Thời gian

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2019
Lớp : Chồi non 4
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
HOẠT ĐỘNG
Sáng
*Tiếng anh (Bản ngữ): Fruits: apple, banana, orange, grape, mango
- Conversation: What fruit is it? It’s (a banana).
- Letter G sounds and words
* Văn học : Thơ:Cái bát xinh xinh
* Múa: Học mới cách nguộn cổ tay (tay thế 2).
Tập bài nhảy: Jingle bell
* Music&movement day: Game: Magic bowls
* Tạo hình (Chính khóa): Nặn cái cốc
* Piano: Bài tập quãng 3.1
* Bóng rổ: Ôn luyện Kỹ thuật tung hứng bóng bằng hai tay.
* Montessori: Túi bí mật
* Toán: Đo độ lớn đối tượng bằng 1 đơn vị đo
*Tiếng Anh: Fruit review
- Conversation: Is it (an apple)? Yes, it is. No, it isn’t.
- Letter G sounds and word

Chiều
* Võ: Ôn luyện bộ pháp Mã bộ chuyển cung bộ.
* Âm nhạc:
Nội dung chính: Dạy vận động: Bé quét nhà
Nội dung kết hợp: Nghe hát: Nhà mình rất vui
Trò chơi âm nhạc: Nghe tiếng hát thỏ đổi chuồng
* Montessori: Cách sử dụng dao
* Montessori: Luyện tập
* Giáo dục lễ giáo: Giáo dục bé trao đổi nhỏ tiếng vùa đủ nghe.

Thứ năm

* Hoạt động khám phá: Đồ dùng gia đình bé
* Tạo hình (Ngoại khóa) : Nặn : Đậu hà lan
* Bóng rổ: Ôn luyện Kỹ thuật tung hứng bóng bằng hai tay.
* Montessori: Luyện tập

Thứ sáu

* Gymkid
* Múa: Học mới cách nguộn cổ tay (tay thế 2).
Tập bài nhảy: Jingle bell
* Story time : Go Go English: ‘What are they?’

* Võ: Ôn luyện bộ pháp Mã bộ chuyển cung bộ.
*Tiếng Anh (Bản ngữ): Fruit (review)
- Conversation: Is it (a grape)? Yes, it is. No, it isn’t.
- Letter G sounds and words
* Gymkid
* Tạo hình (Ngoại khóa) : Dán chum nho
* Montessori : Bánh mì cuộn phomai và thịt xông khói

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

* Cảm thụ âm nhạc: Tiết tấu đơn,kép sau.
* Máy tính: Ngôi nhà toán học của Sammy
* Thư viện:
Thơ: cái bát xinh xinh
Xem sách , truyện về đồ dùng trong gia đình

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2019
Lớp : Chồi non 4
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
HOẠT ĐỘNG
Sáng
*Tiếng anh (Bản ngữ): Letter H sounds and words
* Văn học : Truyện: Ngôi nhà tránh rét
* Múa: Học mới các động tác nguộn ngón tay ( thế 2,6)
Học mới động tác : Đu tiên , Quay ngang di động..

* Music&movement day:
Songs & preparation for Christmas Concert
* Tạo hình (Chính khóa): Làm ngôi nhà từ hộp
* Piano: Bài tập quãng 3.1
* Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật Tung hứng bóng truyền tay hai
người
* Montessori: Khối nhị thức
* Toán: Nhận biết số thứ tự trong phạm vi 3
* Phát triển vận động :
Vận động cơ bản: Chạy nhanh 10m
Trò chơi vận động: Cáo và thỏ
*Tiếng Anh: Vegetables: pea, broccoli, cucumber, celery,
* Hoạt động khám phá: Trò chuyện về ngôi nhà của em
* Tạo hình (Ngoại khóa) : Vẽ ngôi nhà mơ ước
* Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật Tung hứng bóng truyền tay hai
người
* Montessori: Luyện tập
* Múa: Học mới các động tác nguộn ngón tay ( thế 2,6)
Học mới động tác : Đu tiên , Quay ngang di động..
* Story time : Songs & preparation for Christmas Concert

Chiều
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4.
* Âm nhạc:
Nội dung chính: Dạy hát: Cho con
Nội dung kết hợp: Vận động: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to
Trò chơi âm nhạc : Xem tranh đoán tên bài hát
* Montessori: Tủ hình học
* Montessori: Cách chăm sóc tóc
* Giáo dục lễ giáo: Biết giữ gìn đồ chơi và dọn dẹp đồ chơi đúng nơi quy định.

* Cảm thụ âm nhạc: 6 bậc cơ bản trong hang âm
* Máy tính: Thế giới sôi động
* Thư viện: Đọc đồng dao , ca dao về tình cảm gia đì
Chọn , xem và đọc sách về gia đình
Đóng kịch : ba cô gái
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4.
* Tiếng Anh (Bản ngữ): Raz-kid Story: Vegetables (Level A)

* Tạo hình (Ngoại khóa) : Làm ngôi nhà từ lõi giấy
*Montessori : Bộ khung hình kim loại

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2019
Lớp : Chồi non 4
Thời gian từ 02/12/2019 – 27/12/2019
Tuần 3: Cháu yêu chú bộ đội
Thực hiện từ ngày 16/12/2019 – 20/12/2019
HOẠT ĐỘNG

Thời gian

Sáng

Thứ hai
-

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

* Tiếng anh (Bản ngữ): Vegetables: carrot, potato, tomato, corn,
- Conversation: + What vegetable is it? It’s broccoli.
- Is it broccoli? Yes, it is/ No, it isn’t.
- Letter H sounds and words
* Văn học : Thơ: Chú hải quân
* Múa: Học mới các động tác nguộn ngón tay ( thế 2,6)
Học mới động tác : Đu tiên , Quay ngang di động..
* Music&movement day: Game: Magic bowls
* Tạo hình (Chính khóa): Vẽ quà tặng chú bộ đội
* Piano: Bài tập quãng 3.2
* Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật Tung hứng bóng truyền tay hai
người
* Montessori: Hạt vàng và thẻ số
* Toán: Tách 1 nhóm trong phạm vi 3 ( ghi nhớ bằng thẻ số) .
* Tiếng Anh: Vegetable review
- Conversation: Do you like onions? Yes, I do. No, I don’t.
- Letter H sounds and words
* Hoạt động khám phá: Trò chuyện về chú bộ đội
* Tạo hình (Ngoại khóa) : Vẽ chú bộ đội của em
* Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật Tung hứng bóng truyền tay hai
người
* Montessori: Luyện tập
* Gymkid :
* Múa: Học mới các động tác nguộn ngón tay ( thế 2,6)
Học mới động tác : Đu tiên , Quay ngang di động..
* Story time : Fruit colors (Razkid Level A)

Chiều
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4.
* Âm nhạc:
Nội dung chính: Nghe hát: Cháu hát về đảo xa
Nội dung kết hợp: Vận động: Cháu thương chú bộ đội
Trò chơi âm nhạc: Hát nốI
* Montessori: BT-Ghép từ và tranh (CĐ hồng từ 2 chữ cái)
* Montessori: Luyện tập
* Giáo dục lễ giáo: Có thói quen, nề nếp tự phục vụ giờ ăn.

* Cảm thụ âm nhạc: Tập tô khóa sol và nôt nhạc C, D, E
* Máy tính: Bút chì thông minh
* Thư viện: truyện : Ước mơ của bé , lớn lên bé làm chú bộ đội

* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4.
* Tiếng Anh (Bản ngữ): Vegetable review.
- Colors: purple-pink
- Letter H sounds and words
* Gymkid
* Tạo hình (Ngoại khóa) :
* Montessori : Bánh gạo Nhật – Trứng chim cút

Thời gian

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2019
Lớp : Chồi non 4
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
HOẠT ĐỘNG
Sáng
* Tiếng anh (Bản ngữ): Letter H sounds and words

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

* Văn học : Truyện: Gấu con chia quà
* Múa: Ôn tập các động tác đã học.
Bài múa : Cháu hát về đảo xa
* Music&movement day: Songs & preparation for Christmas Concert
* Tạo hình (Chính khóa): Trang trí cái kem
* Piano: Bài tập quãng 3.2
* Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật Tung hứng bóng truyền tay hai người
* Montessori: Cấu tạo trái đất
* Toán: Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc của 3 đối tượng, sao chép theo mẫu có
sẵn
* Phát triển vận động
Vận động cơ bản: Ném trúng đích thẳng đứng
Trò chơi vận động: Kéo co
* Tiếng Anh: Vegetables: pea, broccoli, cucumber, celery,
* Hoạt động khám phá: Bữa cơm gia đình bé
* Tạo hình (Ngoại khóa) : Vẽ quá trình nảy mầm(T1
* Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật Tung hứng bóng truyền tay hai người
* Montessori: Luyện tập
* Múa: Ôn tập các động tác đã học.
Bài múa : Cháu hát về đảo xa
* Story time : Songs & preparation for Christmas Concert

Chiều
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4.
* Âm nhạc:
Nội dung chính: Ôn biểu diễn các bài trong tháng
Nội dung kết hợp: Nghe hát: Ba ngọn nến lung linh
Trò chơi âm nhạc: Tai ai tinh
* Montessori: Dàn trận 45
* Montessori: Luyện tập
* Giáo dục lễ giáo: Phát biểu tuần tự, không tranh giành

* Cảm thụ âm nhạc: Làm quen với đàn Ghita
* Máy tính: Game starfall
* Thư viện: Xem sách, truyện, đọc thơ theo chủ đề

* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4.
* Tiếng Anh (Bản ngữ): Raz-kid Story: Vegetables (Level A)

* Gymkid
* Tạo hình (Ngoại khóa) : Vẽ quá trình nảy mầm(T2)
* Montessori : Các dạng đất và nước – mô hình

LINKS FOR REFERENCES
1. Songs & poems:
- Warm up/Wrap up: +https://www.youtube.com/watch?v=MugzDjGDYjo
+ https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs
-

Color song:

+Blue: https://www.youtube.com/watch?v=UrMfOhv0Qm0
+Yellow: https://www.youtube.com/watch?v=nHGYLqvfygE
+ Color song (Dream English): https://www.youtube.com/watch?v=XwxqAJR6i3s

-

Shape song super simple song: https://www.youtube.com/watch?v=A2TLW0WBLow
Alphabet song:
+B song:
https://www.youtube.com/watch?v=W5D3ySh7s2c
+ C song: https://www.youtube.com/watch?v=ieo0LPYdUfQ
+ ABC chant: https://www.youtube.com/watch?v=aEYcmNhz7Uc

Other songs: ‘Do you like’ song:
+ https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
+ https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc
+ What color do you like: https://www.youtube.com/watch?v=GzGvV7OAXvY
2. Fruit songs:
- Fruit song by Busy Beaver: https://www.youtube.com/watch?v=aiIAR-piSKY
- Hokey Pokey Fruit: https://www.youtube.com/watch?v=0YxD2tsvCWQ
- Five little fruits (Kids-Tv): https://www.youtube.com/watch?v=lJvT9CbIXRc
3. Vegetable song:
- Vegetable We love you (Kid Channel): https://www.youtube.com/watch?v=9Hwnq22rt38
- Razkid story: https://www.youtube.com/watch?v=s1BbGFYCWmw
-

Sản phẩm tạo hình chung :Làm mũ chú bộ đội
NỘI DUNG THƠ TRUYỆN THÁNG 12/2019
* Tuần 1:
Bài hát: Bé quét nhà
Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm. Bà bện chổi to bà làm chổi nhỏ.Chổi to chổi to bà quét sân kho. Ấy còn chổi nhỏ là để dành bé chăm lo quét nhà.
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 màu 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
Thơ: Cái bát xinh xinh
Mẹ cha công tác
Nhà máy Bát Tràng
Mang về cho bé
Cái Bát xinh xinh.
Từ bùn đất sét
Qua bàn tay cha
Qua bàn tay mẹ
Thành cái bát hoa
Nâng niu bé giữ
Mỗi bữa hằng ngày
Công cha,công mẹ
Bé cầm trên tay.
*Tuần 2:
Bài 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. Khi con là con ba - con của ba rất
ngoan. Khi 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
Bài hát: 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 lòng . Một bàn chân to,cho con tập đi . Dù ngày mai khi,con lớn lên người . Nhưng với cha mẹ,vẫn mãi bé thơ. À ơi à ơi,con
ngủ cho ngoan. Giấc mơ sẽ mang,đầy lời mẹ ru . À ơi à ơi,mãi mãi chúng ta .Một gia đình nhỏ,một hạnh phúc to.
Truyện: Ngôi nhà tránh rét

