CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1/2020
Từ ngày 30/12 đến 31/1 /2020
Lớp :Ươm mầm 2
TUẦN I: Con chim bồ câu
Từ ngày : Từ 30/12 đến 03/1/2020
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

Thứ ba

*Âm nhạc: -NDC:DH: “Thật là hay”
-NDKH:NH: Con chim vành khuyên
*Hoạt động chiều : Trò chuyện giúp trẻ nhận biết một số vận
dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm không được phép sờ vào
hoặc đến gần..
*Phát triển vận động: VĐCB: “Chạy theo hướng thẳng”
TC: “ Bóng tròn to

*Hoạt động với đồ vật: Xếp chuồng chim
*Montessori: Di màu hình có 1 đối tượng

*Music&movement day:
- Game: Musical chair

*Tiếng Anh:
- Song: Walking in the Jungle (Let’s Learn). Color: Blue.
Counting: 1-20

*Văn học: Thơ “ Chim sâu ”

*Montessori:Luyện tập

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

*Hoạt động nhận biết: Trò chuyện về “ con chim bồ câu”
*Story time: Go Go English: Is that a tiger?

**Tạo hình: Tô màu chú chim bồ câu
*Montessori: Luện tập
*Giáo dục lễ giáo: Rèn trẻ lồng dép, để dép gọn gàng
*Montessori: Bóc vỏ trứng gà
*Tiếng Anh:
- Color: Blue. Song: Walking in the Jungle (Let’s
Learn).Counting: 1-20

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1/2020
Từ ngày 30/12 đến 31/1 /2020
Lớp :Ươm mầm 2
TUẦN II: Quả Táo
Từ ngày : Từ 06/1 đến 10/1/2020
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

Thứ ba

*Hoạt động với đồ vật: Lồng Tháp
*Montessori: Luyện tập

*Âm nhạc: NDC: Dạy hát: Lý cây xanh
TC: Ai đoán đúng
*Hoạt động chiều : Rèn trẻ không nghịch vật sắc nhọn, không leo
trèo bàn ghế.

*Music&movement day:
- Game: Musical chair

*Tiếng Anh:
- Song: Walking in the Jungle (Let’s Sing). Color: Blue-Green.
Counting: 1-20

*Văn học: Thơ: Chùm quả ngọt

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

*Montessori:Luyện tập
*Hoạt động nhận biết phân biệt: Bé chọn đồ dùng cho
búp bê

*Hoạt động nhận biết: Trò chuyên về quả táo

* Gymkid
* Story time:Go Go English: Is that a tiger?

*Montessori: Các loài động vật sống trong rừng
*Hoạt động chiều: Rèn trẻ cất dồ chơi đúng chỗ, để nhẹ nhàng
*Tiếng Anh:
- Color: Blue-Green. Song: Walking in the Jungle (Let’s Sing).
Counting: 1-20
*Tạo hình: Tô màu mâm ngũ quả
*Montessori: Giới thiệu chuỗi hạt cườm màu
*Giáo dục lễ giáo: Tiếp tục rèn trẻ biết chờ đến lượt khi tham gia
hoạt động chung
*Montessori: Luyện tập
*Tiếng Anh:
- Color: Blue – Green. Song: Walking in the Jungle (Let’s Sing).
Counting: 1-20
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Từ ngày 30/12 đến 31/1 /2020
Lớp :Ươm mầm 2
TUẦN III: Quả Chuối
Từ ngày: 13/1 đến 17/1/2020.
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

Thứ ba

*Hoạt động với đồ vật: “Benho các loại quả”
*Montessori: Luyện tập

*Music&movement day:
- Game: Musical chair
*Văn học: Truyện: “Khỉ con ăn chuối”

Thứ tư

*Montessori: Luyện tập
*Hoạt động nhận biết phân biệt: Nhận biết phía trước,
phía sau của bản thân trẻ

Thứ năm

*Hoạt động nhận biết: Nhận biết quả chuối

Thứ sáu

* Story time: The Very Hungry Caterpillar

*Âm nhạc: NDC: NH: Quả
NDKH: VĐTN: Tai ai tinh

*Hoạt động chiều: chơi với các trò chơi dân gian.
*Phát triển vận động: :VĐCB: Bước qua vật cản
TC:Trời nắng trời mưa
*Tiếng Anh:
- Song: Hokey Pokey fruit shake. Color: Blue-Red. Counting: 120
*Montessori: Cấu tạo của cây
*Hoạt động chiều: “Chơi với những trò chơi dân gian
Ôn lại một số bài thơ đã học
*Tiếng Anh:
- Color: Blue-Red. Song: Hokey Pokey fruit shake. Counting: 120
*Tạo hình: Dán lá vàng
*Montessori: Hộp màu số 1
*Giáo dục lễ giáo: Giáo dục trẻ không chen lấn, xô đẩy khi đứng
xếp hàng.
*Montessori: Luyện tập
*Tiếng Anh: - Song: Hokey Pokey fruit shake. Color: Blue-Red.
Counting: 1-20
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TUẦN IV: Bé vui đón Tết
Từ ngày 20/1 đến 24/1/2020
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

