CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2019
Thời gian từ 02/12/2019 – 27/12/2019
Tuần 1: Nhu cầu gia đình bé
Thực hiện từ ngày 02/12/2019 – 06/12/2019
Lớp: Chồi non 1
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

HOẠT ĐỘNG
Sáng
* Montessori: Cách sử dụng dao
* Văn học: Thơ “Em yêu nhà em”
* Âm nhạc: Nội dung chính: Dạy hát: Nhà của tôi
Nội dung kết hợp: Nghe hát: Niềm vui gia đình
Trò chơi: Về đúng gia đình mình
* Võ: Ôn luyện bộ pháp mã bộ chuyển cung bộ
* Múa: Học mới cách nguộn cổ tay (tay thế 2).
Tập bài nhảy: Jingle bell
* Tạo hình (Ngoại khóa): Nặn đậu hà lan
* Piano: Bài tập quãng 3.1
* Hoạt động khám phá: Tìm hiểu, trò chuyện về nhu cầu của gia đình bé
* Giáo dục lễ giáo: Biết giữ gìn đồ dùng trong lớp học
* Montessori: Luyện tập
* Montessori: Túi bí mật
* Tạo hình (Ngoại khóa) : Dán chùm nho
* Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật tung hứng bóng bằng hai tay
* Tạo hình (Chính khóa): Nặn đồ dùng trong gia đình bé
* Cảm thụ âm nhạc: Tiết tấu đơn,kép sau
* Montessori: Luyện tập
* Toán: Đo độ lớn đối tượng bằng 1 đơn vị đo.
* Võ: Ôn luyện bộ pháp mã bộ chuyển cung bộ
* Múa: Học mới cách nguộn cổ tay (tay thế 2).
Tập bài nhảy: Jingle bell
* Gymkids
* Montessori: Bánh mì cuộn phô mai & thịt xông khói
* Bóng rổ: Ôn luyện kỹ thuật tung hứng bóng bằng hai tay

Chiều

* Tiếng Anh Bản Ngữ:
Plastic items (Đồ dùng bằng nhựa)
Properties of plastic (Tính chất của nhựa)
Recycling plastic objects (Tái chế vật dụng bằng nhựa)
Making pen box from scrap(Làm hộp bút từ phế liệu)
Rubber items (Đồ dùng bằng cao su)
Making bunches of grapes from balloons(Làmchùmnhotừbóng bay)
Using plastic and rubber items (Sử dụng đồ dùng bằng nhựa và đồ dùng bằng
cao su)
Safety rules (Quy tắc an toàn)
Review(Ôntập)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2019
Thời gian từ 02/12/2019 – 27/12/2019
Tuần 2: Ngôi nhà của bé
Thực hiện từ ngày 09/12/2019 – 13/12/2019
Lớp: Chồi non 1
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

HOẠT ĐỘNG
Sáng
* Montessori: Tủ hình học
* Văn học: Truyện “Cả nhà đều làm việc”
* Âm nhạc: Nội dung chính: Vận động theo nhạc: Nhà mình rất vui
Nội dung kết hợp: Nghe hát: Ba ngọn nến lung linh
Trò chơi: Ai đoán giỏi
* Võ:. Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4
* Múa: Học mới các động tác nguộn ngón tay ( thế 2,6)
Học mới động tác : Đu tiên , Quay ngang di động..
* Tạo hình (Ngoại khóa): Vẽ ngôi nhà ước mơ
* Piano: Bài tập quãng 3.1
*Hoạt động khám phá: Trò chuyện về ngôi nhà của bé
* Giáo dục lễ giáo: Tác phong khi thấy các thầy cô
* Montessori: Cách chăm sóc tóc
* Montessori: Khối nhị thức
* Tạo hình (Ngoại khóa): Làm ngôi nhà từ lõi giấy
* Phát triển vận động : Vận động cơ bản : Ném trúng đích thẳng đứng
Trò chơi vận động : Mèo đuổi chuột
* Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật tung bóng truyền tay hai người
* Tạo hình (Chính khóa): Xé dán ngôi nhà của bé
* Cảm thụ âm nhạc: 6 bậc cơ bản trong hạng âm
* Montessori: Luyện tập
* Toán: Nhận biết số thứ tự trong phạm vi 3
* Võ:. Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4