Trong một khu rừng nọ, có Trâu, Cừu, Lợn, Mèo và Gà cùng chung sống.
Mùa hè, thời tiết thật là đẹp. Trâu và Cừu ăn cỏ, Mèo bắt chuột, Gà tìm nhặt các hạt cây, còn Lợn thì tìm kiếm các quả cây rụng.
Thế rồi mùa hè trôi qua, đến cuối thu, trời bắt đầu lạnh. Trâu nói với Cừu:
- Bạn Cừu ơi, chúng ta cùng xây ngôi nhà để tránh rét đi. Tôi sẽ mang những cây gỗ về, đẽo thành cột, còn bạn sẽ tách cây gỗ ra thành những tấm ván.
- Được, tôi đồng ý! - Cừu trả lời. Trâu và Cừu nói với Lợn:
- Bạn Lợn ơi, hãy cùng chúng tôi xây nhà để tránh rét nhé! Chúng tôi sẽ đem những cây gỗ làm cột và ván, bạn sẽ nhào đất sét, đắp lò để làm những viên gạch.
Lợn đồng ý. Trâu, Cừu và Lợn nói với Gà và Mèo:
- Bạn Gà và bạn Mèo thân mến! Hãy cùng chúng tôi xây ngôi nhà tránh rét đi. Chúng tôi sẽ mang những cây gỗ làm thành cột và ván, nhào đất sét và đắp lò để làm
gạch, còn các bạn sẽ lấy rêu trát tường.
Gà và Mèo cũng gật đầu đồng ý.
Các bạn đi vào rừng, chọn một chỗ khô ráo, mang những cây gỗ đến, làm thành cột và những tấm ván, đóng gạch, bắt đầu dựng nhà. Khi ngôi nhà gỗ đã dựng
xong, các bạn chuẩn bị thức ăn dự trữ và củi khô để sưởi ấm trong mùa đông.
Mùa đông giá rét đã đến nhưng các bạn ở trong nhà cảm thấy ấm áp. Trâu và Cừu ngủ trên nền nhà, Lợn chui dưới hầm, Mèo trèo lên bếp, còn Gà đậu trên xà nhà.
Một buổi tối, có bầy Chó Sói đi ngang qua ngôi nhà. Chúng định đuổi chủ nhà đi để vào nhà tránh rét. Con Chó Sói đầu đàn hung hăng nói:
- Hãy đợi tao ở đây! Tao sẽ vào trước xem sao.
Chó Sói mở cửa vào và đi thẳng đến chỗ Cừu. Thấy Chó Sói, Cừu liền kêu to:
- Be be be!
Gà nhìn thấy Chó Sói liền bay khỏi xà và vỗ cánh gáy:
- Cúc cu cu, cúc cu cu!
Mèo cũng nhảy khỏi bếp và gào to: “Meo, meo, meo...”
Trâu xông tới húc sừng vào sườn Chó Sói và kêu: “ U u u...”
Còn Lợn nghe thấy tiếng ồn, chui ra khỏi hầm và kêu: “Ụt ịt, ụt ịt...”
Con Chó Sói sợ quá, lao ra khỏi nhà và gọi cả bầy chạy biến vào rừng. Còn Trâu, Cừu, Mèo, Lợn và Gà cùng nói cười vui vẻ vì đã cùng đoàn kết đuổi được bầy
Chó Sói hung ác.
*Tuần 3:
Bài hát: Cháu hát về đảo xa
Nơi biên cương,nơi hải đảo xa xôi chú bộ đội ngày đêm giữ yên đất trời. Cho nơi đây chúng cháu vui đến trường. Nắng hồng trang sách thơm và bao ước mơ xa.
Chú bộ đội ơi, nơi đảo xa vì bình yên đất nước nên chú mới xa nhà. Biển muôn trùng ngàn sóng trắng trời,chắc cây súng kiên cường dể gieo bao niềm vui mới. Hát
ngàn bài ca về đảo xa, vì bình yên đất nước nên chú mới xa nhà. Ở nơi này, màu nắng dắt phong, chúng cháu hát bài ca gửi chú nơi đảo xa...Bao yêu thương xin
gửi về đảo xa. Với hàng ngàn bông hoa cháu ngoan bác hồ. Đi đi lên những thiếu niên nước nhà. Nắng còn vang tiếng ca gọi bao ước mơ xa. Chú bộ đội ơi, nơi
đảo xa vì bình yên đất nước nên chú mới xa nhà. Biển muôn trùng ngàn sóng trắng trời,chắc cây súng kiên cường dể gieo bao niềm vui mới. Hát ngàn bài ca về
đảo xa, vì bình yên đất nước nên chú mới xa nhà. Ở nơi này, màu nắng dát phong, chúng cháu hát bài ca gửi chú nơi đảo xa...chúng cháu hát bài ca gửi chú nơi đảo
xa...