*Hoạt động với đồ vật: Xếp hàng rào
*Montessori: Các động vật nuôi trong nhà
*Music&movement day:

Thứ ba

Thứ tư

*Âm nhạc: NDC: Dạy hát : “Sắp đến Tết rồi”
NDKP: TC : Hãy bắt chước

*Hoạt động chiều : Rèn trẻ không được nói trống không khi trả
lời

- Game: Musical statute

*Tiếng Anh:
- Song: Hokey Pokey fruit shake. Color: Blue. YellowCounting:
1-20

*Văn học: Truyện: Chiếc áo mùa xuân

*Montessori: Luyện tập

*Montessori: Xâu hạt
*Hoạt động nhận biết phân biệt: Nhận biết hình tròn
vuông

*Hoạt động chiều: : Chơi với những trò chơi dân gian
*Tiếng Anh:
- Color: Blue-Yellow. Song: Hokey Pokey fruit shake. Counting:
1-20

Thứ năm

NGHỈ TẾT

NGHỈ TẾT

Thứ sáu

NGHỈ TẾT

NGHỈ TẾT

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 01/2020
Từ ngày 30/12 đến 31/1 /2020

Lớp :Ươm mầm 2
TUẦN V: ÔN TẬP
Từ ngày 30/01 đến 31/01/2020.
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

NGHỈ TẾT

NGHỈ TẾT

Thứ ba

NGHỈ TẾT

NGHỈ TẾT

Thứ tư

NGHỈ TẾT

NGHỈ TẾT

Thứ năm

GẶP MẶT ĐẦU XUÂN

Thứ sáu

* Gymkid
*Story time:
- The Very Hungry Caterpillar

*Montessori: Di màu hình có 2 đối tượng
*Tiếng Anh:
- Song: Hokey Pokey fruit shake. Song: Blue & Yellow.
Counting: 1-20

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

2.
3.
4.
5.
6.

+ Good bye song: https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs
Jungle Animal songs:
Walking in the jungle: https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4
Story: Is that a tiger: https://www.youtube.com/watch?v=iRn3POh8WZY
Color songs:
+ Robot color song: https://www.youtube.com/watch?v=7XZlWXF_LRk
Fruit song/Story
Fruit song (Singing Walrus): https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE
Fruit Ninja Song (Busy Beaver): https://www.youtube.com/watch?v=aiIAR-piSKY
The very hungry caterpillar: https://www.youtube.com/watch?v=_4HI7q38VmQ
Fruit (Razkid): https://www.youtube.com/watch?v=LsBmUc9XfEo
Number songs
Count 1-20 (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=Aq4UAss33qA
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- Tuần 1:

Thơ: Chim sâu
Nhà thơ: Phong Thu
Chim sâu nho nhỏ
Cái mỏ xinh xinh
Chăm nhặt, chăm tìm
Bắt sâu cho lá
Cây yêu chim quá!
Cây vẫy, cây vui
Búp nở hoa cười
Chào chim sâu đấy.
.

- Tuần 2:
Bài thơ: Chùm quả ngọt
Tác giả: Tạ Hữu Nguyên
Rung rinh chùm quả mùa xuân
Nhìn ra thì ấm, nhìn gần thì no
Quả nào quả ấy tròn vo
Cành la, cành bỗng thơm tho khắp vườn
Tay ông năm ấy trồng ươm
Bây giờ cháu hái quả thơm biếu bà
Bài hát: Lý cây xanh
(Dân ca Nam Bộ)
Cái cây xanh xanh. Thì lá cũng xanh. Chim đậu trên cành. Chim hót líu lo. Líu lo là líu lo. Líu lo là líu lo.

- Tuần 3:
Bài hát: Quả
Quả gì mà chua chua thế, xin thưa rằng quả khế, ăn vào thì chắc là chua, vâng vâng chua thì để nấu canh chua. Quả gì mà da cưng cứng,
xin thưa rằng quả trứng, ăn vào thì nó làm sao, không sao ăn vào thì sẽ thêm cao. Quả gì mà bao nhiêu áo, xin thưa rằng quả pháo, ăn vào
thì chắc là dai, không dai nhưng mà thủng điếc hai tai. Quả gì mà lăn lông lóc, xin thưa rằng quả bóng, sao mà quả bóng lại lăn, do chân
bao người cùng đá trên sân. Quả gì mà gai chi chít, xin thưa rằng quả mít, ăn vào thì chắc là đau, không đau thơm lừng tận mấy hôm sau.
Quả gì mà to to nhất, xin thưa rằng quả đất, to bằng quả mít mật không, to hơn to bằng đỉnh núi Thái Sơn
Truyện: Khỉ con ăn chuối

