CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 01
Lớp :Lábiếc 3
Thựchiệntừ :30/12/2019-31/01/2020
Kếhoạchtuần1:Độngvậtsốngkhắpmọinơi
Từngày:30/12- 03/01/2020
Thờigian
Hoạtđộng
Sáng
Chiều
Thứ 2
*TiếnganhNgườiViệt:Jungle Animals: Hippo, Rhinos, Panda, Tiger, Zebra
* Bóng đá:Ôn luyện kỹthuậttiếpxúcvớibóngbằngmũibànchân.
Conversation:What animal is this? It’s a (tiger).
* Múa:Học mới động tác bật nhảy và thế chân trong gióng
Review short e &i sounds with word families
môn Balle. Tập bài múa : Khúc xuân
*Montessori:Cách tết tóc
* Giáo dục lễ giáo: Lễ phép chào khách đến nhà
*Âm nhạc:Nội dung chính: Dạyvậnđộngtheonhạc: Đốbạn
* Thư viện:Xemtranhđộngvậtsốngtrongrừng
Nội dung kếthợp : Nghe hát: Chịongnâuvàembé
Trò chơi âm nhạc: Nghe nhạc đoán tên bài hát
Thứ 3
*Montessori: Luyệntập
*Cảm thụ âm nhạc:Nghe nhữngbảnnhạc piano.
*Toán :Xácđịnhphíaphảiphíatráicủađốitượngkháccósựđịnhhướng
*Bóng rổ:Ônluyệnkỹthuậttruyềnbónghaingười
*Tạohình (ChínhKhóa):Xédánđànvịt
*Music & Movement Day:Song: Walking in the jungle
Thứ 4
NghỉTếtDươngLịch

Thứ 5

* Văn học:Vè Chim
*Montessori: Luyệntập
*Làm quen chữ viết:Làm quen chữcáip.q

*Tiếnganh: (bảnngữ):JungleAnimalreview. Conversation:
+ Do you like zebra? Yes, I do. No, I don’t.
Review short e &i sounds with word families
*Tạo hình(Ngoại Khóa): Vẽ và trang trí áo dài ngày Tết
*Võ:Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 2, tổ hợp 1

Thứ 6

* Story time: I draw a bunny (Raz-kid level A)
*Gymkid
*Montessori:Cáchlàmbánhchuối

*Võ:Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 2, tổ hợp 1
*Múa: Học mới động tác bật nhảy và thế chân trong gióng
môn Balle. Tập bài múa : Khúc xuân
*Gymkid

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 01
Lớp :Lábiếc 3
Thựchiệntừ :30/12/2019-31/01/2020
Kếhoạchtuần2:Vòngđờicủabướm
Từngày :06/01- 10/01/202
Thờigian
Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Hoạtđộng
Sáng
*TiếnganhNgườiViệt: Sea animals: shark, dolphin, octopus,lobster, crab, turtle,
Conversation: What animals do you like? I like (dolphin).
Shortisoundsand word family: ‘ig’
*Montessori: Sáchtừđơn( CĐ xanhdươngtừ 3 chữcái
*Âm nhạc: Nội dung chính:Dạy hát: Chú ếch con
Nội dung kết hợp: Nghe hát: Hoa thơm bướm lượn
Trò chơi âm nhạc: Ai nhanh nhất

Chiều
* Bóng đá:Ôn luyện
kỹthuậttiếpxúcvớibóngbằngmũibànchân.
* Múa: Tập ép chân trong gióng.Ôn luyện các động tác đã
học dân gian.Ôn bài múa: Khúc xuân
* Giáo dục lễ giáo: Biếtnóivớingườilớnkhiốm.
* Thư viện:quansáttranhvòngđờicủabướm

