CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 01/2020
Thời gian thực hiện: Từ ngày:30/12/2019-31/01/2020
Tuần 1: Động vật sống ở khắp mọi nơi
(Từ ngày: 30/12/2019 - 03/01/2020)
Lớp: Lá Biếc 2
Thời gian

Thứ hai

-

Thứ ba
Thứ tư

Sáng

Chiều

*Hoạt dộng khám phá:Động vật có ở khắp mọi nơi
*Piano:Bài tập khóa Fa
*Bóng đá: Ôn luyện kỹ thuật tiếp xúc với bóng bằng mũi bàn chân
*Tạo hình chính khóa:In các con vật từ ngón tay, bàn tay
*Tiếng anh người việt:
-Jungle Animals: Hippo, Rhinos, Panda, Tiger, Zebra
-Conversation:What animal is this? It’s a (tiger).
-Review short e &i sounds with word families
*Võ:Ôn luyện bộ pháp trục bộ chuyển cung bộ
*Tạo hình ngoại khóa: Vẽ tranh ngày Tết
*Montessori:Luyện tập
*Toán:Xác định phía phải phía trái của đối tượng khác có sựu định
hướng
* Music and Movement Day: Song: Song: Walking in the jungle

* Montessori:Hộp lục giác
*Múa:Học mới động tác bật nhảy các thế chân trong gióng môn Balle
Tâp bài múa: Khúc Xuân
*Bóng rổ:Ôn luyện kỹ thuật truyền bóng hai người

*Máy tính: Ngôi nhà toán học của sammy
*Thư viện: Xem sách truyện về động vật ở mọi nơi
*Bóng rổ:Ôn luyện kỹ thuật truyền bóng hai người

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
-

Thứ năm
-

Thứ sáu

HOẠT ĐỘNG

-

*Tiếng anh bản ngữ:
Jungle Animalreview. Conversation:
+ Do you like zebra? Yes, I do. No, I don’t.
Review short e &i sounds with word families
*Cảm thụ âm nhạc:Nghe những bản nhạc piano.
*Văn học:Thơ:Đàn kiến nó đi
*Tạo hình ngoại khóa: vẽ và trang trí áo dài ngày Tết
*Story time:I draw a bunny (Raz-kid level A)
*Múa:Học mới động tác bật nhảy các thế chân trong gióng môn Balle
Tâp bài múa: Khúc Xuân
*Gymkid:

*Montessori:Luyện tập
*Võ:Ôn luyện bộ pháp trục bộ chuyển cung bộ

*Montessori: Luyện tập

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 01/2020
Thời gian thực hiện: Từ ngày: 30/12/2019-31/01/2020
Tuần 2: Vòng đời của bướm
(Từ ngày : 06/01/2020-10/01/2020)
Lớp: Lá Biếc 2
Thời gian

Thứ hai

-

Thứ ba
-

Thứ tư

Thứ năm
-

Thứ sáu

-

HOẠT ĐỘNG
Sáng
*Hoạt dộng khám phá:Tìm hiểu vòng đời của bướm
*Piano:Bài tập khóa Fa
*Bóng đá: Ôn luyện kỹ thuật tiếp xúc với bóng bằng mũi bàn chân
*Tạo hình chính khóa:Nặn vòng đời của bướm
*Tiếng anh người việt:
-Sea animals: shark, dolphin, octopus,lobster, crab, turtle,
+ Conversation: What animals do you like? I like (dolphin).
Shortisounds and word family: ‘ig’
*Võ:Ôn luyện bộ pháp trục bộ chuyển cung bộ
*Tạo hình ngoại khóa: Vẽvàtrangtríquátrìnhpháttriểncủacon Bướm
*Montessori:Luyện tập
*Toán:Dạy trẻ NB chữ số 8, SL và số thứ tự trong phạm vi 8
* Music and Movement Day: Game: What’s the time, shark?
*Phát triển thể chất:
Vận động cơ bản:Chạy 18m trong khoảng 5-7s- Tung bóng lên cao và
bắt
Trò chơi: Thi chạy
*Montessori: Cách là
*Làm quen chữ viết:Trò chơi chữ cái: p q
*Âm nhạc chính khóa:
Nội dung chính: Nghe hát: Gọi bướm
Nội dung kết hợp: Ôn vận động bài: Chú voi con ở bản đôn
Trò chơi âm nhạc: Sờ đồ vật nói tên bài hát
*Tiếng anh bản ngữ:
Sea animal review
Colors: Brown& Orange
+ Conversation: What color do you like? I like (brown).
Short i sounds and word family: ‘ig’
*Cảm thụ âm nhạc:Thẩm âm tiết tấu
*Văn học:Truyện:cổ tích về loài bướm
*Tạo hình ngoại khóa: Làm con Bướm từ hình bàn tay( Bìa màu)
*Story time:I draw a bunny (Raz-kid level A)
*Múa:Tập mới ép chân trong gióng.
Ôn luyện lại các động tác đã họcdângian
Ôn bài múa: Khúc Xuân

Chiều
* Montessori:Sách từ đơn( CĐ xanh dương từ 3 chữ cái)
*Múa:Tập mới ép chân trong gióng.
Ôn luyện lại các động tác đã họcdângian
Ôn bài múa: Khúc Xuân
*Bóng rổ:Ôn luyện kỹ thuật truyền bóng hai người
*Máy tính: Ngôi nhà toán học của sammy
*Thư viện: Xem sách về vong đời của bướm
*Bóng rổ:Ôn luyện kỹ thuật truyền bóng hai người

-

*Tiếng anh bản ngữ:
Sea animal review. Feeling review
Shape:diamond and oval
Short i sounds and word family: ‘ig’
*Tạo hình ngoại khóa: Làm con Bướmtừhìnhbàntay( Bìamàu)
*Giáo dục lễ giáo:

*Montessori:Luyện tập
*Võ:Ôn luyện bộ pháp trục bộ chuyển cung bộ

*Montessori: Phép nhân với stemp game

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 01/2020
Thời gian thực hiện: Từ ngày: 30/12/2019-31/01/2020
Tuần 3: Phân nhóm động vật theo các dấu hiệu khác nhau
(Từ ngày :13/01/2020 – 18/01/2020)
Lớp: Lá Biếc 2
Thời gian

Thứ hai
Thứ ba
-

Thứ tư

Thứ năm
Thứ sáu

HOẠT ĐỘNG
Sáng

Chiều

*Hoạt dộng khám phá:Phân nhóm động vật theo dấu hiệu khác nhau
*Piano:Bài tập kết hợp 2 tay Gam C dur
*Bóng đá: Hướng dẫn kỹ thuật sút bóng bằng mũi bàn chân
*Tạo hình chính khóa:Vẽ phân loại các con vật theo dấu hiệu khác
nhau
*Tiếng anh người việt:
-FarmAnimal review
-Conversation: What animal is this? It’s (a pig).
-Short i sounds and word family: ‘it’
*Võ:Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 2, tổ hợp 1
*Tạo hình ngoại khóa: Vẽtranhđàngà( Động vật sốngtrongnhà)
*Montessori:Chia với stamp
*Toán:Tách 8 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau
* Music and Movement Day: Song: Walking in the jungle
*Montessori: Luyện tập
*Làm quen chữ viết:Làm quen chữ cái: g, y
*Âm nhạc chính khóa:
Nội dung chính: Vận động theo nhạc: Gia đình nhà Gấu
Nội dung kết hợp: Nghe hát: Hoa thơm bướm lượn
Trò chơi âm nhạc:Bao nhiêu bạn hát
*Tiếng anh bản ngữ:
FARM Animalreview
Conversation: Do you like sheep? (Yes, I do. No, I don’t).
Short i sounds and word family: ‘it’
*Cảm thụ âm nhạc:Nghe hát, chơi trò chơi
*Văn học:Đóng kịch:bác gấu đen và hai chú thỏ
*Tạo hình ngoại khóa: Làm và trang trí con Trăn từ đĩa giấy
*Story time:Bird goes home (Raz-kid level A)
*Múa:Tập mới ép chân trong gióng.
Ôn luyện lại các động tác đã họcdângian
Ôn bài múa: Khúc Xuân
*Gymkid:

* Montessori:Luyện tập
*Múa:Tập mới ép chân trong gióng.
Ôn luyện lại các động tác đã họcdângian
Ôn bài múa: Khúc Xuân
*Bóng rổ:Dạy kỹ thuật phối hợp truyền bóng hai người và ném rổ

*Máy tính: Ngôi nhà toán học của sammy
*Thư viện: Xem sách truyện về phân loại nhóm động vật theo dấu
hiệu
*Bóng rổ:Dạy kỹ thuật phối hợp truyền bóng hai người và ném rổ
-

*Tiếng anh bản ngữ:
FARM Animals review
Conversation: What animal do you like?I like (horses).
Short i sounds and word family: ‘it’
*Tạo hình ngoại khóa:Làmvàtrangtrí con Trăntừđĩagiấy
*Giáo dục lễ giáo:
*Montessori:Nam châm
*Võ:Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 2, tổ hợp 1

*Montessori: Luyện tập

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 01/2020

Thời gian thực hiện: Từ ngày: 30/12/2019-31/01/2020
Tuần 4: Bé và gia đình chuẩn bị đón tết
(Từ ngày : 21/01/2020 – 25/01/2020)
Lớp: Lá Biếc 2
Thời gian

Thứ hai
Thứ ba
-

Thứ tư

HOẠT ĐỘNG
Sáng
*Hoạt dộng khám phá:Bé và gia đình đón tết
*Piano:Silent Night
*Bóng đá: Hướng dẫn kỹ thuật sút bóng bằng mũi bàn chân
*Tạo hình chính khóa:Làm và trang trí lì xì
*Tiếng anh người việt:
-Jungle animal review
-Short i sounds and word family: ‘ix’
*Võ:
*Tạo hình ngoại khóa: VẽvàtrangtríSố
*Montessori:Thẻ tranh lớn và thẻ tranh chữ phụ âm ghép
*Toán:Ôn kỹ năng của phép đo
* Music and Movement Day: Game: Musical chair
*Phát triển thể chất:
Vận động cơ bản: Đi bằng mũi bàn chân- Nhảy lò cò 3m
Trò chơi vận động: Bong bóng xà phòng
*Montessori: Luyện tập
*Làm quen chữ viết:Trò chơi chữ cái: g, y
*Âm nhạc chính khóa:Nội dung chính: Nghe các bài hát về tết
Nội dung kết hợp: Ôn vận động: Tết đến rồi
Trò chơi âm nhạc: Ai nhanh nhất

Chiều
* Montessori:Luyện tập
*Múa:Tập mới ép chân trong gióng.
Ôn luyện lại các động tác đã họcdângian
Ôn bài múa: Khúc Xuân
*Bóng rổ:Dạy kỹ thuật phối hợp truyền bóng hai người và ném rổ
*Máy tính: Ngôi nhà toán học của sammy
*Thư viện: Trò chuyện và xem sách về chuẩn bị đón Tết
*Bóng rổ:Dạy kỹ thuật phối hợp truyền bóng hai người và ném rổ

-

*Tiếng anh bản ngữ: Sea animalreview. Short i sounds and word
family: ‘ix’
Numbers & words (5-10)
*Tạo hình ngoại khóa: Vẽtranhtự do
*Giáo dục lễ giáo:

Thứ năm

Nghỉ Tết

Thứ sáu

Nghỉ Tết

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 01/2020
Thời gian thực hiện: Từ ngày:30/12/2019-31/01/2020
Tuần 5: Bé và gia đình chuẩn bị đón tết
(Từ ngày : 28/01/2020 – 31/01/2020)
Lớp: Lá Biếc 2
HOẠT ĐỘNG

Thời gian

Sáng

Thứ hai

Nghỉ Tết

Nghỉ Tết

Thứ ba

Nghỉ Tết

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Chiều

-

GẶP MẶT ĐẦU XUÂN
*Tạo hình ngoại khóa: Vẽ và tô màu con voi .
*Story time:Bird goes home (Razkid level A)
*Múa:Tập mới ép chân trong gióng.
Ôn luyện lại các động tác đã họcdângian
Ôn bài múa: Khúc Xuân

*Montessori: Luyện tập

SẢN PHẨM CHUNG: LÀM BẦU TRỜI PHÁO HOA
LINKS FOR REFERENCES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
-

Warm up/Wrap up songs:
‘We all fall down’ (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=JRMAptlBgTk
Hello song (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
Animal songs:
Farm animal songs by Super Simple Songs
https://www.youtube.com/watch?v=lWhqORImND0
Story: Shark in the dark: https://www.youtube.com/watch?v=_D7_DLgvq7k
Walking in the jungle (SSS): https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4
Go Go English: Is That a Tiger?: https://www.youtube.com/watch?v=iRn3POh8WZY
Baby shark: https://www.youtube.com/watch?v=FyamCXEqa5g
Color songs:
+Rainbow color song: https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
+What color do you like? https://www.youtube.com/watch?v=GzGvV7OAXvY
Autumn leaves are falling down: https://www.youtube.com/watch?v=dKjUPqbt8DU
Color songs (Super Simple Song 1&2):
+ https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
+ https://www.youtube.com/watch?v=Asb8N0nz9OI
Shape songs (Super Simple Song):
No. 1: https://www.youtube.com/watch?v=TJhfl5vdxp4
No. 2: https://www.youtube.com/watch?v=03pyY9C2Pm8
Number songs:
+ (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:
+ ABC chant: https://www.youtube.com/watch?v=aEYcmNhz7Uc
+ Phonic song: https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs
https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc
Feeling songs:
I’m thirsty: https://www.youtube.com/watch?v=fFjM28h5TuQ
I’m hungry: https://www.youtube.com/watch?v=56bWYjCJYYU
Wrap-up song:
Good bye song (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY

Thơ truyện hài hát tháng 1
Tuần 1:

Thơ: Đàn kiến nó đi
Một đàn kiến nhỏ
Chạy ngược chạy xuôi
chẳng ra hàng một
Chẳng thành hàng đôi
Đang chạy bên này
Lại sang bên nọ
Cắm cổ cắm đầu
Kìa trông xấu quá
Chúng em vào lớp
Sóng bước hai hàng
chẳng như kiến nọ
rối tinh cả đàn
Bài hát: Con chim vành khuyên
Có con chìm vành khuyên nhỏ .Dáng trông thật ngoan ngoãn quá .Gọi dạ, bảo vâng lễ phép ngoan nhất nhà. Chim gặp bác Chào Mào, "chào
bác!" Chim gặp cô Sơn Ca, "chào cô!" Chim gặp anh Chích Choè, "chào anh!" Chim gặp chị Sáo Nâu, "chào chị!" Có con chìm vành khuyên
nhỏ .Dáng trông thật ngoan ngoãn quá Gọn gàng, đẹp xinh, cũng giống như chúng mình
Bài hát Gà gáy le te
Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi .Gà gáy té le té le sáng rồi ai ơi .Nắng sáng lên rồi dậy lên nương đã sáng rồi ai ơi .Rừng và nương xanh đã sáng
rối ai ơi .Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi .Gà gáy té le té le sáng rồi ai ơi .Nắng sáng lên rồi dậy lên nương đã sáng rồi ai ơi .Rừng và nương xanh
đã sáng rồi ai ơi .Nắng sáng lên rồi dậy lên nương đã sáng rồi ai ơi .Rừng và nương xanh đã sáng rồi ai ơi
Tuần 2:
Truyện: Cổ tích về loài bướm
Thuở nhỏ, khi nhìn thấy những con bướm đêm màu nâu đất, tôi vừa ghét vừa sợ vì chúng quá xấu xí, không như những chú bướm có màu sắc rực
rỡ khác. Cho đến một ngày, tôi đã thay đổi suy nghĩ khi nghe câu chuyện sau:
“Xưa lắm rồi, khi có những chú bướm đêm cũng có màu sắc rực rỡ như những loài bướm khác, thậm chí còn lộng lẫy hơn cả những chú bướm bây
giờ. Một ngày nọ, những thiên thần thấy buồn bã khi mây đen che phủ bầu trời khiến họ không còn nhìn thấy loài người ở chốn trần gian. Họ khóc
– nước mắt thiên thần rơi xuống tạo nên những giọt mưa trắng xóa.
Những chú bướm đêm hào hiệp vốn ghét nhìn thấy mọi người buồn phiền. Vì thế chúng rủ nhau làm một chiếc cầu vồng. Bướm đêm nghĩ rằng
nếu nhờ những loài bướm khác giúp sức thì chúng chỉ cần cho đi một ít màu sắc của mình là có thể tạo ra một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp. Thế là
một chú bướm đêm tìm đến nữ hoàng của loài bướm khác để nhờ giúp đỡ. Nhưng những loài bướm khác quá đỗi ích kỷ và tự phụ nên không
muốn cho đi màu sắc của mình, dù chỉ một chút.
Những chú bướm đêm quyết định làm việc đó một mình. Chúng vỗ cánh thật mạnh làm bột phấn trên cánh rơi rắc trong không trung tạo nên
những đám mây ngũ sắc lung linh như thủy tinh.
Những đám mây dần dần giãn ra tạo thành một đường viền dài. Nhưng chiếc cầu vồng vẫn chưa đủ lớn, vì thế những chú bướm đêm cứ tiếp tục
cho đi màu sắc của mình, cứ thêm vào từng chút một cho đến khi chiếc cầu vồng kéo dài đến tận chân trời. Những thiên thần trông thấy cầu vồng
trở nên vui sướng.
Họ mỉm cười, nụ cười ấm áp chiếu rọi xuống trần gian làm nên những tia nắng rạng rỡ. Và những chú bướm đêm ấy chỉ còn lại duy nhất một màu
nâu thô mộc bởi chúng đã cho đi tất cả những sắc màu lộng lẫy nhất để dệt nên chiếc cầu vồng tuyệt diệu…”

Bạn ạ, đừng chăm chăm nhìn vào diện mạo, hãy soi rọi để tìm thấy những điểm sáng bên trong một con người. Có ai đó đã nói: “Nhân cách là
ngọc quý, nó có thể cắt rời những ngọc quý khác”.

Bài hát: Gọi bướm
Con bướm là con bướm xinh, là con bướm là con bướm hồng .Con bướm là con bướm xinh, là con bướm là con bướm trắng .Bướm ơi là bướm,
này bướm hãy về đây chơi .Ở đây có ngàn hoa thắm ngàn hoa thắm nở trên nắng vàng
Bướm ơi về đây vui chơi, cùng chúng em về đây vui chơi .Con bướm là con bướm xinh, là con bướm là con bướm hồng .Con bướm là con bướm
xinh, là con bướm là con bướm trắng .Bướm ơi là bướm, này bướm hãy về nơi đây .Đậu trên tóc của em nhé đậu trên áo bài hoa mới này .Bướm ơi
về đây vui chơi, cùng chúng em về đây vui chơi
Bài hát: Chú voi con ở bản Đôn
Con bướm là con bướm xinh, là con bướm là con bướm hồng .Con bướm là con bướm xinh, là con bướm là con bướm trắng .Bướm ơi là bướm,
này bướm hãy về đây chơi .Ở đây có ngàn hoa thắm ngàn hoa thắm nở trên nắng vàng .Bướm ơi về đây vui chơi, cùng chúng em về đây vui
chơi .Con bướm là con bướm xinh, là con bướm là con bướm hồng .Con bướm là con bướm xinh, là con bướm là con bướm trắng .Bướm ơi là
bướm, này bướm hãy về nơi đây .Đậu trên tóc của em nhé đậu trên áo bài hoa mới này .Bướm ơi về đây vui chơi, cùng chúng em về đây vui chơi
Tuần 3:
Truyện: Bác gấu đen và hai chú thỏ
Trời mưa to như trút nước. Gió thổi ào ào... bẻ gẫy cả cành cây. Gấu Đen đi chơi về bị ướt lướt thướt, nước mưa chảy ròng ròng xuống mặt Gấu.
Gấu chạy mãi, chạy mãi trong rừng để tìm chỗ trú nhờ. Mai quá nhà của Thỏ Nâu đây rồi !
- Cốc. cốc. cốc.
Thỏ Nâu đang ngủ liền tỉnh dậy, gắt gỏng hỏi.
- Ai đấy ?
Bác Gấu Đen đây ! Mưa to quá, cho bác trú nhờ một đêm. Thỏ Nâu không mở cửa, nó cào nhàu :
- Không trú nhờ được đâu. Bác to quá, bác làm đổ nhà của cháu mất ! Gấu đen van nài :
- Bác không làm đổ nhà đâu. Bác vào rất nhẹ nhàng thôi !
- Nhẹ cũng đổ, không nhẹ cũng đổ : Bác đi đi !Thỏ Nâu vẫn nằm trong nhà nói vọng ra, nó nhất định không ra mở cửa. Gấu Đen buồn rầu. Nước
mưa chảy ròng ròng xuống cổ Gấu Đen. Gấu Đen đi mãi, đi mãi, vừa mệt vừa rét. Bỗng nhiên Gấu Đen nhìn thấy có một ngôi nhà. Trong nhà thắp
đèn sáng trưng. Có tiếng Thỏ Trắng khe khẽ hát “Là lá la...”. Gấu Đen lại gần và rụt rè gõ cửa :
- Cốc; cốc; cốc.
- Ai đấy ?
- Bác Gấu Đen đây ! Cho bác vào trú nhờ có được không ? Thỏ Trắng bước ra mở cửa.
- Ồ ! Chào Bác Gấu Đen, mời bác vào đây, bác ướt hết rồi !
Thỏ Trắng dắt bác Gấu Đen vào nhà, kéo ghế mời bác ngồi trước bếp lò. Gấu Đen hơ người một lúc, nước mưa trên mặt cũng khô, trên cổ cũng
khô.
Trong khi bác Gấu Đen sưởi ấm. Thỏ Trắng bưng ra một đĩa bánh mời bác Gấu Đen ăn. Gấu Đen cảm động nói :
-Cảm ơn Thỏ Trắng.
Gấu Đen ăn xong, Thỏ Trắng và bác Gấu Đen cùng đi ngủ.
Nửa đêm bão nổi lên ầm ầm cành cây kêu răng rắc. Có tiếng đập cửa thình thình :
- Bạn Thỏ Trắng ơi ! Cho tôi vào trú nhờ với, nhà của tôi đổ mất rồi !
Gấu Đen vội choàng dậy, chạy ra mở cửa. Thỏ Nâu vừa khóc vừa kể với bác Gấu Đen và Thỏ Trắng.

- Hu, hu, hu,nhà bị đổ mất rồi. Làm thế nào bây giờ ! Gấu Đen kéo Thỏ Nâu đến bên đống lửa an ủi Thỏ Nâu:
- Cháu sưởi cho ấm người đi ! Nhà bị đổ à ? Lo gì. Sáng mai bác sẽ làm lại nhà cho cháu. Thỏ Trắng cũng nói :
- Bạn đừng lo. Sáng mai tôi cũng sẽ giúp bạn làm lại nhà !
- Thỏ Nâu sưởi một lúc, nước mưa trên người đã khô. Lúc này Thỏ Nâu mới ân hận là đã đuổi bác Gấu Đen. Thỏ Nâu ngập ngừng định xin lỗi bác
Gấu.
- Thỏ Nâu đừng buồn bác không giận cháu đâu. Thôi bác cháu ta đi ngủ kẻo khuya quá rồi !
Đêm hôm ấy, Thỏ Nâu và Thỏ Trắng ôm bác Gấu Đen ngủ ngon lành.
Bài hát : Gia đình nhà gấu:
Nhà mình, nhà mình
Gồm 3 chú gấu đen này
Gấu bố đây, tớ đứng đây và mẹ này
Gấu bố to tròn trông như chum
Thon thon như mẹ trông xinh ghê
Mũm mĩm, to tròn ôi trông sao đáng yêu
Chúng ta vỗ tay hoan hô nào
Bài hát: Hoa thơm bướm lượn
Ơi hoa tôi là này đóa hoa thơm .Ố tình là con bướm lượn .Ố tình là con bướm dạo ối a .Bớ cái duyên có ã ru hời .Tôi ơ hỡi bớ cái duyên có ã ru
hời .Bướm lượn là bướm ôi a nó bay .Bướm dạo là bướm ôi a nó bay .Nước xanh tôi là này nước trong xanh .Ố tình là con cá lặn .Ố tình là con cá
lội ối a... Bớ cái duyên có a ru hời
Tuần 4 + 5
Truyện:Mùa xuân đã về
Mùa xuân đã về! - Sóc cha kêu lên khi ra khỏi hang.
- Con hãy mặc áo thật đẹp để chúng ta cùng đi hội hoa đầu xuân!
- Sóc mẹ bảo Sóc con.
Hội hoa thật đẹp. Sóc mẹ mua một cành đào, Sóc bố chọn Hoa phong lan. Sóc con nhìn hết loại hoa này đến hoa khác, hoa nào cũng đẹp. Sóc
lưỡng lự chẳng biết chọn loại hoa nào...Sóc mẹ nhìn Sóc con âu yếm:
- Con chọn hoa nào?
Sóc con tần ngần một lát rồi thì thào bên tai mẹ:
- Con chọn hạt dẻ được không mẹ? Nhà mình sắp hết hạt dẻ rồi!
Mẹ suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười gật đầu bảo:
- Nào, chúng ta hãy mang hoa và hạt dẻ về nhà, cùng trang hoàng nhà cửa thật đẹp để liên hoan đón mùa xuân về.
Bài hát: Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi !Tết Tết Tết Tết đến rồi !Tết Tết Tết Tết đến rồi .Tết đến trong tim mọi người .Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi .Ngàn hoa
thơm khoa sắc xinh tươi .Đàn em thơ khoe áo mới .Chạy tung tăng vui pháo hoa .Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi .Người ra Trung, ra Bắc, vô
Nam .Dù đi đâu ai cũng nhớ .Về chung vui bên gia đình .Tết Tết Tết Tết đến rồi .Tết Tết Tết Tết đến rồi .Tết Tết Tết Tết đến rồi .Tết đến trong tim
mọi người .Mừng ngày Tết phố xá đông vui .Người đi thăm, đi viếng, đi chơi .Người lo đi mua sắm Tết .Người dâng hương đi lễ chùa .Mừng ngày
Tết ta chúc cho nhau .Một năm thêm sung túc an vui .Người nông dân thêm lúa thóc .Người thương gia mau phát tài .Tết Tết Tết Tết đến rồi .Tết
Tết Tết Tết đến rồi .Tết Tết Tết Tết đến rồi .Tết đến trong tim mọi người

