CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2019
Thời gian thực hiện: Từ ngày: 02/12/2019 – 03/01/2020
Tuần 1: Cây lớn lên từ đâu ( T1)
Từ ngày 02/12 – 06/12/2019
Lớp: Lá Biếc 2
HOẠT ĐỘNG
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng
*Hoạt dộng khám phá: Tìm hiểu về quá trình phát triển của cây
*Piano: Bài tập quãng 4
*Bóng đá: Ôn luyện Kỹ thuật tiếp xúc với bóng bằng lòng bàn chân
*Tạo hình chính khóa: Vẽ vườn cây nhà bé
*Tiếng anh người việt: Fruits: watermelon, strawberry, papaya,
pineapple
Conversation:What fruits are they? They are (papayas)
Short i sound and word family: ip
*Võ: Ôn luyện bộ pháp Mã bộ chuyển cung bộ
*Tạo hình ngoại khóa: Vẽ cây bằng màu nước
(kí họa ngoài trời)
*Montessori: Luyện tập
*Toán: Hoàn thiện mẫu sắp xếp và sáng tạo mẫu sắpxếp (ít nhất 3 đối
tượng)
* Music and Movement Day: Game: Magic bowls
*Montessori: Giặt khăn
*Làm quen chữ viết: Làm quen chữ cái:l.n.m
*Âm nhạc chính khóa:
- Nội dung chính: Dạy hát :Ai trồng cây
- Nội dung kết hợp: Nghe hát :Vườn cây của ba
- Trò chơi âm nhạc: Tai ai tinh
*Tiếng anh bản ngữ: Short i sound and word family: ip
Fruit review. Conversation:
Do you like strawberries? Yes, I do. No, I don’t
*Cảm thụ âm nhạc: Làm quen với Kèn Trompet
*Văn học: Thơ: “Vườn cây nhà bé”
*Tạo hình ngoại khóa: Vẽ cây bằng màu nước(kí họa ngoài trời)
*Story time: I set the tables (Raz-kid level A)
*Múa: Tập ép dẻo,Học mới Balle trong gióng : Động tác Tanglie (đằng
trước)
*Gymkid:

Chiều
* Montessori: Khối hình học (10 khối)
*Múa: Tập ép dẻo,Học mới Balle trong gióng : Động tác Tanglie
(đằng trước)
*Bóng rổ: Ôn luyện Kỹ thuật đẩy bóng xa.

*Máy tính: Thế giới sôi động
*Thư viện: Xem và đọc sách , truyện về 1 số loại cây , rau , quả quen
thuộc
*Bóng rổ: Ôn luyện Kỹ thuật đẩy bóng xa.

*Tiếng anh bản ngữ: Fruitreview
Feelings: scared-sleepy-angry-happy/sad
Conversation: What fruits do you like? I like (strawberries)
Short i sound and word family: ip
*Tạo hình ngoại khóa: Làm 1 số loại cây
*Giáo dục lễ giáo: vứt rác đúng nơi quy định
*Montessori: Luyện tập
*Võ: Ôn luyện bộ pháp Mã bộ chuyển cung bộ

*Montessori: Hộp lắp ghép tam giác – Hộp 1

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2019
Thời gian thực hiện: Từ ngày: 02/12/2019 – 03/01/2020
Tuần 2: Cây lớn lên từ đâu ( T2)

Từ ngày 09/12 – 13/12/2019
HOẠT ĐỘNG
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng
*Hoạt dộng khám phá: Tìm hiểu về các phương thức trồng cây
*Piano: Bài tập quãng 4
*Bóngđá: Hướng dẫn kỹ thuật sút bóng bằng lòng bàn chân
*Tạo hình chính khóa: Nặn sự phát triển của cây
*Tiếng anh người việt: Fruits: apple, banana, mango, pear, grape,
orange
Conversation: What fruits do you like? I like (grapes).
Short i sound and word family: ib
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4
*Tạo hình ngoại khóa: Quá trình phát triển của cây (T1)
*Montessori: Luyện tập
*Toán: Dạy trẻ NB số 7, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 7
* Music and Movement Day: Game: Magic bowls
* Phát triển thể chất:
Vận động cơ bản: Nhảy lò cò ít nhất 5 bước, đổi chân theo yêu cầu- đập
bóng bằng 1 tay
Trò chơi vận động: Kéo co
*Montessori: Phép cộng bằng gậy số
*Làm quen chữ viết: Trò chơi chữ cái:l,n,m
*Âm nhạc chính khóa: :
Nội dung chính: Vận động: “Em Yêu cây xanh”
Nội dung kết hợp: Nghe hát: Vườn cây nhà bé
Trò chơi âm nhạc:: Nghe giai điệu đoán tên bài hát
*Tiếng anh bản ngữ: Fruit review
Short i sound and word family: ib
Colors: Purple & Pink
+ Conversation: What color do you like? I like (purple)
*Cảm thụ âm nhạc: Tập viết Khóa sol và nôt nhạc
*Văn học: Truyện: Gói hạt kỳ diệu
*Tạo hình ngoại khóa: Quá trình phát triển của cây(T1)
*Story time: I set the tables (Raz-kid level A)
*Múa: Học mới Balle trong gióng : động tác Tanglie (bên cạnh)
*Gymkid:

Chiều
* Montessori: Giới thiệu về sinh nhật
*Múa: Học mới Balle trong gióng : động tác Tanglie (bên cạnh)
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật ném rổ ở cự ly gần

*Máy tính: Letter e
*Thư viện: Xem sách, truyện về quá trình lớn lên của cây
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật ném rổ ở cự ly gần

*Tiếng anh bản ngữ: Fruit review. Feeling review
Short i sound and word family: ib
Shape: square & rectangle/(circle, triangle, star, heart) review
*Tạo hình ngoại khóa : Quá trình phát triển của cây (T2)
*Giáo dục lễ giáo: Lễ phép khi người lớn đến nhà

*Montessori: Luyện tập
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4

*Montessori: Bánh mì cuộn phômai &thịt xông khói

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2019
Thời gian thực hiện: Từ ngày: 02/12/2019 – 03/01/2020
Tuần 3: Ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
Từ ngày 16/12 – 20/12/2019
Lớp: Lá Biếc 2
HOẠT ĐỘNG
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Sáng
*Hoạt dộng khám phá: Cùng bé tìm hiểu về ngày thành lập quân đội
nhân dân Việt Nam
*Piano: Bài tập quãng 5
*Bóng đá: Hướng dẫn kỹ thuật sút bóng bằng lòng bàn chân
*Tạo hình chính khóa: Cắt dán hình ảnh chú bộ đội
*Tiếng anh người việt: Vegetables: Potato, tomato, cucumber, broccoli,
onion, carrot
Conversation: What vegetable is this? It’s (a broccoli).
Short i sound and word family: id
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4
*Tạo hình ngoại khóa: Vẽ tranh: Chú bộ đội
*Montessori: Luyện tập
*Toán: Tách 7 đối tượng ra làm 2 phần bằng cách khác nhau
* Music and Movement Day: Game: Magic bowls
*Montessori: BT-Thẻ điền từ thiếu (CĐ màuhồng từ 2 chữ cái)
*Làm quen chữ viết: Làm quen chữ cái: h,k
*Âm nhạc chính khóa:
Nội dung chính: Vỗ tay theo tiết tấu bài: “Cháu thương chú bộ đội”
Nội dung kết hợp: Nghe hát: “Chú hải quân”
Trò chơi âm nhạc: Hòa âm theo tiết tấu

*Tiếng anh bản ngữ: Short i sound and word family: id
Vegetable review
Conversation: Do you like onions? (Yes, I do. No, I don’t).

Chiều

* Montessori: Các dạng đất và nước – Thẻ gỗ ráp
*Múa: Học mới Balle trong gióng : động tác Tanglie (bên cạnh)
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật ném rổ ở cự ly gần

*Máy tính: Thế giới sôi động
*Thư viện: Xem sách, truyện về chú bộ đội
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật ném rổ ở cự ly gần
*Tiếng anh bản ngữ: Vegetable review
Conversation: What vegetables do you like?I like (cucumbers).
Short i sound and word family: id
*Tạo hình ngoại khóa Vẽ tranh: Chú bộ đội T2
*Giáo dục lễ giáo: Đi giày, dép khi đi học

*Montessori: Luyện tập
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4

*Cảm thụ âm nhạc: Luyện thanh bậc 3
*Văn học: Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa

Thứ sáu

*Tạo hình ngoại khóa: Vẽ tranh: Chú bộ đội
*Story time: I set the tables (Raz-kid level A)
*Múa: Học mới Balle trong gióng : động tác Tanglie (bên cạnh)
*Gymkid:

*Montessori: Hộp vật và thẻ chữ phụ âm ghép

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2019
Thời gian thực hiện: Từ ngày: 02/12/2019 – 03/01/2020
Tuần 4: Những chiếc lá
Từ ngày 23/12 – 27/12/2019
Lớp: Lá Biếc 2
HOẠT ĐỘNG
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng
*Hoạt dộng khám phá: Tìm hiểu về một số loại lá cây
*Piano: Bài tập quãng 5
*Bóngđá: Hướng dẫn kỹ thuật sút bóng bằng lòng bàn chân
*Tạo hình chính khóa: In lá cây
*Tiếng anh người việt: Review short i sounds/word family
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4
*Tạo hình ngoại khóa: Dán tán lá cây
*Montessori: Luyện tập
*Toán: Tạo hình học bằng các cách khác nhau
* Music and Movement Day: Music and Movement:Songs &
preparation for Christmas Concert
*Phát triển thể chất
Vận động cơ bản: Tung, đập và bắt bóng tại chỗ- Đi thăng bằng trên ghế
thể dục
Trò chơi vận động: Cáo ơi ngủ à
*Montessori: Trừ với Stamp Game
*Làm quen chữ viết: trò chơi chữ cái h,k
*Âm nhạc chính khóa:
Nội dung chính: Biểu diễn các bài hát trong chủ đề thực vật
Nội dung kết hợp: Nghe hát:: “Ước mơ xanh”
Trò chơi âm nhạc: Nốt nhạc vui
*Tiếng anh bản ngữ: Vegetable review
*Cảm thụ âm nhạc: Luyện thanh bậc 3
*Văn học: Đóng kịch: “ Gói hạt kì diệu”
*Tạo hình ngoại khóa: Dán tán lá cây
*Story time: Story time: Maria counts pumpkins (Razkid level A)
*Múa: Ôn tập kĩ năng.
Ôn tập các thế chân
Bài nhảy
*Gymkid:

Chiều
* Montessori: Danh sách từ (CĐ màu xanh dương từ 3 chữ cái
*Múa: Ôn tập kĩ năng.
Ôn tập các thế chân
Bài nhảy
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật ném rổ ở cự ly gần
*Máy tính: Ngôi nhà toán học
*Thư viện: Xem sách, truyện về thực vật
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật ném rổ ở cự ly gần
*Tiếng anh bản ngữ: Fruit review
*Tạo hình ngoại khóa : Tranh rừng cây(in từ các loại lá cây)
*Giáo dục lễ giáo: Chăm sóc cây cảnh

*Montessori: Luyện tập
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 1, tổ hợp 4

*Montessori: Bánh tart mặn

SẢN PHẨM CHUNG: LÀM BẦU TRỜI PHÁO HOA
LINKS FOR REFERENCES
Songs & stories:
Warm up/Wrap up: +https://www.youtube.com/watch?v=MugzDjGDYjo
+ https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs
Color song:
+Rainbow color song: https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
+What color do you like? https://www.youtube.com/watch?v=GzGvV7OAXvY
Shape song (Toddler World): https://www.youtube.com/watch?v=zUfqgRtvaYQ
Number song:
+ (1-20 Super simple song): https://www.youtube.com/watch?v=7D4K9oi7oBM
+ Number song (1-100 KidTV123): https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y
Alphabet song:
+F song& G song by havefunteaching.
+ ABC chant: https://www.youtube.com/watch?v=aEYcmNhz7Uc
+ Phonic song: https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs
Other songs: ‘Do you like’ song:
+ https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
+ https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc
2.
Vegetable story: Growing vegetable soup: https://www.youtube.com/watch?v=2Gqyx5cBWCw
3.
Vegetable & 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 (KidsTv): https://www.youtube.com/watch?v=lJvT9CbIXRc
Vegetable We love you (Kid Channel): https://www.youtube.com/watch?v=9Hwnq22rt38
Maria counts pumpkins (Razkid level A): https://www.youtube.com/watch?v=ru0g_1dLNoY
I set the table (Razkid level A): https://www.youtube.com/watch?v=a6I3OT_-2B0
1.
-