*Montessori: Luyệntập
*Cảm thụ âm nhạc:Thẩmâmtiếttấu
*Toán :Dạytrẻnhậnbiếtchữsố 8, sốlượngvàsốthứtựtrongphạm vi 8
*Bóng rổ:Ônluyệnkỹthuậttruyềnbónghaingười
*Tạohình (ChínhKhóa:Nặn con bướm
*Music & Movement Day:Game: What’s the time, shark?
*Hoạt động khám phá:Tìm hiểu về vòng đời của bướm
*Bóng rổ:Ônluyệnkỹthuậttruyềnbónghaingười
*Tạo hình( Ngoại Khóa):VẽvàtrangtríquátrìnhpháttriểncủaconBướm
+ * Pháttriểnthểchất:Vậnđộngcơbản: Đứng 1
* Tiếnganh: (bảnngữ): Sea animal review. Feeling review.Shape:diamond and
chânvàgiữthăngbằngtrong 10s- némxabằng 1 tay
oval.Shorti sounds and word family: ‘ig’
Trò chơi vận động: đua thuyền
* Máy tính: Ngôi nhà toán học
* Piano:Bài tập khóa Fa
* Montessori: Cáchlà
* Văn học:Truyện: cổ tích loài bướm
*Tiếnganh: (bảnngữ):Sea animal review
*Montessori: Luyệntập
Colors: Brown&Orange .Conversation: What color do you
*Làm quen chữ viết:Trò chơi chữcáip,q
like? I like (brown).Shorti sounds and word family: ‘ig’
*Tạo hình(Ngoại Khóa):Làm con Bướmtừhìnhbàntay(
Bìamàu)
*Võ:Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 2, tổ hợp 1.
* Story time:I draw a bunny (Raz-kid level A)
*Võ:Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 2, tổ hợp 1
*Gymkid
* Múa: Tập ép chân trong gióng.Ôn luyện các động tác đã
*Montessori:Phépnhânvới Stamp game
học dân gian.Ôn bài múa: Khúc xuân
*Gymkid

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 02
Lớp :Lábiếc 3
Thựchiệntừ :30/12/2019-31/01/2020
Kếhoạchtuần 3: Phânnhómđộngvậttheocácdấuhiệukhácnhau
Từngày : 13/01- 17/01/2020
Thờigian
Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Hoạtđộng
Sáng
*TiếnganhNgườiViệt:FarmAnimalreview.Conversation: What animal is this?
It’s (a pig).Shorti sounds and word family: ‘it’
*Montessori: Luyệntập
*Âm nhạc:
Nội dung chính: vỗtaytheonhịp“ chúếcch con
Nội dung chính: Nghe hát: Còlả
Tròchơi: Nghe âm “la” đoántênbàihát

Chiều
* Bóng đá:Hướngdẫnkỹthuậtsútbóngbằngmũibànchân
* Múa: Tập ép chân trong gióng.Ôn luyện các động tác đã
học dân gian.Ôn bài múa: Khúc xuân
* Giáo dục lễ giáo: Khôngleotrèolênbàn, ghế, ban công.
* Thư viện:Xem tranh thế giới động vật

*Montessori: Chiavới Stamp
*Toán:Tách, gộp 8 đốitượng ra làm 2 phầnbằngcáccáchkhácnhau
*Tạohình (ChínhKhóa):Vẽ con vậtbéthích
*Music & Movement Day:Song: Walking in the jungle
*Hoạt động khám phá:Phânnhómđộngvậttheodấuhiệukhácnhau
*Tạo hình( Ngoại Khóa):Vẽ tranh đàn gà
* Tiếnganh: (bảnngữ):Farm Animals review
Conversation: What animal do you like?I like (horses).
Short i sounds and word family: ‘it’
* Máy tính: Ngôi nhà toán học
* Montessori: Luyệntập
* Văn học:Đóng kịch: cổ tích loài bướm
*Montessori: Nam châm
*Làm quen chữ viết:Làmquenchữcái g , y

*Cảm thụ âm nhạc:Nghe hát, chơitròchơi
*Bóng rổ:Dạy
kỹthuậtphốihợpchuyềnbónghaingườivànémrổ

