CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2018.
Lớp : Ươm mầm 1
KẾ HOẠCH TUẦN I: Đu quay
Từ ngày 05/11 đến 09/11/2018.
Thời
gian
Thứ 2

Hoạt động
Sáng
*Văn học: Kể truyện : Chiếc đu màu đỏ.
*Tiếng anh: Song: Finger Family
Counting to 20
*Montessori : Cách trải cuộn thảm

Chiều
*Hoạt động chiều: -Trò chuyện với trẻ về các thói quen nề nếp giấc
ngủ
-Xem hình ảnh đồ chơi ngoài trời: Go ̣i tên, chỉ vào bộ phậncủa đồ
dùng đồ chơi ngoài trời.
*Giáo dục lễ giáo:Giáo dục trẻ biết chào , tạm biệt, Giáo dục trẻ
biết cảm ơn, khi người lớn tặng quà.
*Montessori: Luyện tập
*Hoạt động chiều: Rèn kỹ năng chơi đồ chơi góc chơi hoạt động
với đồ vật, tạo hình, sách truyện.

Thứ 3

*Hoạt động nhận biết: Một số đồ chơi cầu trượt, xích đu,
màu đỏ , màu vàng.

Thứ 4

*Âm nhạc:
- NDC:Nghe hát ; Em chơi đu.
- NDKH: TCV:. Đu quay
* Tiếng Anh“music&movementday” : Game: Musical chair

*Thể dục:-VĐCB: Ném bóng về phía trước.
-TC: Con bọ dùa.
*Montessori: Cách chuyển đồ vật khô bằng tay (1:1) – mức độ 1
* Giáo dục lễ giáo: Giáo dục trẻ biết nhặt đồ chơi khi mình làm rơi.

Thứ 5

*Montessori: Luyện tập
* Tiếng Anh: Counting to 20

*Tạo Hình: Vẽ đường về nhà.
*Hoạt động chiều: -Tập xì mũi, lau mũi
-Trò chơi: Đọc tên một số đồ chơi ngoài trời.

Song: Finger Family

Thứ 6

* Hoạt động với đồ vật: Lựa chọn đồ dùng đồ chơi các màu

* BBBN:

sắc khác nhau

*Montessori: Khối trụ không núm A(màu đỏ)
* Tiếng Anh: : Song: Hello and good-bye song
Song: Finger Family

* Tiếng Anh: “Story time”: ‘My Family

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2018.
Lớp : Ươm mầm 1
KẾ HOẠCH TUẦN II: Gia đình bé có ai.
Từ ngày 12/11đến 16/11/2018.
Thời
gian
Thứ 2

Hoạt động
Sáng
*Văn học: Thơ : Ông với cháu.
*Tiếng anh: Counting to 20
Song: Finger family

Thứ 3

Thứ 4

*Montessori : Luyện tập
*Hoạt động nhận biết: Nhận biết về gia đình bé. (Ông bà,
bố mẹ, anh chị em.

*Âm nhạc:
- NDC:dạy hát Cháu yêu bà
- NDKH: nghe hát: Cả nhà thương nhau.
* Tiếng Anh“music&movementday” : Game: Musical chair

Thứ 5

*Montessori: Gậy số 1 (1-3)
* Tiếng Anh: Counting to 20
Song: Finger Family

Thứ 6

Chiều
*Hoạt động chiều: Xem tranh ảnh về gia đình mình, gồm có những
ai giới thiệu về ông bà bố mẹ, anh chị em trong gia đình
*Giáo dục lễ giáo: Giáo dục trẻ biết chào , tạm biệt ,cảm ơn, ạ,
vâng ạ.
*Montessori: Tên các bức tranh theo chủ đề tự nhiên
*Hoạt động chiều: bắt chước một số hành động của những người
gần gũi ( là cắt quả, rót rước, bế em…)
- Rèn kỹ năng tô màu (di màu ổ rơm)
*Montessori: Luyện tập
*Thể dục:Gym kid
* Giáo dục lễ giáo: Tập nói với người lớn khi có nhu cầu: ăn , ngủ,
vệ sinh
*Tạo Hình: Dán ngôi nhà.
*Hoạt động chiều:. bắt chước một số hành động của những người
gần gũi ( là cắt quả, rót rước, bế em…)
- Rèn kỹ năng tô màu (di màu ổ rơm)

* Hoạt động với đồ vật: Xếp chồng các hình khối
* Tiếng Anh: “Story time”: My Family

* BBBN:
*Montessori: Luyện tập
* Tiếng Anh: Hello & Good-bye song
Song: Finger Family

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2018
Lớp : Ươm mầm 1
KẾ HOẠCH TUẦN III : Ngày vui của cô giáo.
Từ ngày 19/ 11 đến 23/11/2018
Thời
gian

Hoạt động

Thứ 2

Sáng
*Văn học: : Thơ “ Cô dạy.”
*Tiếng anh: Song: Rain, Rain Go Away
Color: Red

*Montessori : Luyện tập

Chiều
*Hoạt động chiều: thực hành một số kỹ năng tự phục vụ trong sinh
hoạt ( có sự giúp đỡ cần thiết ) như: lấy nước uống ,đi vệ sinh
*Giáo dục lễ giáo: Giáo dục trẻ cách đi nhẹ nhàng trong lớp

Thứ 3

*Hoạt động nhận biết: : Trò chuyện về ngày vui của cô
giáo.

