CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1/2020
Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/12/2019 – 31/1/2020
Tuần 1: Những con vật quanh bé.
Thời gian: ( Từ ngày 30/12/2019 – 03/1/2020)
Lớp: Chồi non 2
Hoạt động
Thời gian
Sáng
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật tung hứng
bóng bằng một tay
Thứ hai

Thứ ba

*Âm nhạc: Nội dung chính: Dạy hát: Chim
chích bông
Nội dung kết hợp: Nghe hát: Con mèo trèo
cây cau
Trò chơi âm nhạc: Tai ai tinh
Nghỉ Tết dương lịch

Thứ tư

Thứ năm

*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật tung hứng
bóng bằng một tay

*Tạo hình (chính khóa): Nặn con thỏ
Thứ sáu

* Tiếng Anh Bản Ngữ:
Airways
(Giao thông đường hàng không)
Airways vehicles
(Phương tiện giao thông đường
hàng không)
Exploring planes
(Khám phá cấu tạo máy bay)
* Tiếng Anh Bản Ngữ:
Rocket (Tên lửa)
Folding paper rocket
(Gấp tên lửa bằng giấy
* Tiếng Anh Bản Ngữ:
Hot Air balloon
(Khinh khí cầu)
Making a hot air balloon with a cloth
(Làm khinh khí cầu từ vải)
* Tiếng Anh Bản Ngữ:
Airport
(Sân bay)
Safety rules on the plane
(Quy tắc an toàn khi đi máy bay)
* Tiếng Anh Bản Ngữ:
Review
(Ôn tập)

Chiều
*Montessori: Cách sử dụng pittong
*Toán: Củng cố đếm đến 4. Nhận biết chữ số 4
*Hoạt động khám phá: Trò chuyện về các vật nuôi trong gia đình
*Tạo hình (Ngoại khóa): Chấm màu làm hoa Đào ngày Tết ( Màu
nước)
*Võ:. Ôn luyện bộ phápTrục bộ chuyển cung bộ
*Múa: Tập các động tác uốn ép dẻo cơ bản
Học mới động tác dân tọc Kinh ( Mõ ) môn Dân gian.
Tập bài múa : Chủ đề Tết
*Văn học: Truyện “Cáo, thỏ và gà trống”
*Montessori: Luyện tập
Nghỉ Tết dương lịch

*Montessori: Khối nhị thức
*Piano: Nói gì với mẹ đây
*Tạo hình (ngoại khóa): Vẽ chấm cho bánh và tô màu quả

*Montessori: Hộp bí mật( CĐ màu hồng từ 2 chữ cái)
*Giáo dục lễ giáo: Biết giữ gìn, cất, sắp xếp đồ chơi
theo quy định
*Gymkids:

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1/2020
Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/12/2019 – 31/1/2020
Tuần 2: Con ong.
Từ ngày 06/1 đến 10/1/2020
Lớp :Chồi Non 2
Thời gian

Hoạt động
Sáng
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật tung hứng
bóng bằng một tay

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

*Âm nhạc: Nội dung chính: Nghe hát “Chị
ong nâu và em bé”
Nội dung kết hợp :Vận động “Đố bạn”
Trò chơi âm nhạc:Ai nhanh nhất
* Phát triển thể chất:
Vận động cơ bản: Đi trên ghế thể dục đầu
đội túi cát
Trò chơi vận động :Kéo co
*Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật tung hứng
bóng bằng một tay
*Tạo hình (chính khóa): Cắt dán con ong

Thứ sáu

* Tiếng Anh Bản Ngữ:
Currency
(Tiền tệ)
Identify Vietnamese currency
(Xác định tiền tệ của Việt Nam)
Comparing par values
(So sánh các mệnh giá tiền)
* Tiếng Anh Bản Ngữ:
Exchanging denominations
(Trao đổi mệnh giá)
The par values are 3, 4 digits 0
(Các giá trị mệnh giá có 3,4 số 0)
* Tiếng Anh Bản Ngữ:
Price listing
(Bảng giá)
Identifying price list and how to buy
/ sell things
(Xác định bảng giá và cách mua /
bán đồ)
* Tiếng Anh Bản Ngữ:
Forms of money storage
(Hình thức lưu trữ tiền)
Cash, credit card
(Tiền mặt, thẻ tín dụng)
* Tiếng Anh Bản Ngữ:
Review
(Ôn tập)

