CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2019
Lớp: GIEO HẠT

Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/12 đến 27/12/2019
Tuần I: Gia đình bé có ai

Từ ngày 02/12 đến 06/12/2019
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

NBTN
Gia đình bé có ai ( Ông bà , bố mẹ , anh chị)

*Rèn nề nếp :Rèn trẻ biết chào hỏi khi có khách tới nhà
*HĐC: Xem một số tranh ảnh về các thành viên trong gia đình bé ở
các góc chơi.

.
Thứ ba

Âm nhạc: NDC : Dạy hát: Cả nhà thương nhau
NDKH:Nghe hát: Bé ăn thật ngoan

Thứ tư

Phát triển vận động : VĐCB: .Ngồi lăn bóng bằng 2 tay
TCVĐ : Kéo cưa lừa sẻ.

Văn học: Truyện : “ Thỏ ngoan”
Thứ năm

*GDLG: Tiếp tục rèn trẻ chào hỏi người lớn.

*HĐC: Ôn thể dục: “ Đi cầm tay cô’’

* GDLG: Giáo dục trẻ biết chủ động chào hỏi người lớn
* Rèn nề nếp: Rèn trẻ cất dép đúng vị trí của mình.

Tạo hình: Di màu tự do
- Nghe cô kể truyện.: “ Thỏ ngoan”.

Hoạt động với đồ vật: Xâu vòng tặng mẹ
*NGBN.
*GDLG: Dạy trẻ biết vâng lời

Thứ sáu
.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2019
Lớp: GIEO HẠT
Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/12 đến 27/12/2019
Tuần II: Cái bát – Cái thìa.
Từ ngày 9/12 đến 13/12/2019
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

* Rèn nề nếp: Tiếp tục rèn trẻ tập trung vào cô khi ngồi học bài
Thứ hai

NBTN

.*HĐC: Xem một số tranh ảnh về đồ dùng trong gia đình : “

Đồ dùng để ăn ở gia đình bé ( bát, thìa )

Cái bát , cái thìa”
- Chơi với góc gia đình

Thứ ba

Âm nhạc: NDC: Nghe hát : Đôi dép
NDKH: TCVĐ : Tai ai tinh

Phát triển vận động:VĐCB: Ném qua dây

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

TC: Con bọ rùa

*HĐC:Chơi các trò chơi trẻ đã biết
*GDLG: Tập tự xúc cơm, tự cầm cốc uống nước.

* GDLG: Tập đưa đồ vật cho người lớn bằng 2 tay.
* Rèn nề nếp: Tiếp tục rèn trẻ tập trung vào cô khi ngồi học bài.

Văn học: Thơ : “Nụ cười của bé”

Tạo hình: Trang trí cái bát bằng giấy màu.
- Ôn thơ : “ Nụ cười của bé”

Hoạt động với đồ vật: Đóng đinh

Thể dục: Gym kisd
*NGBN.
*GDLG: Tập ra ngồi bô khi có nhu cầu vệ sinh

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2019
Lớp: GIEO HẠT

Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/12 đến 27/12/2019
Tuần III: Chú Bộ Đội
Từ ngày 16/12 đến 20/12/2019
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

* Rèn nề nếp: Luyện tâp thói quen gọi cô khi muốn đi vệ sinh, đi
Thứ hai

NBTN: Trò chuyện về chú bộ đội,ngày 22/12.

vệ sinh đúng nơi quy định.
*HĐC: Xem một số tranh ảnh về ngày quân đội 22/12
- Chơi với góc âm nhạc

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Âm nhạc: NDC: VĐTN: Cháu thương chú bộ đội.
NDKH: Nghe hát : Màu áo chú bộ đội

Phát triển vận động: VĐCB: Đi bước vào các ô
TC: Con bọ dừa

Văn học: Đồng dao : “ Dung dăng dung dẻ”

Hoạt động với đồ vật: Chơi với đồ chơi dạng hình khối

*HĐC: Xem tranh ảnh đàm thoại về chú bộ đội
*GDLG: Tập ra ngồi bô khi có nhu cầu vệ sinh

* Rèn nề nếp: Tập thể hiện khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh

* GDLG: Tập đưa đồ vật cho người lớn bằng 2 tay.

