về ngày hội của cô giáo
*Tiếng anh bản ngữ: 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)
*Montessori: Hộp que tính (0-10)

*Máy tính: Ngôi nhà khoa học của Sammy:Máy tạo thời tiết.
*Thư viện: Trò chuyện với trẻ về công việc của các bác , cô tạp vụ trường
bé
Nghe kể chuyện
* Montessori: Luyệntập

* Tạo hình ( Ngoại khóa):Làm hoa tặng cô
* 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 4
Thời
gian
Thứ 2

Thứ 3

Hoạt động
Sáng
* Văn học: Truyện : “ Đeo nhạc cho mèo”
* Tiếng Anh : Job review. Self-introduction (Name & Age)
Color: Yellow& Red

Chiều
* Giáo dục lễ giáo:Nhận ra cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận qua nét
mặt, giọng nói, qua tranh
* Montessori:Sách bài tập (Nối chữ với hình)
* Tạo hình ( Ngoại khóa): Tô màu nhạc cụ âm nhạc

* Võ: Dạy bài quyền cơ bản phối hợp mã bộ với hư bộ
* Cảm thụ âm nhạc:Bài tập đầu tiên
*Montessori: Luyệntập
*Toán: Tách, gộp nhóm trong phạm vi 3

* Múa: Ôn tập kĩ năng+ vận động theo nhạc đơn giản
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản phối hợp mã bộ với hư bộ

Thứ 4

* Tạo Hình (chính khóa): Tô màu cái trống
* Music&movement day: Game: Musical chair

Thứ 5

*Tiếng Anh : Job review. Self-Introduction (Name &
Age)Shape: Triangle& Circle

Thứ 6

*Âm nhạc:NDC: DH “Năm giác quan”
NDKH: Nghe hát “ Hai bàn tay của em ”
TCAN: Đoán tên nhạc cụ
* Múa: Ôn tập kĩ năng+ vận động theo nhạc đơn giản
* Hoạt động khám phá: Trò chuyện về âm thanh xung
quanh bé ( tiếng kêu của các con vật)
*Tiếng anh bản ngữ: 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)
*Montessori:Trộn salat bơ

* Giao tiếp thuyết trình: Ôn luyện
*Montessori:Phân loại con vật theo môi trường sống
*Thể dụcVĐCB:Bò theo đường zíc zắc
TCVĐ: Kéo cưa lửa xẻ
*Máy tính: Ngôi nhà toán học của Sammy : Thế giới sôi động.
*Thư viện:-Trò chuyện với trẻ về ngày hội của thầy , cô giáo trường bé
Thơ: cô giáo của em
* Montessori: Luyện tập

* Tạo hình ( Ngoại khóa): Trang trí nốt nhạc
* Bình bầu bé ngoan.

SẢN PHẨM TẠO HÌNH CHUNG CỦA THÁNG 11: Thiệp xinh tặng cô
NỘI DUNG THƠ, TRUYỆN, BÀI HÁT THÁNG 11
Tuần 1
Truyện: “Mỗi người một việc”
Trong một gia đình hạnh phúc nọ có anh chị em. Họ sống với nhau vui vẻ, đầm ấm. Nhưng rồi một hôm họ cãi nhau xem ai làm việc nhiều nhất.
Mắt nói : Tôi suốt ngày phải nhìn.
Tai nói : Tôi suốt ngày phải nghe
Mũi nói : Tôi suốt ngày phải ngửi
Tay nói : Tôi vẽ, tôi giặt, tôi quét nhà…
Chân nói : Tôi đi, tôi chạy, tôi nhảy…
Và tất cả cùng kêu lên :
Mồm không làm gì cả, suốt ngày chỉ ăn và uống ! Mồm nghe vậy buồn lắm nó quyết định không ăn, uống gì nữa và bỏ đi nằm, im lặng.
Hết một ngày cả nhà ai cũng mệt và buồn. Mắt nói : Không biết vì sao tôi mệt không muốn nhìn nữa, tai cũng nói : Tôi chẵng muốn nghe, chân uể
oải kêu lên : Tôi cũng không chạy được nữa.
Lúc ấy mọi người mới sực nhớ mồm không ăn, mệt lả, đang nằm ngủ, im lặng. Chúng chợt nhớ đến cuộc cãi vã hôm trước, tất cả cùng nhau đi gọi
mồm dậy và mang thức ăn đến :Thôi cậu ăn đi, cậu uống đi. Bọn mình xin lỗi cậu. Bấy giờ mồm mới chịu ăn. Sauk hi mồm ăn uống, tất cả cảm thấy
khỏe hẳn lên, tất cả viu vẻ, cười đùa.Từ đó trở đi chúng sống với nhau thân ái và hòa thuận và ai ai cũng vui vẻ làm việc.