Bài hát: 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
Thơ: Chú hải quân
Đứng canh ngày canh đêm
Ngoài xa vời hải đảo
Kìa bóng chú hải quân
Dưới trời xanh trứng sáo.
Mặc nắng mưa gió bão
Cây súng chú chắc tay
Quân thù mà ló mặt
Biển lớn sẽ vùi thây.
Em mong ngày khôn lớn
Sẽ vượt sóng ra khơi
Cũng cầm chắc tay sung
Giữ lấy biển lấy trời.
.*Tuần 4:
Truyện: Gấu con chia quà
Cây táo nhà Gấu rất sai quả và ăn thì ngọt lừ.Sáng nào Gấu Con cũng đòi ăn táo, nhưng mẹ hái bao nhiêu Gấu Con cũng chê ít. Một hôm gấu mẹ hỏi:
Thế con muốn mẹ hái cho con bao nhiêu quả táo nào?
- Dạ… Con muốn mẹ hái cho con thật nhiều ạ!
- Thật nhiều là bao nhiêu chứ? Gấu Mẹ hỏi lại
- Nhiều…là…là…

Mẹ Gấu cười nói:
- Con của mẹ không biết đếm.Từ nay con phải học đếm đến bao nhiêu mẹ sẽ hái cho con chừng ấy quả táo nhé.
Gấu Con vâng lời và tìm đến nhà thầy Hươu để học đếm
Hôm đầu Gấu biết đếm đến “Một”, mẹ Gấu cho Gấu mỗi một quả táo.Thấy ít quá Gấu Con định đòi them nhưng nhớ lời mẹ dặn nên lại thôi và lẳng lặng ôm sách
đi học.Hôm sau Gấu biết đếm đến “Hai” nên được mẹ cho hai quả táo.Nhưng, những ngày tiếp theo,cậu ta biết đếm đến “ Năm’, đến “Mười” nên được mẹ cho rất
nhiều táo.Gấu Con rất khoái chí và càng chăm học hơn.
Năm mới đã đến. Mẹ Gấu muốn làm một bữa liên hoan, Gấu Con lanh chanh đòi đi chợ mua quà. Mẹ Gấu đưa tiền cho con rồi dặn:
- Con ra chợ mua hoa quả. Nhớ đếm cho đủ người trong nhà kẻo mua thiếu đấy.
Gấu Con “Vâng ạ” rồi đếm đi đếm lại từng người trong gia đình, xong mới xách giỏ đi chợ. Một lát sau, cậu ta khệ nệ bê giỏ về
Gấu Bố bảo.
- Bây giờ, con hãy chia quà cho từng người đi.
Gấu Con chỉ chờ có thế, vội bưng đĩa hoa quả bằng hai tay mời bố, mẹ, mời cả hai em nhỏ. Ơ kìa, thế phần của Gấu Con đâu? Nhìn Gấu Con lúng túng, Gấu Mẹ
cũng phì cười, rồi hỏi:
- Con đếm như thế nào mà lại thiếu? Con đã đếm đi đếm lại từng người rồi mà - Gấu Mẹ bảo.
Gấu Con đếm lại: Mẹ là một, bố là hai, em trai là ba, em gái là bốn, đấy, đủ cả mà
Nghe Gấu Con nói cả nhà cười rộ lên. Gấu Bố bảo:
- Con của bố đếm giỏi thật, đến nỗi quên cả mình cơ mà.
- À…ra thế, Gấu Con gãi đầu xấu hổ.
Gấu Bố vui vẻ nói: Chia quà đủ cho mọi người mà chỉ quên phần mình thì con sẽ chẳng mất phần đâu.
Nói rồi, bố mẹ Gấu dồn hết kẹo, hoa quả vào chung một đĩa, mời cả nhà cùng ăn.