THƠ, TRUYỆN, BÀI HÁT THÁNG 12/2019
Tuần 1:
Thơ: Vườn cây nhà bé
Trong vườn nhà bé thật nhiều cây xanh
Này na, này mít tỏa hương thơm lành
Cây dừa xõa tóc soi bóng bờ ao
Đàn con trên cao nô đùa vui vẻ
Ơ kìa cây khế hoa tím rụng đầy
Đàn con thơ ngây lúc la lúc lắc
Trong vườn nhà bé thật nhiều cây xanh
Này cam này quít tỏa hương thơm lành
Đây là cây gấc quả chín đỏ tươi
Để bà thổi xôi những chiều thứ bảy
Đây vườn của bé cây nào cũng ngoan
Nở hoa kết trái hương thơm nồng nàn
Bài hát: Vườn cây của ba
Má trồng toàn những cây dễ thương Nào là bông là hoa là lúa Còn Ba trồng toàn cây dễ sợ Cây xù xì cây lại có gai Cái gai bưởi đụng vào là chảy
máu Trái sầu riêng rớt trúng thì đầu u Nhựa hột điều dính vào là rách áo Cây dừa cao eo ôi là cao Cây Ba trồng sống lâu lâu thiệt là lâu Mưa chẳng
dập gió lay chẳng đổ Thân xù xì cứ đứng trơ trơ Cành gai góc đâm ngang tua tủa Bưởi, sầu riêng, dừa, điều và nhiều nữa Cho em bốn mùa vị ngọt
hương thơm Vườn của Ba cây trồng thì dễ sợ Mà trái nào cũng thiệt dễ thương !
Bài hát: Ai Trồng cây
Ai trồng cây, người đó có tiếng hát. Trên vòm cây chim hót lời mê say Ai trồng cây người đó có ngọn gió, Rung cành cây hoa lá đùa lay layAi
trồng cây người đó có bóng mát. Trong vòm cây quên nắng xa đường dài Ai trồng cây người đó có hạnh phúc. Mong chờ cây mau lớn lên từng
ngày Ai trồng cây Em trồng cây Em trồng cây
Tuần 2:
Truyện: Gói hạt Kỳ diệu
Bé Vinh đang chơi với gọi hạt rau. Trông những cái hạt giống như những viên bi nhỏ xíu, Vinh nghĩ: “Bi như thế này thì bắn thế nào được!”. Vừa
lúc đó, bà đi làm về, thấy Vinh nghịch rau liền bảo: Sao cháu lại lấy cái này ra chơi? Đây là hạt rau để bà trồng lấy rau tươi cho cả nhà ăn đấy!
Vinh ngạc nhiên quá, thầm nghĩ: “Sao những hạt bé nhỏ này lại cho những cây rau tươi được nhỉ?”. Thấy Vinh ngạc nhiên, bà nói: – Đây là hạt
rau. Khi ta cho hạt rau vào nước ngâm rồi gieo xuống đất, hạt sẽ nảy mầm và trở thành rau tươi đấy! – Vậy bà mang hạt gieo xuống đất đi bà! –
Được rồi, chiều nay bà sẽ gieo hạt ngay! Vinh rất nóng lòng muốn biết bà gieo hạt như thế nào. Buổi chiều hôm ấy, bà cuốc và làm nhỏ đất trong
vườn. Vinh cũng theo bà ra vườn và giúp bà nhặt cỏ rồi xem bà trồng rau. Từ hôm đó, ngày nào bà cũng tưới nước, còn Vinh ra ngó xem cây rau
đã mọc chưa. Một ngày hai ngày, rồi ba ngày…, ngày thứ tư, những cây rau nhỏ xíu đã nhú lên khỏi mặt đất. Vinh vui sướn chạy vào khoe với cả

nhà. Đối với Vinh, đó thật là một điều kì diệu. Sáng chủ nhật, bà ngoại ở dưới quê lên chơi, Vinh dẫn bà ra tận vườn để ngắm những cây rau bé
xíu. Hôm đó, Vinh theo bà ngoại về quê chơi. Nửa tháng sau, Vinh mới từ quê lên. Vừa về đến nhà, Vinh đã chạy ra ngoài vườn. Ôi, kỳ lạ quá!
Những cây rau nhỏ xíu không còn nữa mà thay vào đó là một luống rau xanh mơn mởn. Vinh chạy vào nhà hỏi bà: – Bà ơi, những cây rau nhỏ xíu
đâu rồi ạ? – Bà cười nhìn Vinh thật âu yếm: – Những cây bé xíu được sự chăm sóc của mẹ cháu, bây giờ đã thành những cây rau tươi tốt rồi đấy!
Bữa cơm hôm ấy có đĩa rau xanh, mẹ nói đấy chính là rau bà trồng trong vườn nhà. Vinh ăn rất nhiều và cảm thấy rất vui vì Vinh đã hiểu ra:
Chính bà và mẹ đã làm ra điều kì diệu biến gói hạt nhỏ xíu thành đĩa rau xanh.
Bài hát: Em Yêu cây xanh
Em rất thích trồng nhiều cây xanh Cho con chim nhảy nhót trên cành Sân chơi sẽ có nhiều bông mát Cho trường em bông hoa đẹp xinh Cô giáo
dạy em yêu cây xanh Cây có hoa quả chín trên cành Vui cùng vui em sẽ lớn nhanh Để mùa xuân mãi mãi của em
Bài hát: Vườn cây nhà bé
Má trồng toàn những cây dễ thương Nào là bông là hoa là lúa Còn Ba trồng toàn cây dễ sợ Cây xù xì cây lại có gaị. Cái gai bưởi đụng vào là chảy
máu Trái sầu riêng rớt trúng thì đầu u Nhựa hột điều dính vào là rách áo Cây dừa cao eo ôi là cao. Cây Ba trồng sống lâu lâu thiệt là lâu Mưa
chẳng dập gió lay chẳng đổThân xù xì cứ đứng trơ trơ Cành gai góc đâm ngang tua tủa. Bưởi, sầu riêng, dừa, điều và nhiều nhiều nữa Cho em bốn
mùa vị ngọt hương thơm Vườn của Ba cây trồng thì dễ sợ Mà trái nào cũng thiệt dễ thương
Tuần 3:
Thơ: chú bộ đội hành quân trong mưa
Mưa rơi, mưa rơi
Lộp bộp, lộp bộp
Áo dù có ướt
Vội 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.
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
Bài hát: Chú hải quân