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.

Tuần 2
Thơ: “Cô dạy”
Mẹ! mẹ ơi, cô dạy
Phải giữ gìn đôi tay
Bàn tay mà dây bẩn
Sách áo cũng bẩn ngay
Mẹ! mẹ ơi, cô dạy
Cãi nhau là không vui
Cái miệng nó xinh thế
Chỉ nói điều hay thôi.

Bài hát : “ Em là chú công an tí hon”
Hôm nay em làm công an tí hon trên đường. Đứng chỉ lối cho xe chú cô qua lại. Hôm nay em làm công an tí 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 3
Truyện: “Món quà của cô giáo”
Hôm thứ hai đầu tuần, cô giáo Hươu Sao nói với cả lớp mẫu giáo lớn:
- Các con sắp được nghỉ hè rồi. Tuần này ai được phiếu bé ngoan, cô sẽ tặng cho một món quà.
Từ hôm ấy,bé nào cũng cố gắng hát hay hơn,múa dẻo hơn và trật tự hơn khi ngồi trong lớp.Đến ngày thứ bảy, cả lớp mẫu giáo hồi hộp lắm,vì bé nào
cũng thích cô giáo cho quà mà!
Hết giờ ra chơi, trong lúc các bé xếp hang vào lớp, Cún Đốm bá vai Gấu Xù khiến cho Gấu Xù xô vào Mèo Khoang làm Mào Khoang ngã nhào, đầu
gối bị trầy da thâm tím. Mèo Khoang đau quá khóc òa lên. Cô giáo Hươu Sao phải lấy đầu cao xoa bóp vào chổ đau cho Mèo Khoang.
Giờ sinh hoạt cuối tuần, cô khen cả lớp.
- Tất cả các con đều xứng đáng nhận phiếu bé ngoan và nhận quà của cô.
Rồi cô đi từng bàn phát quà và phát phiếu bé ngoan cho các bé. Nào là những con búp bê , thú nhồi bông…trông thật ngộ nghĩnh.Lại có bạn được cô
tặng cho chiếc bút chì để tập viết hoặc kẹo sôcôla…
Đến lượt Gấu Xù , cô tặng cho Gấu Xù một cái ô tô đỏ rất đẹp, nhưng cậu cứ cúi mặt xuóng, không đưa tay ra nhận quà. Cô giáo dịu dàng hỏi:
-Gấu Xù làm sao thế?
Gấu Xù nói lí nhí:

-Thưa cô con không ngoan ạ!
-Con hãy nói cho cô nghe nào !
-Thưa cô, con đã xô vào Mèo Khoang làm bạn ấy bị ngã ạ .
Cô Hươu Sao nhìn Gấu Xù trìu mến rồi nói :
-Đó là lúc xếp hàng ,con đi hơi nhanh nên lỡ xô vào bạn. Con không cố ý làm bạn ngã, phải không nào ?
-Thưa cô, lỗi tại con ạ. Chính con đã bá vai bạn Gấu Xù ạ !
Cô Hươu Sao gật đầu :
-Cô hiểu rồi. Lần sau khi xếp hàng, các con đừng đùa nghịch, xô đẩy nhau. Còn hôm nay , Gấu Xù và Cún Đốm vẫn được nhận quà và phiếu bé
ngoan vì các con đã thật thà, dũng cảm nhận khuyết điểm của mình.
Nói rồi cô giáo tặng cho mỗi bạn một chiếc ô tô đồ chơi rất đẹp. Chắc hẳn đó là thứ đồ chơi mà cả hai bạn quí nhất trong năm học mẫu giáo này.

Bài hát: “ Cô giáo”
Mẹ của em ở trường, là cô giáo mến thương. Cô yêu em vô hạn, dạy dỗ em ngày tháng. Em yêu biết bao nhiêu, mẹ của em ở trường. Mẹ của em ở
trường, là cô giáo mến thương.Dạy dỗ em từng lời, từng nét bút, dáng đi. Mong cho em nên người, thành cháu ngoan của bác. Em yêu biết bao nhiêu,
mẹ của em ở trường. Mẹ của em ở trường, là cô giáo mến thương.
Tuần 4
Truyện: “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.
Bài hát : “ Năm giác quan”
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 tai xinh. Cho nghe được tiếng đàn du dương. Mẹ cho con da khỏe lạ
thường. Chở che cơ thể bảo vệ con mỗi ngày.

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
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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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