*Tạo hình: Tô màu lá cờ.
*Nghe cô hát : Cháu thương chú bộ đội.
*GDLG: Dạy trẻ biết vâng lời
*NGBN.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2019
Lớp: Gieo hạt

Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/12 đến 27/12/2019
Tuần IV: “Gia đình bé có ai”
Từ ngày 23/12 đến 27/12/2019
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

* Rèn nề nếp: Tiếp tục rèn trẻ tập trung vào cô khi ngồi học bài
Thứ hai

NBTN: “Những thành viên trong gia đình”

*HĐC: Cho trẻ xem các hình ảnh video mọi người trong gia đình.
- Chơi với góc gia đình

* Rèn nề nếp: Tiếp tục rèn trẻ tập trung vào cô khi ngồi học bài
*GDLG: : “Nhận lỗi khi mắc khuyết điểm”
Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Âm nhạc: NDC: Dạy hát: : “Mẹ yêu không nào”
NDKH: NH: “ Nhong nhong nhong
Phát triển vận động: VĐCB: Tung bóng qua dây
TC: Bắt bướm

* Rèn nề nếp: Luyện tâp thói quen gọi cô khi muốn đi vệ sinh, đi

Văn học: Thơ : “Yêu mẹ”

Tạo hình: “In hoa tặng mẹ”

Nghe thơ chuyện: Ôn Thơ: Yêu mẹ

Hoạt động với đồ vật: “Vặn ốc vít”
Thứ sáu

vệ sinh đúng nơi quy định.
* GDLG: “Trẻ biết xin khi người lớn cho đồ”.

*Thể dục: Gym kisd
* GDLG: Tiếp tục rèn trẻ tập trung vào cô khi ngồi học bài.
*NGBN

NỘI DUNG THƠ,TRUYỆN,BÀI HÁT LỚP GIEO HẠT THÁNG 12 /2019

Tuần 1 :
Truyện: “Thỏ ngoan”
Bác Gấu đang đi giữa rừng thì trời đổ mưa ào ào. Bác ướt hết. Bác Gấu đi đến nhà Cáo. Bác gõ cửa cốc cốc và gọi: - Cáo ơi! Bác ướt hết rồi, cho bác vào nhà với.
Cáo không muốn cho bác Gấu vào nhà nên không mở cửa, nó bảo: - Không được vào đâu ! Bác Gấu lại phải đi. Trời vẫn đổ mưa ào ào. Bác Gấu đến nhà Thỏ. Bác
gõ cửa: cốc, cốc, cốc và gọi: - Cháu Thỏ ơi ! Cháu Thỏ ơi ! Bác ướt hết rồi, cho bác vào với. Thỏ vội chạy ra mở cửa. Vừa trông thấy bác gấu, Thỏ kêu lên: - ôi !
Bác ướt hết cả rồi ! Bác vàu đi bác. Thỏ dắt tay mời bác Gấu vào nhà. Thỏ đốt lửa cho bác Gấu sưởi. Lửa cháy bập bùng ấm áp quá. Một lúc, bác Gấu đã sưởi khô
người. Bác gấu nói: - Thỏ ngoan quá ! Bác cảm ơn cháu

Sưu tầm

Bài hát : “ Cả nhà thương nhau ”
Ba thương con vì con giống mẹ
mẹ thương con vì con giống ba .
Cả nhà ta cùng thương yêu nhau .
Xa là nhớ ,gần nhau là cười.

Tác giả:Hoàng Vân

Tuần 2 :
Bài thơ : Nụ cười của bé
Nụ cười của bé nói muôn lời…
Yêu quá đi thôi, tâm sáng ngời
Chào đón bình minh đầy nắng mới
Hồn nhiên thơ trẻ rất yêu đời.

Sưu Tầm

Bài hát: “ Đôi dép”
Đôi dép xinh đôi dép xinh xinh cháu giữ cho hai chân trắng tinh.
Đôi dép xinh đôi dép xinh xinh chân cháu trắng tinh,đôi dép xinh xinh.

Tác giả:

Tuần 3 :
Đồng dao: Dung dăng dung dẻ
Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đến cổng nhà trời
Lạy cậu lạy mợ
Cho cháu về quê
Cho dê đi học
Cho cóc ở nhà
Cho gà bới bếp
Xì xì xì xụp
Ngồi thụp xuống đây
Sưu tầm

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
Có mùa xuân nở hoa
Cho tiếng hát hòa bình
Vang trời xanh quê ta

Tác giả:Hoàng Văn Yến

Tuần 4 :
Thơ : Bài thơ: “Yêu mẹ”
Mẹ đi làm
Từ sáng sớm
Dậy thổi cơm
Mua thịt cá
Em kề má
Được mẹ thơm
Ơi! Mẹ ơi!
Yêu mẹ lắm!
Tác giả: Nguyễn Bao

Bài hát: “Mẹ yêu không nào”
Con cò bé bé Nó đậu cành tre
đi không hỏi mẹ biết đi đường nào
Khi đi em hỏi Khi về em chào
Miệng em chúm chím Mẹ yêu không nào
Tác giả: Lê Xuân Thọ