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
Tuần4 :.
Bài hát: Ước mơ xanh
Ước muốn ngày nào ôm ấp trong tim mai đây làm cô giáo Kìa đôi mắt tròn xoe, kìa đàn em thơ ngây, Hôm nay em đứng đây trong niềm mơ ước
lớn Nghe tiếng trống thân thương dưới nắng sớm quê hương Rung trong bao tâm hồn đẹp khúc hát mùa xuân. Vườn ươm mến yêu ơi, sớm chiều
em say sưa Những búp non tươi đẹp rực trong nắng mai hồng Rồi năm tháng trôi qua, từng đàn chim cất cánh Ước muốn xây đời vui giữa bao hồn
thơ
Truyện: Gói hạt Kỳ diệu
Bé Vinh đang chơi với gọi hạt rau. Trông những cái hạt giống như những viên bi nhỏ xíu, Vinh nghĩ: “Bi như thế này thì bắn thế nào được!”. Vừa
lúc đó, bà đi làm về, thấy Vinh nghịch rau liền bảo: Sao cháu lại lấy cái này ra chơi? Đây là hạt rau để bà trồng lấy rau tươi cho cả nhà ăn đấy!
Vinh ngạc nhiên quá, thầm nghĩ: “Sao những hạt bé nhỏ này lại cho những cây rau tươi được nhỉ?”. Thấy Vinh ngạc nhiên, bà nói: – Đây là hạt
rau. Khi ta cho hạt rau vào nước ngâm rồi gieo xuống đất, hạt sẽ nảy mầm và trở thành rau tươi đấy! – Vậy bà mang hạt gieo xuống đất đi bà! –
Được rồi, chiều nay bà sẽ gieo hạt ngay! Vinh rất nóng lòng muốn biết bà gieo hạt như thế nào. Buổi chiều hôm ấy, bà cuốc và làm nhỏ đất trong
vườn. Vinh cũng theo bà ra vườn và giúp bà nhặt cỏ rồi xem bà trồng rau. Từ hôm đó, ngày nào bà cũng tưới nước, còn Vinh ra ngó xem cây rau
đã mọc chưa. Một ngày hai ngày, rồi ba ngày…, ngày thứ tư, những cây rau nhỏ xíu đã nhú lên khỏi mặt đất. Vinh vui sướn chạy vào khoe với cả
nhà. Đối với Vinh, đó thật là một điều kì diệu. Sáng chủ nhật, bà ngoại ở dưới quê lên chơi, Vinh dẫn bà ra tận vườn để ngắm những cây rau bé
xíu. Hôm đó, Vinh theo bà ngoại về quê chơi. Nửa tháng sau, Vinh mới từ quê lên. Vừa về đến nhà, Vinh đã chạy ra ngoài vườn. Ôi, kỳ lạ quá!
Những cây rau nhỏ xíu không còn nữa mà thay vào đó là một luống rau xanh mơn mởn. Vinh chạy vào nhà hỏi bà: – Bà ơi, những cây rau nhỏ xíu
đâu rồi ạ? – Bà cười nhìn Vinh thật âu yếm: – Những cây bé xíu được sự chăm sóc của mẹ cháu, bây giờ đã thành những cây rau tươi tốt rồi đấy!
Bữa cơm hôm ấy có đĩa rau xanh, mẹ nói đấy chính là rau bà trồng trong vườn nhà. Vinh ăn rất nhiều và cảm thấy rất vui vì Vinh đã hiểu ra:
Chính bà và mẹ đã làm ra điều kì diệu biến gói hạt nhỏ xíu thành đĩa rau xanh.