* Múa: Học mới các động tác nguộn ngón tay ( thế 2,6)
Học mới động tác : Đu tiên , Quay ngang di động..
* Montessori: Bộ khung hình kim loại
* Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật tung bóng truyền tay hai người

Chiều

* Tiếng Anh Bản Ngữ:
Road vehicles (Phương tiện giao thông đường bộ)
Types of wheel (Một số loại bánh xe)
Parts of cars/cranes (Các bộ phận của ô tô/ cần cẩu)
Building the car, crane (Lắp ghép ô tô, cần cẩu)
Traffic lights, signs. (Đèn giao thông, biển báo giao thông)
Drawing traffic signs (Vẽ biển báo giao thông)
Bus stop (Điểm dừng xe buýt)
Safety rule when getting on (off) the bus (Quy tắc an toàn khi lên/xuống xe buýt)
Review (Ôntập)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2019
Thời gian từ 02/12/2019 – 27/12/2019
Tuần 3: CĐ phát sinh: Cháu yêu chú bộ đội
Thực hiện từ ngày 16/12/2019 – 20/12/2019
Lớp: Chồi non 1
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

HOẠT ĐỘNG
Sáng
* Montessori: BT-Ghép từ và tranh (CĐ hồng từ 2 chữ cái)
* Văn học: Thơ “Chú bộ đội hành quân trong mưa”
* Âm nhạc: Nội dung chính: Nghe hát: Màu áo chú bộ đội
Nội dung kết hợp:Vận động theo nhạc: Chú bộ đội
Trò chơi: Chiến sỹ tài năng
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4
* Múa: Học mới các động tác nguộn ngón tay ( thế 2,6)
Học mới động tác : Đu tiên , Quay ngang di động..
* Tạo hình (Ngoại khóa): Vẽ chú bộ đội của em
* Piano: Bài tập quãng 3.2
*Hoạt động khám phá: Tìm hiểu công việc của chú bộ đội
* Giáo dục lễ giáo: Cách đi trong lớp
* Montessori: Luyện tập
* Montessori: Hạt vàng và thẻ số
* Tạo hình (Ngoại khóa):
* Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật tung bóng truyền tay hai người
* Tạo hình (Chính khóa): Làm hoa tặng chú bộ đội
* Cảm thụ âm nhạc: Tập tô khóa sol và nốt nhạc C, D, E
* Montessori: Luyện tập
* Toán: Tách 1 nhóm trong phạm vi 3 ( ghi nhớ bằng thẻ số.)
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4
* Múa: Học mới các động tác nguộn ngón tay ( thế 2,6)
Học mới động tác : Đu tiên , Quay ngang di động..
* Gymkids
* Montessori: Bánh gạo Nhật – Trứng chim cút
* Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật tung bóng truyền tay hai người

Chiều

* Tiếng Anh Bản Ngữ:
Railway vehicles (Phương tiện giao thông đường sắt)
Passenger train and freight train (Tàuchởkháchvàtàuchởhàng)
Train track (Đường ray tàu hỏa)
Building train tracks (Lắp ráp đường ray tàu hỏa)
Train Signs (Biển báo tàu hỏa)
Making train guard flags(Làm cờ hiệu tàu hỏa)
Railway station (Nhà ga tàu hỏa)
Safety rules on the train (Quy tắc an toàn khi đi tàu)
Review(Ôn tập)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2019
Thời gian từ 02/12/2019 – 27/12/2019
Tuần 4: Bữa cơm gia đình
Thực hiện từ ngày 23/12/2019 – 27/12/2019
Lớp: Chồi non 1
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

