CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2019
Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/12/2019 – 27/12/2019
Tuần 1: Nhu cầu gia đình bé.
Thời gian: ( Từ ngày 02/12 – 06/12/2019)
Lớp: Chồi non 2
Thời
gian

Thứ hai

Thứ ba

Hoạt động
Sáng
*Bóng rổ: Ôn luyện Kỹ thuật tung hứng
bóng bằng hai tay.

*Âm nhạc: Nội dung chính:Nghe hát:
Ba ngọn nến lung linh
Nội dung kết hợp: Vận động theo nhạc:
Gia đình nhỏ hạnh phúc to
Trò chơi âm nhạc: Tai ai tinh

Thứ tư

Thứ năm

*Bóng rổ: Ôn luyện Kỹ thuật tung hứng
bóng bằng hai tay.

*Tạo hình (chính khóa): Vẽ chiếc cốc
Thứ sáu

Chiều
*Montessori: Cách sử dụng dao
*Toán: Đo độ lớn đối tượng bằng 1 đơn vị đo.
*Hoạt động khám phá: Nhu cầu của gia đình bé
*Tạo hình (Ngoại khóa): Nặn : Đậu hà lan
* 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)

*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
*Văn học: Truyện: “Thỏ dọn nhà”
*Montessori: Luyện tập
*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
*Cảm thụ âm nhạc: Tiết tấu đơn, kép sau.
*Montessori: Túi bí mật
*Montessori: Luyện tập
*Piano: Bài tập quãng 3.1
*Tạo hình (ngoại khóa): Dán chum nho
*Montessori: Bánh mì cuộn phô mai & thịt xông khói
*Giáo dục lễ giáo: Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi.
*Gymkids:

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2019
Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/12/2019 – 27/12/2019
Tuần 2: Ngôi nhà của bé.
Từ ngày 09/12 đến 13/12/2019
Lớp :Chồi Non 2
Thời
gian

Hoạt động
Sáng
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật Tung
hứng bóng truyền tay hai người

Chiều
*Montessori: Tủ hình học
*Toán: Nhận biết số thứ tự trong phạm vi 3
*Hoạt động khám phá: Trò chuyện về ngôi nhà của bé
*Tạo hình (ngoại khóa): Vẽ ngôi nhà mơ ước

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

*Âm nhạc:
: Nội dung chính: Dạy hát: Nhà của tôi
Nội dung kết hợp: Nghe hát: Cho con
Trò chơi âm nhạc: Ai đoán giỏi
* Phát triển thể chất:
VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật Tung
hứng bóng truyền tay hai người

*Tạo hình (chính khóa): Cắt dán ngôi
nhà của bé

* 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)

*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..
*Văn học: Thơ: “Em yêu nhà em”
*Montessori: Cách chăm sóc tóc
*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..
*Cảm thụ âm nhạc: 6 bậc cơ bản trong hang âm
*Montessori: Khối nhị thức
*Montessori: Luyện tập
*Piano: Bài tập quãng 3.1
*Tạo hình (ngoại khóa): Làm ngôi nhà từ lõi giấy
*Montessori: Bộ khung hình kim loại
*Giáo dục lễ giáo: Sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gang.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2019
Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/12/2019 – 27/12/2019
Tuần 3: Cháu yêu chú bộ đội.
Từ ngày 16/12 đến 20/12/2019
Lớp : Chồi Non 2
Hoạt động
Thời gian

Sáng

Chiều

*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật Tung
hứng bóng truyền tay hai người
Thứ hai

Thứ ba

*Âm nhạc: Vận động theo nhạc: “Cháu
thương chú bộ đội”
Nội dung kết hợp: Nghe hát: “Màu áo
chú bộ đội”
Trò chơi âm nhạc: Tạo dáng

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật Tung
hứng bóng truyền tay hai người

*Tạo hình (chính khóa): Nặn mũ chú
bộ đội

* 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)

*Montessori: BT-Ghép từ và tranh (CĐ hồng từ 2 chữ cái)
*Toán: Tách 1 nhóm trong phạm vi 3 ( ghi nhớ bằng thẻ số)
*Hoạt động khám phá: Trò chuyện về công việc của chú bộ
đội
*Tạo hình (ngoại khóa): Vẽ chú bộ đội của em
*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..
*Văn học: Truyện: Anh bộ đội và lũ trẻ nhỏ
*Montessori: Luyện tập
*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..
*Cảm thụ âm nhạc: Tập tô khóa sol và nôt nhạc C, D, E
*Montessori: Hạt vàng và thẻ số
*Montessori: Luyện tập
*Piano: Bài tập quãng 3.2
*Tạo hình (ngoại khóa): Trang trí cây thông
*Montessori: Bánh gạo Nhật – Trứng chim cút
*Giáo dục lễ giáo: Biết giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn.
*Gymkids:

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12
Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/12/2019 – 27/12/2019
Tuần 4: Bữa cơm gia đình.
Từ ngày 23/12 đến 27/12/2019
Lớp : Chồi Non 2
Hoạt động
Thời
gian

Sáng

Chiều

*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật Tung
hứng bóng truyền tay hai người
Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

*Âm nhạc: Nội dung chính: Biểu diễn
các bài hát tháng 12
Nội dung kết hợp:
Trò chơi: Nghe nhạc đoán tên bài hát.
*Phát triển thể chất:VĐCB Chạy
chậm 60-80m
TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ

*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật Tung
hứng bóng truyền tay hai người
*Tạo hình (chính khóa):\ Vẽ que kem

Thứ sáu

* 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)

*Montessori: Dàn trận 45
*Toán: Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc của 3 đối tượng, sao chép
theo mẫu có sẵn
*Hoạt động khám phá: Bữa cơm gia đình bé.
*Tạo hình (ngoại khóa): Vẽ quá trình nảy mầm(T1)
*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
*Văn học: Thơ: Lấy tăm cho bà
*Montessori: Luyện tập
*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
*Cảm thụ âm nhạc: Làm quen với đàn Ghi ta
*Montessori: Cấu tạo trái đất
*Montessori: Luyện tập
*Piano: Bài tập quãng 3.2
*Tạo hình (ngoại khóa): Vẽ quá trình nảy mầm(T2)
*Montessori: Các dạng đất và nước – mô hình
*Giáo dục lễ giáo: Lễ phép với người lớn tuổi.

*Tranh tập thể : Làm cây gia đình.

Bài hát ,thơ truyện tháng 12
*Tuần 1:
-Bài hát :
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 linhA à á a aThắp sáng một gia đình . Gia đình, gia đìnhÔm ấp ta những ngày thơ
Cho ta bao nhiêu niềm thương mến Gia đình, gia đình Vương vấn bước chân ra đi 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.
VĐTN: Gia đình nhỏ hạnh phúc to
Một nụ cười bé,cha vui cả ngày Một vài tiếng khóc,mẹ lo hằng đêm. Thầm cầu mong cho,con sẽ an lành Chín tháng sinh thành,một đời yêu thương. Một vòng
tay lớn,ôm con vào long Một bàn chân to,cho con tập điDù ngày mai khi,con lớn lên người. Nhưng với cha mẹ,vẫn mãi bé thơ.À ơi à ơi,con ngủ cho ngoanGiấc
mơ sẽ mang,đầy lời mẹ ru . À ơi à ơi,mãi mãi chúng taMột gia đình nhỏ,một hạnh phúc to
Truyện: Thỏ dọn nhà
Hôm nay, gia đình Thỏ dọn đến nhà mới. Bố mẹ Thỏ đã chuyển được nhiều đồ đạc đi rồi, chỉ còn lại một cái bàn, hai cái ghế và cái giỏ khâu của mẹ
thôi. Năm anh em Thỏ bàn nhau chuyển nốt chỗ bàn ghế ấy đến nhà mới đỡ cho bố mẹ. Anh Thỏ Khoang lớn nhất đứng ra phân công cho các em tùy theo sức
của mỗi ngừơi. Thỏ khoang nói:
– Anh và Thỏ Nâu khỏe nhất thì khiêng cái bàn. Thỏ Xám và Thỏ Đen mỗi em mang một chiếc ghế. Còn em Thỏ Trắng bé nhất nhà, em sẽ mang cái giỏ khâu
của mẹ và bế búp bê đi theo.
Năm anh em vui vẻ làm việc, vừa làm vừa hát quên cả mệt.. Trời bỗng đổ cơn mưa. Anh em Thỏ đang đi phải đứng lại đặt bàn ghế xuống rồi đứng trú vào gốc
cây.
Trời cứ mưa mãi không tạnh, ai cũng muốn về vì biết bố mẹ đang mong. Anh em Thỏ bàn nhau cứ đi tiếp, nhưng đi thì mưa ướt mất, về bị ốm thì sao? Mỗi
người một ý, cuối cùng em Thỏ Trắng nêu ý kiến và được các anh hoan hô. Theo lời Thỏ Trắng, các anh xếp ghế lên mặt bàn, rồi nấp ở dưới, mỗi người khiêng
một chân bàn. Còn Thỏ Trắng xách giỏ khâu của mẹ và bế búp bê đi ở giữa.
Thế là anh em Thỏ về đến tận nhà mới mà không ai bị ướt, cả giỏ khâu và em búp bê cũng thế. Bố mẹ Thỏ chạy ra đón và khen các con vừa giỏi vừa ngoan.
*Tuần 2:
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 : Cho con
Ba sẽ là cánh chim Đưa con đi thật xa Mẹ sẽ là cành hoa Cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn Che chở suốt đời con Vì con là con ba Con của ba rất ngoan Vì
con là con mẹ Con của mẹ rất hiền. Ngày mai con khôn lớn Bay đi khắp mọi miền Con đừng quên con nhé Ba mẹ là quê hương!