Tác giả: Sưu tầm
Buổi trưa, mẹ khỉ đi chợ về mua cho khỉ con một nải chuối, khỉ con thích quá, cám ơn mẹ rối rít rồi cầm nải chuối ra bàn ngồi ăn.
Khỉ con vừa ăn vừa ném vỏ chuối ra ngoài cửa sổ. Ăn xong cả nải chuối, khỉ con lăn ra ngủ khò khò.
Chiều đến, khỉ con nghe tiếng chó vàng reo réo ngoài cổng:
- Khỉ con ơi, đi nhà bác bò chơi không? Nhà bác bò mới trồng nhiều cây và hoa đẹp lắm.
Khỉ vội chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói:
- Ði chứ, đi chứ! Chờ mình một chút xíu.
Vừa dứt lời thì khỉ ngã xuống đất một cái thật đau. A! Hóa ra là những cái vỏ chuối mà khỉ con vứt bừa bãi hồi trưa đã làm khỉ con ngã đấy!
Chó vàng đỡ khỉ con dậy xong nhặt tất cả những vỏ chuối đang nằm rải rác trên sân bỏ vào thùng rác. Khỉ con xấu hổ nói với bạn:
- Cám ơn chó vàng nhé. Lần sau mình sẽ không vứt rác bừa bãi như thế nữa đâu.
Chó vàng mỉm cười và cả hai vui vẻ dẫn nhau đi thăm nhà bác bò.

- Tuần 4:
Bài hát: Vào rừng hoa
Tác giả:
Cầm tay nhau cùng đi chơi. Đi khắp nơi hái bông hoa tươi. Vào đây chơi rừng hoa tươi. Chim líu lo hót nghe vui vui.. Vào rừng xem hoa. Nghe tiếng
chim rừng reo ca. Tìm vài bông hoa. Cùng hái đem về nhà.

Thơ: Hoa kết trái
Tác giả: Thu Hà
Hoa cà tim tím
Hoa mướp vàng vàng
Hoa lựu chói chang
Đỏ như đốm lửa
Hoa vừng nhỏ xinh
Hoa đỗ xinh xinh

Hoa mận trắng tinh
Rung rinh trong gió
Này các bạn nhỏ
Đừng hái hoa tươi
Hoa yêu mọi người
Nên hoa kết trái

* Tuần 5:
Bài hát: Sắp đến tết rồi
Sâng tác:
Sắp đến tết rồi đến trường rất vui sắp đến tết rồi về nhà rất vui. Mẹ đang may áo mới nhé ai cũng vui mừng ghê. Mùa xuân này em đã lớn
biết đi thăm ông bà..
Truyện: Chiếc áo mùa xuân
Sáng tác:
Vào những ngày mùa đông lạnh cóng, tuyết rơi trắng xóa, cả Thỏ mẹ và Thỏ con. Đều khóac trên mình bộ áo da trắng tin.
Sang xuân, chú Thỏ con vẫn mặc chiếc áo da trắng. trong rừng, cô Gà Gô đã thay một bộ áo hoa rất đẹp bởi mùa xuân, cánh đồng đầy ắp hoa đò lá
xanh, còn vào mùa đông, tuyết phủ trắng thì phải mặc áo trắng, như thế sẽ dễ ẩn nấp hơn!
Đến bên hồ, một anh bạn Nhái Bén vừa mới thức dậy, toàn thân tỏa ánh xanh như cây cỏ. Ngay cả những anh Châu Chấu cũng hay áo mùa xuân
mới: Anh thích nhảy trên bãi cỏ thì mặc áo xanh, còn anh thích nhảy trên bãi đất lại mặc áo nâu. Nhìn thấy Thỏ con. Châu Chấu cười giễu:

-Ha ha! Mùa xuân mà vẫn mặc áo da trắng cơ à? Đúng là đồ Thỏ ngốc nghéch! Tỏ con xấu hổ quá, cạhy thẳng một mạch về nhà, nằng nặc đòi mẹ
phải thay quần áo cho, Thỏ mẹ cười- Con thử soi gương xem nào.Và thật kỳ lạ khi trong gương, chú thấy mình đã mọc rất nhiều lông màu xám. Thỏ
sung sướng reo lên. A! thấy rồi, con đã mặc quần áo mùa xuân mẹ ạ! Mấy ngày sau, hai mẹ con nhà Thỏ đã thay hết lông và mặc bộ quần áo mùa
xuân mới.