*Montessori: Cây gia đình
*Hoạt động chiều: Trò chuyện để trẻ thể hiện nhu cầu , mong muốn
bằng 1-2 câu đơn giản..

Thứ 4

*Âm nhạc:
- NDC : VĐTN: Chim mẹ chim con
NDKH: Nghe hát: Em yêu cô giáo

*Montessori: : Luyện tập
*Thể dục: VĐCB: Nhún bật về phía trước
TCVĐ: Bắt bướm
* Giáo dục lễ giáo: Tiếp tục giáo dục trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi

* Tiếng Anh“music&movementday” : Game: Musical statute

Thứ 5

*Montessori Bậc thang màu nâu 1 (3khối) (theo thứ tự)
*Tiếng Anh: Color: Red
Song: Rain, Rain Go Away

Thứ 6

*Tạo Hình: In cánh hoa tặng cô.
*Hoạt động chiều: Chơi với đất nặn.
Thực hành một số kỹ năng rửa tay, lau tay.

* Hoạt động với đồ vật: xâu vòng tặng cô.
* Tiếng Anh: “Story time”: Meet Miss Red

* BBBN:
*Montessori: : Trộn salat rau củ
* Tiếng Anh: Song: Hello & Good bye
Song: Rain, Rain Go Away

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2018
Lớp : Ươm mầm 1
KẾ HOẠCH TUẦN IV: Âm thanh từ dụng cụ âm nhạc. (Sắc xô).
Từ ngày 26/11đến 30/11/2018
Thời
gian

Hoạt động
Sáng

Thứ 2

*Văn học: Truyện “cái chuông nhỏ.”
*Tiếng anh: Song: Rain, Rain Go Away
Color: Red

Thứ 3

Thứ 4

*Montessori : Luyện tập
*Hoạt động nhận biết:Nhận biết phía trên phía dưới của
bản thân trẻ

*Âm nhạc:
- NDC :Dạy hát” Tập tầm vông”
NDKH:TC nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ.
* Tiếng Anh“music&movementday” : Game: Musical chair

Thứ 5

*Montessori: Một số loại cá
* Tiếng Anh: Color: Red
Song: Rain, Rain Go Away

Chiều
*Hoạt động chiều: Biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua
trò chơi giả bộ (bế em, khuấy bột, nghe điện thoại….)
*Giáo dục lễ giáo: Tiếp tục giáo dục trẻ biết xếp hàng chờ đến lượt
*Montessori: Sổ gửi lời
*Hoạt động chiều:-tìm hiểu một số dụng cụ âm nhạc
-Rèn trẻ lấy cất đồ chơi đúng nơi quy định
*Montessori: Luyện tập
*Thể dục:Gym kid
* Giáo dục lễ giáo: Tập nói với người lớn khi có nhu cầu: ăn , ngủ,
vệ sinh( ôn luyện)
*Tạo Hình: Tô màu sắc sô.
*Hoạt động chiều: Nghe và đoán âm thanh của một số hiện tượng
tự nhiên

Thứ 6

* Hoạt động với đồ vật: Đóng mở nắp có ren.
* Tiếng Anh: “Story time”: ‘Meet Mr. Red

* BBBN:
*Montessori: Luyện tập
* Tiếng Anh: Song: Hello and Good bye
Song: Rain, Rain Go Away