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
Chẳng đâu vui được như nhà của em
*Tuần 3
-Bài hát
VĐTN: Cháu thương chú bộ đội
Cháu thương chú bộ đội Nơi rừng sâu biên giới Cháu thương chú bộ đội Canh giữ ngoài đảo xa. Cho chúng cháu ở nhà Có mùa xuân nở hoa Cho tiếng hát hòa
bình . Vang trời xanh quê ta Cháu thương chú bộ đội Nơi rừng sâu biên giới Cháu thương chú bộ đội . Canh giữ ngoài đảo xa Cho chúng cháu ở nhà Có mùa
xuân nở hoa Cho tiếng hát hòa bình Vang trời xanh quê ta
.
Nghe hát: Màu áo chú bộ đội
Màu áo chú bộ đội, mới trông là màu xanh. Như màu lá trên cành, trộn vào màu xanh rêu đá. Màu áo chú bộ đội, đi trên đường cát bụi. Lại ánh sắc màu vàng, có
màu đỏ đất núi. Xen nâu đất đường làng. Màu áo thân thương, khó đổi màu 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 màu cờ, lại mang tấm áo. Không phai mờ, không phai mờ được màu 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
-Truyện: Anh bộ đội và lũ trẻ nhỏ
Cái Mỹ có một anh bộ đội thật là đẹp. Đấy là một anh bộ đội bằng đất mẹ mới mua cho Mỹ phiên chợ hôm qua. Anh bộ đội mới về nhà cái Mỹ được
một lúc, phải, chỉ một lúc thôi mà cái thế giới trẻ con khắp cõi “xóm Mít” đều bàn tán, nắc nỏm, ao ước xôn xao giống như câu chuyện của những người lớn khi
có một tin thời sự nóng hổi đặc biệt, như tin tên lửa Liên Xô bay sau lưng mặt trăng chẳng hạn. Thật đúng là như thế!
Bọn con gái thì cho rằng anh bộ đội rất hiền và rất xinh, bởi lẽ anh chỉ bằng củ khoai dong, hai chấm mắt đen láy, lại có cả má hồng, cái miệng nhỏ lúc nào
cũng mỉm cười với chúng nó. Bộ quần áo thì xanh ngăn ngắt như thể con cánh cam. Mà mũ cũng có huy hiệu sao vàng hẳn hoi nữa kia. Ôi, nom đến là xinh!
Ừ, bọn con trai thì cho là anh bộ đội rất oách bởi lẽ rõ ràng anh lúc nào cũng mang một khẩu súng trước ngực. Mà súng tiểu liên hẳn hoi nhá. Sau lưng ụ lên cái
ba lô, chắc hẳn nhiều thứ nặng lắm. Hai con mắt cứ nhìn thẳng vào chúng nó. Còn đôi chân thì bao giờ cũng đứng rất nghiêm như thể sắp duyệt binh, giả dụ ai
hô: “Một. Hai” chắc anh ta có thể đi đều bước ngay tắp lự. Oách thế kia chứ!
Lũ trẻ con xúm lại; đứa nào cũng muốn cầm xem, sờ vào cái áo cánh cam, cái mũ có sao vàng, cái sũng đen trũi và sờ cả vào khuôn mặt nho nhỏ hồng hồng của
anh ta nữa. Thật là một anh chàng dễ dãi, đứa nào cầm đến anh ta cũng mỉm cười tươi tỉnh; một nụ cười lành như đất! Nhưng cái Mỹ thì thật là khắt khe, nó chỉ
cho mỗi đứa cầm xem một tí vừa đủ để nó khoe xong một câu : “Của tao đấy! Đẹp không?” Chỉ một loáng thế thôi, rồi nó đòi anh bộ đội của nó lại ngay như sợ
anh ấy cười với bạn nó lâu quá.
Việc này làm cho thằng cu Mài, bạn cách rào của cái Mỹ, thèm vô kể. Rõ ràng nó mới chỉ kịp sờ được vào cái mũ có sao vàng của anh ta thôi, thế mà cái Mỹ đã
vội đòi phắt ngay lại. Ôi! nom cái Mỹ nó cầm nhè nhẹ anh bộ đội, cái Mỹ khẽ khoanh tay vào ngực như ẵm em bé, cái Mỹ giả vờ ru như ru em ngủ, thằng cu