HOẠT ĐỘNG
Sáng
* Montessori: Dàn trận 45
* Văn học: Truyện: Hai chú gấu tham ăn
* Âm nhạc: Nội dung chính: Biểu diễn các bài hát đã học trong tháng
Nội dung kết hợp :Nghe hát: Nhà là nơi
Trò chơi: Nghe âm la đoán tên bài hát
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4
* Múa: Ôn tập các động tác đã học.
Bài múa : Cháu hát về đảo xa
* Tạo hình (Ngoại khóa): Vẽ quá trình nảy mầm(T1)
* Piano: Bài tập quãng 3.2
*Hoạt động khám phá: Trò chuyện về bữa cơm gia đình bé
*Giáo dục lễ giáo: Học cách giơ tay khi phát biểu và có ý kiến
* Montessori: Luyện tập
* Montessori: Cấu tạo trái đất
* Tạo hình (Ngoại khóa): Vẽ quá trình nảy mầm(T2)
* Phát triển vận động :
Vận động cơ bản : Chạy nhanh 10m – Ném xa bằng 2 tay
Trò chơi vận động : Kéo co
* Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật tung bóng truyền tay hai người
* Tạo hình (Chính khóa):. Vẽ và tô màu chiếc kem
* Cảm thụ âm nhạc: Làm quen với đàn Ghi ta
* Montessori: Luyện tập
* Toán:. Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc của 3 đối tượng, sao chép theo mẫu có
sẵn
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4
* Múa: Ôn tập các động tác đã học.
Bài múa : Cháu hát về đảo xa
* Montessori: Các dạng đất và nước – mô hình
* Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật tung bóng truyền tay hai người

Chiều

* Tiếng Anh Bản Ngữ:
Waterway vehicles (Phương tiện giao thông đường thủy)
Building a rowing-boat (Lắp ráp thuyền có mái chèo)
Movement of boat, ship (Sự chuyển động của tàu và thuyền)
Direction and speed of boat, ship. (Phương hướng và tốc độ của tàu và thuyền)
Safety equipment under water (Các thiết bị an toàn khi ở dưới nước)
Using life jackets, goggles, swimcaps (Sử dụng áo phao, kính bơi và mũ bơi)
Wharf (Bến phà)
Safety rules on the boats (Quy tắc an toàn khi đi thuyền)
Review (Ôn tập)

Bài tạo hình tập thể: Làm hoa giấy tặng chú bộ đội
NỘI DUNG THƠ, TRUYỆN THÁNG 12
Tuần 1.
Dạy hát: Nhà của tôi
Đố bạn biết đó là nhà của ai? Tôi trả lời: " Đó là nhà của tôi".Ngôi nhà đó rất gần gũi yêu thương. Ngôi nhà đó
chính là nhà của tôi.
Nghe hát: Niềm vui gia đình
Tổ ấm gia đình. Không gì sánh được. Còn trong ký ức bao nhiều buồn vui tình thương của mẹ,cùng lời cha dặn.
Một mai vững bước cho con vào đời. Bên Nhau vui ca hát ca hát. Hoa đưa hương thơm ngát thơm ngát. Mong ước
cho tình yêu gia đình. Qua tháng năm càng thêm mặn nồng. Hãy vững tin tình yêu gia đình trong trái tim và trong
nụ cười.
Thơ: Em yêu nhà em
Chẳng đâu bằng chính nhà em
Có đàn chim sẻ bên thềm líu lo
Có nàng gà mái hoa mơ
Cục ta, cục tác, khi đã đẻ xong
Có bà chuối mật lưng ong
Có ông ngô bắp râu hồng như tơ
Có ao muống với cá cờ
Em là chị Tấm đợi chờ bống lên
Có đầm ngào ngạt hoa sen
Ếch con học nhạc, dế mèn làm thơ
Dù đi xa thật là xa

Tuần 2:
Bài hát: Nhà mình rất vui
Má là đóa hồng dành riêng cho ba ba là mái nhà che con và má.Con là nụ hoa đẹp xinh nhất nhà ,nhà mình yêu
thương sống vui thuận hòa.Nhà mình bốn mùa rộn vang câu ca ba thà không đàn vui tươi rộn rã má bắt bài ca con
hát chan hòa. Hạnh phúc ngọt ngào hơn cả sôcôla..Ba ba ba ba ba ...Ma ma ma ma ma ...Ba ba ba ba ba ...Ma ma
ma ma ma ...
Nghe hát: Ba ngọn nến lung linh
Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng ba ngọn nến lung linh á à á a a thắp sáng một gia
đình
Gia đình, gia đình ôm ấp ta những ngày thơ cho ta bao nhiêu niềm thương mến gia đình, gia đình vương vấn bước
chân gia đình ấm áp trái tim quay về gia đình, gia đình ôm ấp ta những ngày thơ cho ta bao nhiêu niềm thương
mến gia đình , gia đình bên nhau mỗi khi đơn độc bên nhau đến suốt cuộc đời .Lung linh , lung linh tình mẹ , tình
cha .Lung linh, lung linh cùng một mái nhà .Lung linh, lung linh cùng buồn cùng vui .Lung linh, lung linh hai tiếng
gia đình
Truyện: Cả nhà đều làm việc
Cả nhà ai cũng làm việc. Này nhé, anh Trâu to lớn theo bố đi cày. Chị Đòn Gánhdẻo dai thì giúp mẹ gánh mạ ra
đồng. Đến ông Mặt Trời cũng làm việc. Buổi sáng,ông dậy sớm nấu ăn đỏ một góc trời phía Đông rồi khoan thai
cầm cây gậy làmbằng nắng vàng dắt đàn mây trắng đi chăn trên đồng cỏ trời xanh biếc.Chỉ mỗichim Hoạ Mi là
nhởn nhơ đứng rỉa lông cánh trong chiếc lồng đẹp đẽ. Bà Chổicũng đã quét nhà xong đấm lưng bình bịch:
– Ái chà! Đau lưng quá! Chỉ có con nhỏ Hoạ Mi là sướng nhất nhà thôi,chẳng phải làm gì cả.
-Cô Mèo Mướp thở dài: Nó còn được ông chủ chăm chút nữa chứ ! Nào là nước uống, hạt kê ngonđem đến tận nơi.
Tôi rình bắt chuột cả đêm cũng không được cưng chiều thế đâu!Chú Cún đang nằm trên sân phụ hoạ theo:
– Tôi thì phải gác nhà bất kể đêm ngày. Chỉ có tôi là khổ nhất.Giữa lúc mọi người đang than vãn, bất ngờ Hoạ Mi
cất cao giọng hót. Dồnhết sức, Hoạ Mi hót vang những lời ca thánh thót chào đón một ngày mới. Bà Chổiđang
đứng im lặng ở góc hè nghiêng đầu lắng nghe. Cô Mèo Mướp tỉnh hẳn ngủ.Chú Cún thì giỏng hai tai lên thích thú.
Dường như bao nhiêu mệt nhọc tan biếnđâu hết. Chim Hoạ Mi cũng làm việc đấy chứ! Thì ra, cả nhà ai cũng làm
việc cả

Tuần 3:
Nghe hát:Màu áo chú bộ đội
Mầu áo chú bộ đội, mới trông là mầu xanh. Như mầu lá trên cành, trộn vào mầu xanh rêu đá. Mầu áo chú bộ đội, đi
trên đường cát bụi. Lại ánh sắc mầu vàng, có mầu đỏ đất núi. Xen nâu đất đường làng. Mầu áo thân thương, khó
đổi mầu qua mưa nắng. Như tình sâu nghĩa nặng, chẳng thay đổi bao giờ. Như tình dân nghĩa Đảng, còn nguyên
vẹn như xưa. Mai đây, chúng em đi dưới mầu cờ, lại mang tấm áo. Không phai mờ, không phai mờ được mầu
xanh, tươi xanh. Mầu áo cha anh, đến tuổi truyền cho con cháu. Ai nhìn sao Bắc Đẩu, mà quên cả đêm dài. Ai nhìn
thân áo vải, mà quên cả chông gai. Nay mai, chúng em khôn lớn bằng người, lại mang tấm áo. Bao nhiêu đời, bao
nhiêu đời mà còn xanh, tươi xanh
Bài hát: 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
Bài thơ:Chú bộ đội hành quân trong mưa
Mưa rơi, mưa rơi
Lộp bộp, lộp bộp
Áo dù có ướt V
ẫn đi, vẫn đi
Đường ra mặt trận
Còn dài, còn dài
Cho dù mưa rơi
Chú vẫn đi tới
Chú đi trong đêm
Long lanh sao đỏ
Như ngọn đèn nhỏ
Soi đường hành quân
Mưa rơi, mưa rơi
Áo dù có ướt
Vẫn đi , vẫn đi
Chân dồn dập bước