* Story time:Bird goes home (Raz-kid level A)
*Gymkid
*Montessori:Cáchlàmpiza

*Võ:. Ôn luyện bộ pháp trục bộ chuyển cung bộ.
* Múa: Tập ép chân trong gióng.Ôn luyện các động tác đã
học dân gian.Ôn bài múa: Khúc xuân
*Gymkid

*Bóng rổ:: Dạy
kỹthuậtphốihợpchuyềnbónghaingườivànémrổ
* Piano:Bàitậpkếthợp 2 tay Gam C dur

*Tiếnganh: (bảnngữ):FARMAnimalreview
Conversation: Do you like sheep? (Yes, I do. No, I don’t).
Short i sounds and word family: ‘it’
*Tạo hình(Ngoại Khóa): Làm và trang trí con trăn từ đĩa
giấy
*Võ:Ôn luyện bộ pháp trục bộ chuyển cung bộ.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 01
Lớp :Lábiếc 3
Thựchiệntừ :30/12/2019-31/01/2020
Kếhoạchtuần4:Bévàgiađìnhchuẩnbịđóntết
Từngày :20/01- 24/01/2020
Thờigian
Hoạtđộng
Sáng
Chiều
Thứ 2
*TiếnganhNgườiViệt:Jungle animal review.Shorti sounds and word family: ‘ix’ * Bóng đá:Hướngdẫnkỹthuậtsútbóngbằngmũibànchân
*Montessori: Luyệntập
* Múa:Ôn tập kĩ năng
*Âm nhạc: Nội dung chính:Dạyhát: Xúcxắc, xúcxẻ
* Giáo dục lễ giáo: Che miệngkhi ho, hắthơi
Nội dung kếthợp:Nghehát: NgàyTếtquêem
* Thư viện:Xemvà đọc sách về những con số.
Tròchơiâmnhạc: Tai ai tinh
Thứ 3
*Montessori: thẻtranhlớnvàthẻchữphụâmghép
*Cảm thụ âm nhạc:Nghe nhạcquốctế
*Toán :Ônkỹnăngcủaphépđo
*Bóng rổ: : Dạy
*Tạohình (ChínhKhóa):Làm bao lìxì
kỹthuậtphốihợpchuyềnbónghaingườivànémrổ
*Music & Movement Day:Game: Musical chair
Thứ 4
*Hoạt động khám phá:Bévàgiađìnhchuẩnbịđóntết
*Bóng rổ:Dạy
*Tạo hình( Ngoại Khóa):Vẽvàtrangtrísố
kỹthuậtphốihợpchuyềnbónghaingườivànémrổ
* Tiếnganh: (bảnngữ):Sea animalreview. Short i sounds and word family: ‘ix’
* Pháttriểnthểchất:Vậnđộngcơbản: Chạy 18m trong
Numbers & words (5-10)
khoảng 5-7s- Bắt bóng và tung bóng cho người đối diện
* Máy tính:Ngôi nhà toán học
khoảng 4m.
* Montessori: Luyệntập
Tròchơi: Ai nhanhnhất
* Piano:Silent Night
Thứ 5
NghỉTếtNguyênĐán

Thứ 6

NghỉTếtNguyênĐán

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 01/2020
Lớp :Lábiếc 3
Thờigianthựchiện: Từ ngày:30/12/2019-31/01/2020
Tuần 5: ÔN TẬP
Từngày : 28/01/2020 – 31/01/2020
Thờigian

Hoạtđộng
Sáng

NghỉTếtNguyênĐán

Thứ 2

NghỉTếtNguyênĐán

Thứ 3

NghỉTếtNguyênĐán

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Chiều

GẶP MẶT ĐẦU XUÂN

* Story time: Bird goes home (Raz-kid level A)
*Gymkid
*Montessori:Luyện tập

*Võ:. Ôn luyện bộ pháp trục bộ chuyển cung bộ.
* Múa: Ôn tập kĩ năng
*Gymkid

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

SẢN PHẨM TẠO HÌNH: Làmbàolìxì
NỘI DUNG THƠ TRUYỆN THÁNG 01/2020

Tuần1:Bàihát
*Đố bạn
Trèo cây nhanh thoăn thoắt , đố bạn biết con gì ?Đầu đội hai cá lá – đó là chú hươu saoHai tai to phànhphạch – đólàchúvoi con .Trôngxemkìa ,
trôngxemkìa – ai xinhnhưthếkia.Phụcphịch , phụcphịchđólàbácGấuđen
*Chịongnâuvàem bé
Chịongnâunâunâunâu.Chị bay điđâu, điđâu .Bácgàtrốngmớigáy.Ôngmặttrờimớidậy.Màtrênnhữngcànhhoa, emđãthấychị bay
Bé ngoancủachịơihômnaytrờinắngtươi .Chị bay đitìmnhụy.Làmmậtongnuôiđời.Chịvângtheobốmẹ.Chămlàm ko nênlười
Trờixanhxanhxanhxanhxanh.Chịong bay nhanh bay nhanh.Hoanởnhữngcánhthắm.Trênmìnhmậttrĩunặng
Chịonguốnmình qua nghiêngđôicánhchàohoa.Béngoancủachịơi.Hômnaytrờinắngtươi.Đườngvuihoaphượngđỏ, ngàyngàynhớônbài
Đừngquêncôgiáodặn ,chămhọc ko nênlười.
Thơ,truyện:

*VèChim
Hay chạylonxon
Làgàmớinở
Vừađivừanhảy
Làemsáoxinh
Hay nóilinhtinh
Là con liếuđiếu
Hay nghịch hay tếu
Làcậuchìavôi
Hay chao đớpmồi
Làchimchèobẻo
Tính hay máchlẻo
Thímkháchtrướcnhà
Hay nhặtlân la
Làbàchimsẻ
Cótìnhcónghĩa
Làmẹchimsâu
Giụchèđếnmau
Làcôtuhú
Nhấpnhembuồnngủ
Làbáccúmèo...