Mài thấy thích biết mấy. “Mình cũng phải có một anh bộ đội mới được”. Cu Mài nghĩ trong bụng thế và rồi nó ngán ngay cái xe bốn bánh không thiết chơi nữa.
Gọi là xe nhưng thực ra nó chỉ vốn là hai cái lõi chỉ luồn kéo vào một cái khung bằng dây đồng, phía trên có đóng một miếng gỗ mỏng. Bố cu Mài làm cho nó từ
dạo phục viên. Cu Mài vẫn kéo xe bằng một sợi dây gai rõ dài và thường chiếc xe vẫn chở đủ mọi thứ. Chuyến nào cũng đầy ú hụ những hàng hoá: gạo và ngô
thì bằng những nắm đất bột và sỏi con, vải vóc đẹp là những mảnh lá cuộn tròn, còn như củ khoai luộc thì chính là một chú lợn béo quay chở gọn một chuyến xe
khá nặng.
Nhưng bây giờ thì chẳng ai thích gì bằng anh bộ đội nữa rồi. Đến trưa nó nói với bố:
- Con không thích cái xe nữa bố ạ!
Người bố nhìn vào đôi mắt tròn giống mẹ của nó:
- Sao thế vậy?
- Con thích cái anh bộ đội.
Người mẹ bật cười với cả bố lẫn con:
- Thì bố mày chẳng là bộ đội mãi còn gì?
Cu Mài chỉ sang bên phía rào:
- Không! Bộ đội cầm súng như của cái Mỹ kia!
Và nhất định cu Mài kéo bằng được bố sang gặp anh ta. Người bố ngắm nhìn và cũng khen: “Thật là khéo!” Còn anh bộ đội thì cười với cả hai bố con. Một nụ
cười dễ dãi và thân mật quá chừng. Có điều là anh ta vẫn đứng nghiêm và ôm chặt khẩu súng trước ngực như không hề bao giờ quên nhiệm vụ
*Tuần 4
-Thơ: lấy tăm cho bà
Cô giáo dạy cháu về nhà
Ăn xong nhớ lấy cho bà cái tăm
Nhưng bà đã rụng hết răng
Cháu không còn được lấy tăm cho bà
Em đi rót nước bưng ra
Chè thơm hương tỏa khắp nhà vui vui