Tuần 4:
Nghe hát: Nhà là nơi
Nhà là nơi bố đồng tình ,cùng con lao vào bếp mẹ vừa nếm đã tươi cười đồ ăn ngon được phết la la....Nhà là nơi cứ
rộn ràng làm say mê nhà khác tính tình tang bố chơi đàn hòa theo con mẹ hát la la... Bố đi làm đã về nhớ lắm con
ôm cái nhé!, Nhà là nơi ấm êm lắm Tình thương mến thương Lớn còn phải đỡ đần Những tháng năm mẹ ân
cần Nhà là nơi chúng ta Sớt chia nhau suốt đời. Nhà là nơi có góc tường Ngồi xem phim đầm ấm Cả nhà catwalk
trên giường Mẹ ra xa ngồi chấm la la ...la.. Nhà là nơi bố buồn phiền Vì anh hai cẩm nang Mẹ tìm mua thuốc ra
liền Mẹ thương con nhiều lắm la la...la. Nhà là nơi bố về nhì Vì bơi như người nhái Mẹ thì trông vần kiên trì Tập
theo con chậm rãi Chắc bố mẹ sẽ già Chắc chắn bố mẹ sẽ già Cả hai có nhớ con? Vâng! Tất nhiên rồi! No! in
english Yes! of course la la... la la...
Truyện: hai chú gấu tham ăn
Ở một khu rừng nọ, có Gấu mẹ và hai chú Gấu con sống với nhau rất vui vẻ. Một hôm, hai Gấu con thưa với mẹ:
Chúng con đã khôn lớn, xin mẹ cho chúng con tự đi kiếm ăn ạ.
Gấu mẹ ôm lấy hai con ân cần dặn dò. Hai chú Gấu từ biệt mẹ ra đi.
– Hai anh em đi cẩn thận. Nhớ phải nhường nhịn nhau đấy nhé!
– Vâng, chúng con biết rồi ạ.
– Đi nhanh lên em!
– Chờ em nào!
Chúng đi mãi, bụng đã đói meo mà chẳng tìm được gì để ăn. Bỗng hai chú Gấu tìm được một miếng pho mát lớn.
Chúng sung sướng định chia nhau nhưng ai cũng muốn tự chia vì sợ mình được phần ít hơn.Hai chú Gấu đã quên
lời mẹ dặn phải nhường nhịn nhau nên đã tranh giành nhau kịch liệt. Vừa lúc đó, một con cáo già đi tới.
– “Để đấy anh chia cho.”
– “Không, để em. Anh chia toàn giành phần hơn.”
Cáo già hỏi thì hai chú Gấu kể lại rằng hai anh em đang tranh nhau chia miếng pho mát .
Cáo già nói: Chuyện đấy có gì mà rắc rối. Đưa đây, tôi chia cho thật đều nhau.
Hai anh em Gấu mừng rỡ nghe theo.
– “Tưởng gì chứ chia pho mát thì dễ hơn ăn kẹo! Yên tâm đi! Tôi chia là công bằng nhất!”
Cáo cố ý bẻ miếng bánh thành hai phần to, nhỏ khác nhau rõ rệt. Hai chú Gấu vội vàng kêu lên: Miếng này to hơn
rồi!

Cáo già bình thản đáp: Không vấn đề gì. Tôi sẽ sửa lại ngay. Nói rồi Cáo đưa phần to lên mồm cắn một miếng rõ
to, nhai ngấu nghiến. Phần to trở thành phần nhỏ, hai Gấu con lại kêu lên: Hai phần này lại không bằng nhau!
Cáo già liếc mắt nhìn hai chú ra vẻ thương cảm: Không sao, tôi sửa một chút là đều ngay ấy mà.
Cáo lại ngoạm một miếng ở phần to, phần to lại hóa nhỏ hơn. Hai Gấu con hậm hực: Vẫn không đều!
Cáo liếm mép, an ủi hai chú Gấu con: Được rồi, được rồi, chỉ cần sửa lại một tí là hai phần đều nhau thôi!
Cứ thế, cứ thế, Cáo chén hết miếng này đến miếng khác. Hai Gấu con thèm nhỏ dãi, cứ hếch mũi lên xem phần nào to hơn, phần nào nhỏ hơn. Cáo chén no bụng
rồi mới chia cho hai phần đều nhau. Và lúc bấy giờ thì mỗi phần chỉ còn lại là một mẩu bé tí tẹo.