Tuần 2:
Bàihát:
*Chúếch con
Kìachúlàchúếch con cóhailàhaimắttròn .Chúngồihọcbàimộtmìnhbênhốbomcạnhvườnxoan .Bao con cátrê non cùng bao con cárô non
Tung tăngchiếcvây son nhịptheotiếngếchvangròn. Kìachúlàchúếchcon béngoanlàngoannhấtnhà .Chúhọcthuộcbàixongrồichúhátthicùnghoạ mi .Bao
nhiêuchúchimricùng bao côcá ca rô phi .Nghe tiếnghátmêlycùngvuithíchchícườikhì
*Hoathơmbướmlượn
Ơihoatôilànàyđóahoathơm .Ố tìnhlà con bướmlượn .Ố tìnhlà con bướmdạoối a .Bớcáiduyêncó ã ruhời .Tôiơ hỡibớcáiduyêncó ã
ruhời .Bướmlượnlàbướmôi a nó bay .Bướmdạolàbướmôi a nó bay .Nướcxanhtôilànàynướctrongxanh
Ố tìnhlà con cálặn .Ố tìnhlà con cálộiối a... Bớcáiduyêncó a ruhời
Tôiơ hỡibớcáiduyêncó a ruhời .Cálặnlàcáơi à nóbơi
Cálộilàcáơi à nóbơi. Ấy iu ta là nay ơ iunhau .Chiếccầutreanhđợi .Mỗiphiênchợlạithấyemvộibước qua .Soibóngemdướinướcsôngđào .Con cálặn
con cábơidướinướcsôngđào .Ướcgìmìnhcùngbướcơi à vớinhau Miếngtrầumặnmàsớmtối ta cónhau
*Truyện:Cổtíchloàibướm
"Xưalắmrồi, khicónhữngchúbướmđêmcũngcómàusắcrựcrỡnhưnhữngloàibướmkhác, thậmchícònlộnglẫyhơncảnhữngchúbướmbâygiờ. Mộtngàynọ,
nhữngthiênthầnthấybuồnbãkhimâyđenchephủbầutrờikhiếnhọkhôngcònnhìnthấyloàingười ở chốntrầngian. Họkhóc nướcmắtthiênthầnrơixuốngtạonênnhữnggiọtmưatrắngxóa. Nhữngchúbướmđêmhàohiệpvốnghétnhìnthấymọingườibuồnphiền.
Vìthếchúngrủnhaulàmmộtchiếccầuvồng.
Bướmđêmnghĩrằngnếunhờnhữngloàibướmkhácgiúpsứcthìchúngchỉcầnchođimộtítmàusắccủamìnhlàcóthểtạo ra mộtchiếccầuvồngtuyệtđẹp.
Thếlàmộtchúbướmđêmtìmđếnnữhoàngcủaloàibướmkhácđểnhờgiúpđỡ.
Nhưngnhữngloàibướmkhácquáđỗiíchkỷvàtựphụnênkhôngmuốnchođimàusắccủamình, dùchỉmộtchút.
Nhữngchúbướmđêmquyếtđịnhlàmviệcđómộtmình. Chúngvỗcánhthậtmạnhlàmbộtphấntrêncánhrơirắctrongkhôngtrungtạonênnhữngđámmâyngũsắc
lung linhnhưthủytinh. Nhữngđámmâydầndầngiãn ra tạothànhmộtđườngviềndài. Nhưngchiếccầuvồngvẫnchưađủlớn,
vìthếnhữngchúbướmđêmcứtiếptụcchođimàusắccủamình, cứthêmvàotừngchútmộtchođếnkhichiếccầuvồngkéodàiđếntậnchântrời.
Nhữngthiênthầntrôngthấycầuvồngtrởnênvuisướng.
Họmỉmcười, nụcườiấmápchiếurọixuốngtrầngianlàmnênnhữngtianắngrạngrỡ.
Vànhữngchúbướmđêmấychỉcònlạiduynhấtmộtmàunâuthômộcbởichúngđãchođitấtcảnhữngsắcmàulộnglẫynhấtđểdệtnênchiếccầuvồngtuyệtdiệu..."
Tuần 3:
*CòLả
Con còcò bay lảlả bay la .Bay ra racửaphủ bay vàovàoĐồngĐăng .Tìnhtính tang, tang tínhtình .Dânlàngrằng, dânlàngơi
Rằngcóbiết, biết hay chăng (2 lần) .ĐồngĐăngđăngcóphốphốKỳLừa .CónàngnàngTôThị, cóchùachùa Tam Thanh .Tìnhtính tang, tang
tínhtình .Dânlàngrằng, dânlàngơi .Rằngcóbiết, biết hay chăng (2 lần) Ai lênlênxứLạng, Lạngcùnganh .Tiếccông, côngbácmẹ, sanhthànhthành ra
em .Tìnhtính tang, tang tínhtình .Dânlàngrằng, dânlàngơi .Rằngcóbiết, biết hay chăng (2 lần) .Tay cầmcầmbầurượurượunắmnem
Mãngvuivuiquênhết, lờiememdặndò .Tìnhtính tang, tang tínhtình .Dânlàngrằng, dânlàngơi .Rằngcóbiết, biết hay chăng (2 lần)

Gánhvàngvàngđiđổđổsông.Ngô ĐêmnằmnằmtơtưởngđimòmòsôngThương .Tìnhtính tang, tang tínhtình .Dânlàngrằng, dânlàngơi
Rằngcóbiết, biếtchochăng (2 lần).
Tuần 4:
Bàihát:

Xúcxắc,xúcxẻ
Xúcxắcxúcxẻ .Nămmớinămmẻ .Nhànàocònthức .Mởcửachochúngtôi. Xúcxắcxúcxẻ .Nămmớinămmẻ .Nhànàocònthức .Mởcửachochún
gtôi. Bướclênvườncaothấyđôirồngấp .Bướcxuôngvườnthấpthấyđôirồngchầu .Bước ra
đằngsauthấynhàngóilợp .Voiôngcònbuộcngựaôngcònchầu .Ôngsốngmộttrămlinhnămtuổilẻ .Vợôngsinhđẻđứa con tốtlành.
NgàyTếtquêem
TếtTếtTếtTếtđếnrồi .TếtTếtTếtTếtđếnrồi .TếtTếtTếtTếtđếnrồi .Tếtđếntrongtimmọingười. .MừngngàyTếttrênkhắpquêtôi. Ngànhoathơm khoa
sắcxinhtươi. .Đànemthơkhoeáomới. Chạytungtăngvuipháohoa. .MừngngàyTếttrênkhắpquêtôi. Người ra Trung, ra Bắc, vô Nam. Dùđiđâu ai
cũngnhớ. Vềchungvuibêngiađình. ĐK: TếtTếtTếtTếtđếnrồi! TếtTếtTếtTếtđếnrồi! TếtTếtTếtTếtđếnrồi! Tếtđếntrongtimmọingười! MừngngàyTếtph
ốxáđôngvui. Ngườiđithăm, điviếng, đi chơi. Người lo đimuasắmTết. Ngườidânghươngđilễchùa. MừngngàyTết ta chúcchonhau. Mộtnămthêm sung
túc an vui. Ngườinôngdânthêmlúathóc. Ngườithươnggiamaupháttài
Tuần :5
Sựtíchbánhchưng, bánhdày
Ngàyxưa, đờiVuaHùngVươngthứ 6, saukhiđánhdẹpxonggiặcÂn, vuacó ý địnhtruyềnngôicho con.
NhândịpđầuXuân, vuamớihọpcáchoàngtửlại, bảorằng: "Con nàotìmđượcthứcănngonlành, đểbàycỗchocó ý nghĩanhất, thì ta sẽtruyềnngôivuacho".
Cáchoàngtửđuanhautìmkiếmcủangonvậtlạdânglênchovua cha, vớihyvọngmìnhlấyđượcngaivàng.
Trongkhiđó, người con traithứ 18 củaHùngVương, làTiếtLiêu (còngọilà Lang Liêu) cótínhtìnhhiềnhậu, lốisốngđạođức, hiếuthảovới cha mẹ.
Vìmẹmấtsớm, thiếungườichỉvẽ, nênông lo lắngkhôngbiếtlàmthếnào.
Mộthôm, TiếtLiêunằmmộngthấycóvịThầnđếnbảo: "Này con, vậttrongTrờiĐấtkhôngcógìquýbằnggạo, vìgạolàthứcănnuôisống con người. Con
hãynênlấygạonếplàmbánhhìnhtrònvàhìnhvuông, đểtượnghìnhTrờivàĐất. Hãylấylábọcngoài, đặtnhântrongruộtbánh, đểtượnghình Cha
Mẹsinhthành."
TiếtLiêutỉnhdậy, vôcùngmừngrỡ. ÔnglàmtheolờiThầndặn, chọngạonếpthậttốtlàmbánhvuôngđểtượnghìnhĐất,
bỏvàochõchưngchíngọilàBánhChưng. Vàônggiãxôilàmbánhtròn, đểtượnghìnhTrời, gọilàBánhDầỵCònláxanhbọc ở ngoàivànhân ở
trongruộtbánhlàtượnghình cha mẹyêuthươngđùmbọc con cái.
Đếnngàyhẹn, cáchoàngtửđềuđemthứcănđếnbàytrênmâmcỗ. Ôithôi, đủcảsơnhàohảivị, nhiềumónngonlành.
HoàngtửTiếtLiêuthìchỉcóBánhDầyvàBánhChưng. VuaHùngVươnglấylàmlạhỏi, thìTiếtLiêuđemchuyệnThầnbáomộngkể, giảithích ý
nghĩacủaBánhDầyBánhChưng. Vua cha nếmthử, thấybánhngon, khencó ý nghĩa, bèntruyềnngôiVualạichoTiếtLiêu con traithứ 18.
Kểtừđó, mỗikhiđếnTếtNguyênĐán, thìdânchúnglàmbánhChưngvàbánhDầyđểdângcúngTổTiênvàTrờiĐất.