NỘI DUNG THƠ TRUYỆN,BÀI HÁT THÁNG 11/2018

I.
Bài hát
1.Bài hát: Em chơi đu
.Tác giả Mộng Lân.
A ha a ha kìa cái đu xinh . Đu cùng với em bay cao lên trời.
Tay cầm cho chắc em nhún cao cao. Nào ai có thích chơi đu không nào?
Đu em bay cao lòng sướng vui sao. Đu được gió đưa bay cao lên trời.
Em là chim chích bay vút lên cao. Nào ai có thích chơi đu thì vào.
2.Bài hát ; Cháu yêu Bà
.Tác giả: Xuân Giao
Bà ơi bà cháu yêu bà lắm
Tóc bà trắng màu trắng như mây
Cháu yêu bà cháu nắm bàn tay
Khi cháu vâng lời cháu biết bà vui...
Bà ơi bà cháu yêu bà lắm
Tóc bà trắng màu trắng như mây
Cháu yêu bà cháu nắm bàn tay
Khi cháu vâng lời cháu biết bà vui....
3. Bài hát: Chim mẹ chim con
Nhạc Sĩ: ĐẶng Nhất Mai
Cô như chim mẹ bé là chim con, tung cánh tung cánh bay bay nhịp nhàng ,đêm tối buông xuống mau bay tìm về. Cô như chim mẹ bé là
chim con,tung cánh tung cánh bay bay nhịp nhàng,đêm tối buông xuống mau bay tìm về. Ngủ ngon,ngủ ngon,chim con ngủ ngon.
4. Bài hát: Tập tầm vông
Nhạc sĩ: Lê Cao Phan
Tập tầm vông Tập tầm vông tay không tay có, tập tầm vó tay có tay không. Mời các bạn đoán sao cho trúng. Tập tầm vó tay nào có đố tay
nào không, có có không không. Tập tầm vông Tập tầm vông tay không tay có, tập tầm vó tay có tay không. Mời các bạn đoán sao cho

trúng. Tập tầm vó tay nào có đố tay nào không, có có không không.
II. Thơ& truyện:
Bài thơ: Ông với cháu
.Tác giả: Phạm Cúc.
Ông vật thi với cháu
Keo nào ông cũng thua
Cháu vỗ tay hoan hô
Ông thua cháu ông nhỉ
Bế cháu ông thủ thỉ
Cháu khỏe hơn ông nhiều
Ông là buổi trời chiều
Cháu là bình minh sáng.
Bài thơ. Cô dạy.
Tác giả Pham Hổ.
Mẹ , mẹ ơi .cô dạy
Phải giữ gìn đôi tay
Bàn tay mà dây bẩn
Sách áo cũng bẩn ngay
Mẹ, mẹ ơi. Cô day
Cái nhau là không vui
Cái miệng nó xinh thế
Chỉ nói điều hay thôi.
Truyện ; Chiếc đu màu đỏ(.Sưu tầm).
-Không biết tự bao giờ, ở trong rừng có một chiếc đu màu đỏ rất đẹp. Phất hiện ra chiếc đu đầu tiên, Thỏ con khoái chí reo lên;
-Mau tớiđây mà xem, chiếc đu đỏ đẹp quá;
Các bạn của Thỏ nghe thấy vậy đều tíu tít kéo nhau đến. Tất cả xếp hàng chờ đến lượt mình leo lên chơi ở chiếc đu màu đỏ. Lợn con cũng
muốn chơi

Đu nhưng lại ngại xếp hàng. Nó nghĩ xếp hàng dài như thế mới được chơi một lúc, mất công quá. Nếu chỉ có một mình chơi thì tốt biết
bao.Lợn con liền chạy về nhà, đeo chiếc mặt nạ sói xám lên, nhe nanh, múa vuốt chạy vào rừng. Các bạn nhỏ tưởng sói xám tới thật, sợ
quá bỏ chạy toán loạn.
Vậy là trong rừng chỉ còn mỗi Lợn con. Lợn con lật mặt lạ ra bật cười lớn
-Xem kìa một lũ nhát gan.
Lợn con quăng mặt lạ xuống, một mình bước lên chiếc đu màu đỏ, chiếc đu đu đưa qua, đưa lại… Lợn cười típ mắt .Đột nhiên, có tiếng
rắc…rắc,
Vang lên. Cành cây treo chiếc đu bị gãy. Lợn con ngã nhào xuống đất. Đau quá Lợn con khóc giống lên. Nghe tiếng lợn con khóc , Thỏ
con các bạn vội chạy lại, mau chóng đưa Lợn vào bệnh viện. Khi đó Lợn con vừa xấu hổ, vừa ân hận.
Truyện; Cái chuông nhỏ (Sưu Tầm)
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...
Sản phẩm chung: Trang trí những bông hoa xinh
LINKS
1. Warm up and wrap up songs:
- Warm up/Wrap up: +Hello song: https://www.youtube.com/watch?v=aeQlnlMpizI
+ Hello song (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
+ Up-Down song: https://www.youtube.com/watch?v=8K5bYoTgEcU
2. Family songs:
- Finger Family (Muffin Song): https://www.youtube.com/watch?v=mjFcrv6Lfx8

- Rain rain go away: https://www.youtube.com/watch?v=LFrKYjrIDs8
3. Color & number songs:
- Color songs:
+ Miss Red: https://www.youtube.com/watch?v=nW9P0VE8EmA&index=5&list=PL288AB158BF1B6AE0
+ Red song: https://www.youtube.com/watch?v=sMfkODJw30M
+ Robot color song: https://www.youtube.com/watch?v=7XZlWXF_LRk
- Number songs:
+ Let’s count 1-20 (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=Aq4UAss33qA
+ How many fingers do you have (Maple Leaf):
https://www.youtube.com/watch?v=gKPyO2vJEME
+ Counting from 1-10: https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA

