CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2019.
Từ ngày 02/12 đến 27/12/2019
Lớp : Ươm mầm 1
KẾ HOẠCH TUẦN I: Con mèo
Từ ngày 02/12 đến 06/12/2019.
Thời
gian

Hoạt động
Sáng

Thứ 2

* Hoạt động với đồ vật: Xếp, lắp ghép các con vật nuôi
trong gia đình

Thứ 3

* Tiếng Anh“music&movementday” : Game: Musical
chair
*Tạo Hình: Dán con mèo

Chiều
*Tiếng anh: Song: Old Mc Donald had a farm (Let’s Learn)
- Counting with objects 1-3
*Montessori : Cách chuyển đồ vật khô bằng tay (1:1) – mức độ 2
*Montessori: Luyện tập
*Hoạt động chiều: Xem ảnh, video về con mèo: Gọi tên, chỉ vào
các bộ phận của con mèo trong ảnh.

Thứ 4

*Văn học: Thơ “Mèo con”
*Montessori: Gậy đỏ 1 (1-3 gậy)(theo thứ tự)

*Hoạt động nhận biết phân biệt: phân biệt màu xanh, màu đỏ,
màu vàng
*Hoạt động chiều Biểu lộ sự thân thiên với một số con vật quen
thuôc/ gần gũi: bắt chước tiếng kêu, gọi,..

Thứ 5

*Hoạt động nhận biết tập nói: Nhận biết về con mèo.
*Tiếng Anh Counting with objects 1-3
- Song: Old Mc Donald had a farm (Let’s learn)
*Âm nhạc:
-NDC:Nghe hát: “Chú mèo con”
-NDKH:TCÂN: Bắt chước tiếng kêu và dáng đi các con vật

*Montessori: Luyện tập
*Hoạt động chiều: Biết và tránh một số hành động nguy hiểm (leo trèo
lên lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn, ...) khi được nhắc nhở.

Thứ 6

* Tiếng Anh: “Story time”: Farm animals

* Tiếng Anh: Counting with objects 1-3
- Song: Old Mc Donald had a farm (Let’s learn)
*Phát triển thể chất:-VĐCB: Ném qua dây
-TC: Con bọ rùa
*Montessori: Bóc trứng

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2019.
Từ ngày 02/12 đến 27/12/2019
Lớp : Ươm mầm 1
KẾ HOẠCH TUẦN II: Con Thỏ
Từ ngày 09/12 đến 13/12/2019.
Thời
gian

Hoạt động
Sáng

Thứ 2

* Hoạt động với đồ vật: Xâu vòng màu xanh

Thứ 3

* Tiếng Anh“music&movementday” : Game: Musical
chair
Game: Musical chair
*Tạo Hình: Nặn củ cà rốt
*Văn học: : Truyện : Thỏ con ăn gì?
*Montessori: Luyện tập

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

*Hoạt động nhận biết tập nói: Nhận biết về con thỏ
*Tiếng Anh: Counting with objects 1-3
- Song: Old Mc Donald had a farm (Let’s learn)
*Âm nhạc:
-Dạy hát: “Chú thỏ con”.
-NDKH:TCÂN: Âm thanh của các dụng cụ âm nhạc
Gymkid
* Tiếng Anh: “Story time”: Farm animals

Chiều
*Tiếng anh: Song: Old Mc Donald had a farm (Let’s Learn)
- Counting with objects 1-3
*Montessori : Luyện tập
*Montessori: Thẻ số giấy ráp 1 (1-3)
*Hoạt động chiều: Trò chuyện để trẻ thể hiện về nhu cầu,mong
muốn và hiểu biết của mình bằng 1,2 câu đơn giản và câu dài.
*Hoạt động nhận biết phân biệt: Phân biệt hình vuông, hình tròn
*Hoạt động chiều: ôn một số bài hát đã học
*Montessori: Chữ giấy ráp – a,b,c
*Hoạt động chiều: Nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của
con vật quen thuộc.

* Tiếng Anh: Counting with objects 1-3
- Song: Old Counting Mc Donald had a farm (Let’s learn)
*Montessori: Luyện tập

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2019
Từ ngày 02/12 đến 27/12/2019
Lớp : Ươm mầm 1
KẾ HOẠCH TUẦN III: Chú bộ đội
Từ ngày 16/12 đến 20/12/2019
Thời
gian
Thứ 2

Hoạt động
Sáng
* Hoạt động với đồ vật: Cài cúc, cởi cúc

Thứ 3

* Tiếng Anh“music&movementday” : Game: Musical
chair
*Tạo Hình: Tô màu tranh phục của chú bộ đội

Thứ 4

*Văn học: : Thơ “ Chú bộ đội của em”
*Montessori: Một số loại côn trùng

Thứ 5

*Hoạt động nhận biết tập nói: Trò chuyện về chú bộ đội
(22-12)
*Tiếng Anh Color: Green
- Song: Old Mc Donald had a farm (Let’s sing)
*Âm nhạc:
-NDC:VĐTN: Đi một hai
-NDKH:Nghe hát: Màu áo chú bộ đội
* Tiếng Anh: “Story time”: Down on the farm

Thứ 6

Chiều
*Tiếng anh Song: Old Mc Donald had a farm (Let’s sing)
- Color: Green
*Montessori : Tên các bức tranhtheo chủ đề PTGT
*Montessori: Luyện tập
*Hoạt động chiều: Nghe hiểu và làm được theo yêu cầu đơn giản
của người lớn như :
+ Lấy cất đồ chơi đúng nơi quy định.
+Lắng nghe các bài thơ câu chuyện
*Hoạt động nhận biết phân biệt: Nhận biết phía trước, phíasau của
bé
*Hoạt động chiều: Biểu lộ cảm xúc: Vui, buồn, sợ hãi qua nét mặt
cử chỉ.
*Montessori: Luyện tập
*Hoạt động chiều: : Trả lời các câu hỏi : “Ai đây?”, “Cái gì đây?”,
“…làm gì ?”, “….thế nào ?” (ví dụ: con gà gáy thế nào?”, ...)

* Tiếng Anh Color: Green
- Song: Old Mc Donald had a farm (Let’s sing)
* Phát triển thể chất: VĐCB: Tung bóng qua dây (cao 80 - 100cm;
khoảng cách 100cm)
TCVĐ: Bắt bướm
*Montessori: Tên các bức tranh theo chủ đề lễ hội - Noel

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2019
Từ ngày 02/12 đến 27/12/2019
Lớp : Ươm mầm 1
KẾ HOẠCH TUẦN IV: Con cá
Từ ngày 23/12đến 27/12/2019
Thời
gian

Hoạt động

Thứ 2

* Hoạt động với đồ vật: Lắp ghép ben hô các con vật sống
dưới nước.

Chiều
*Tiếng anh: Song: Little snowflake
- Color: Green

Thứ 3

* Tiếng Anh“music&movementday” : Game: Musical
chair
*Tạo Hình: Dán trang trí đàn cá

*Montessori : Luyện tập
*Montessori: Đóng mở nắp hộp (không ren)
*Hoạt động chiều: Biểu lộ sự thân thiện với một số con vật quen
thuộc/gần gũi: bắt chước tiếng kêu, gọi….

Thứ 4

*Văn học: : Truyện “Cá và chim”
*Montessori: Luyện tập

Thứ 5

*Hoạt động nhận biết tập nói: Nhận biết về con cá
* Tiếng Anh: Color: Green
- Song: Little snowflake
*Âm nhạc:
- NDC : Dạy hát: Cá vàng bơi
-NDKH: Nghe hát. ‘Đi câu cá’
Gymkid
* Tiếng Anh“Story time”: What color is this (Go Go
English)

Thứ 6

Sáng

*Hoạt động nhận biết phân biệt: Nhận biết kích thước to- nhỏ
*Hoạt động chiều: Kể về đồ chơi trong lớp
- Cái gì đây?
- Gọi tên một số đồ chơi.
- Cái này của ai?
*Montessori: Các buổi trong ngày
*Hoạt động chiều: Biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử
chỉ, lời nói

* Tiếng Anh: Song: Little snowflake
- Color: Green
*Montessori: Luyện tập

LINKS
1. Warm up and wrap up songs:
- Warm up/Wrap up: +Hello song: https://www.youtube.com/watch?v=aeQlnlMpizI
+ Hello song (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
+ Up-Down song: https://www.youtube.com/watch?v=8K5bYoTgEcU
2. Animal songs:
- Old Mc Donald had a farm: https://www.youtube.com/watch?v=lWhqORImND0
3. Christmas song: https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok
4. Color songs:
+ Robot color song: https://www.youtube.com/watch?v=7XZlWXF_LRk
5. Number songs:
+ Let’s count 1-10 (Dream English) https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw
+ How many fingers do you have (Maple Leaf):
https://www.youtube.com/watch?v=gKPyO2vJEME
+ Counting from 1-10: https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA
6. Noel song: Little snowflake by super simple songs: https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok

NỘI DUNG THƠ TRUYỆN,BÀI HÁT THÁNG 12/2019
I.
Bài hát
Bài hát: Chú mèo con
Nhạc và lời: Nguyễn Đức Toàn
Chú mèo con lông trắng tinh
Mắt tròn xoe và trông rất xinh. Meo, meo.
A !con mèo nó rất ngoan .
Bắt chuột đôi chân nhanh thoăn thoắt.
A! con mèo nó rất ngoan.
Suốt ngày em đùa chơi với mèo ,mèo.
Bốn bàn chân bé tí ti
Vênh một tai như đang lắng nghe. Meo, meo.
A! con mèo nó rất khôn .
Nó vểnh râu ngồi nghe em hát.
A con mèo nó rất ngoan
Suốt ngày chơi xung quanh cái vòng tròn.
Bài hát: Đi Một Hai
Nhạc và lời: Đoàn phi
Một hai đi một hai.
Một hai đều chân bước
Em vác súng trên vai.
Trông bé thật là oai
Một hai đi một hai
Bài hát: Cá vàng bơi
Tác giả :Hà hải
Hai vây xinh xinh
Cá vàng bơi trong bể nước
Ngoi lên lặn xuống
Cá vàng múa tung tăng.
Hai vây xinh xinh
Sao mà bơi nhanh thế
Cá vàng thấy bọ gậy

Nên đuổi theo rất nhanh
Cá vàng bắt bọ gậy
Cho nước thêm sạch trong
Lời bài hát: Chú Thỏ Con
Nhạc và lời:Xuân Hồng
Chú thỏ con ơi chú thỏ con
Có bộ lông lông trắng như bông
Mắt của chú đôi mắt của chú
Màu hồng nhạt như là viên kẹo.
Đôi tai chú dài thẳng đứng
Trông thật đẹp, ý trông thật xinh
Còn cái đuôi chú đang ngoe nguẩy
Ôi dễ thương, này chú thỏ con.
II. Thơ:
1.Mèo con
Nhà thơ: Lưu Thị Bạch Liễu
Bé tí mà đã có ria
Bốn chân xỏ tất ô kìa vuốt con
Chập chờn đôi hạt nắng thơm
Gối đầu bên mẹ, Mèo con ngủ khì
2. Chú bộ đội của em
(Sưu tầm)
Chú bộ đội của em
Đầu đội mũ sao vàng
Chú hành quân thật nhanh
Giữ yên bình đất nước

III.
Truyện:
1.Thỏ con ăn gì?
Sáng tác: Hồ Hồng Lam
Vào một buổi sáng mùa xuân, Thỏ con đi lang thang trong rừng. Thỏ đi mãi, đi mãi mà chẳng tìm được cái gì để ăn .
Thỏ gặp Gà Trống đang mổ thóc. Gà Trống mời : « Bạn Thỏ ơi, tôi có nhiều thóc vàng, bạn hãy ăn cùng tôi ». Thỏ con nói : « Cảm ơn
bạn, nhưng tôi không ăn được thóc vàng ». Thỏ lại đi tiếp. Trên đường đi , Thỏ gặp mèo đang ăn cá. Mèo vui vẻ mời Thỏ : « Thỏ ơi, mời
bạn ăn cá cùng tôi ». Thỏ nói : « Cảm ơn Mèo con nhé, tôi không ăn được cá đâu ».
Thỏ lại tiếp tục bước đi, những bước đi nặng nề vì mệt và đói. Mêt quá, Thỏ con ngồi nghĩ dưới gốc cây và bật khóc : Hu...hu...
Vừa lúc đó Dê con xách làn rau đi qua. Dê mời Thỏ con hai củ cà rốt. Thỏ con mừng rỡ cám ơn Dê con và chú ăn cà rốt một cách ngon
lành.
2.Cá và chim
Có một chú chim đậu trên cành cây. Thấy chim, cá bèn bơi lại gần. cá rủ chim:ư
Này bạn chim ơi!
Chim có biết bơi,
Xuống đây mà chơi,
Thích lắm! thích lắm! Chim nói với cá:
Ơi bạn cá ơi!
Chim không biết bơi!
Chim có đôi cánh
Chim bay trên trời Cá nghĩ một lát rồi bảo chim:
Không sao chim ơi
Cá bơi dưới nước.
Chim bay trên trời
Ta cùng đi chơi.
Thích lắm! Thích lắm! Thế rồi cá và chim rủ nhau đi chơi, cá bơi dưới nước, chim bay trên trời.