Chiều
*Montessori: Luyện tập
*Toán: Nhận biết số thứ tự trong phạm vi 4
*Hoạt động khám phá: Tìm hiểu về con ong
*Tạo hình (ngoại khóa): Vẽ đàn ong
*Võ: Ôn luyện bộ phápTrục bộ chuyển cung bộ
*Múa: Học mới động tác dân tọc Kinh ( Trống cơm ) môn Dân gian.
Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao
*Văn học: Đóng kịch “Cáo thỏ và gà trống”
*Montessori: Lọ khuus giác
*Võ: Ôn luyện bộ phápTrục bộ chuyển cung bộ
*Múa: Học mới động tác dân tọc Kinh ( Trống cơm ) môn Dân gian.
Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao
*Cảm thụ âm nhạc: Xướng âm nốt ĐÔ
*Montessori: Luyện tập
*Montessori: Khay đổi hạt
*Piano: Nói gì với mẹ đây
*Tạo hình (ngoại khóa): Nặn con ong

*Montessori: Cách pha trà sữa
*Giáo dục lễ giáo: Biết giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ
sinh môi trường

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1/2020
Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/12/2019 – 31/1/2020
Tuần 3: Vòng đời của ếch.
Từ ngày 13/1 đến 17/1/2020
Lớp : Chồi Non 2
Hoạt động
Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Sáng
*Bóng rổ: Dạy Kỹ thuật tung hứng bóng
đổi tay

*Âm nhạc:
Nội dung chính:Vận động “Chú ếch con”
Nội dung kết hợp :Nghe hát ‘Chú voi ở Bản
Đôn”
Trò chơi âm nhạc:Ai đang hát

Thứ tư

*Bóng rổ: Dạy Kỹ thuật tung hứng bóng
đổi tay
Thứ năm
*Tạo hình (chính khóa): Gấp con ếch

Thứ sáu

Chiều

* Tiếng Anh Bản Ngữ:
Financial management
(Quản lý tài chính)
Children’s needs
(Những nhu cầu của trẻ em)
Need and want
(Nhu cầu và mong muốn)
* Tiếng Anh Bản Ngữ:
How to make money
(Cách kiếm tiền)
Scrap collection
(Bộ sưu tập phế liệu)
* Tiếng Anh Bản Ngữ:
Money management
(Quản lý tiền bạc)
Spending, saving
(Chi tiêu, tiết kiệm)
* Tiếng Anh Bản Ngữ:
Spending money wisely
(Tiêu tiền một cách khôn ngoan)
Spending less money than you have
(Hãy tiêu ít hơn số tiền bạn đang có)
* Tiếng Anh Bản Ngữ:
Review
(Ôn tập)

*Montessori: Luyện tập
*Toán: Tách 4 nhóm thành 2 phần bằng các cách khác nhau
*Hoạt động khám phá: Vòng đời của ếch
*Tạo hình (ngoại khóa): Vẽ con ếch (T1 Vẽ hình)
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 2, tổ hợp 1
*Múa: Học mới động tác dân tọc Kinh ( Trống cơm ) môn Dân gian.
Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao
*Văn học: Thớ “Ếch con học bài”
*Montessori: Trò chơi ngân hàng
*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 2, tổ hợp 1
*Múa: Học mới động tác dân tọc Kinh ( Trống cơm ) môn Dân gian.
Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao
*Cảm thụ âm nhạc: Làm quen với ghita
*Montessori: Luyện tập
*Montessori: Quá khứ, hiện tại và tương lai
*Piano: Nói gì với mẹ đây
*Tạo hình (ngoại khóa): Vẽ con ếch (T2 tô màu sáp + màu nước)

*Montessori: Luyện tập
*Giáo dục lễ giáo: Biết nhường nhịn, giúp đỡ bạn
*Gymkids:

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1/2020
Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/12/2019 – 31/1/2020
Tuần 4: “Tưng bừng đón Tết”
Từ ngày 20/1 đến 24/1/2020
Lớp : Chồi Non 2
Hoạt động
Thời gian

Sáng

Chiều

*Bóng rổ: Dạy Kỹ thuật tung hứng bóng đổi
tay

*Montessori: Bảng 100
*Toán: Ôn xác định phía phải, phía trái của bản thân T4
*Hoạt động khám phá: Tìm hiểu về ý nghĩa ngày Tết và các hoạt
động đặc trưng ngày Tết
*Tạo hình (ngoại khóa): Vẽ bức tranh ngày và đêm ( T1: Vẽ hình)

Thứ hai

Thứ ba

*Âm nhạc:
Nội dung chính: Dạy hát “Sắp đến tết rồi”
Nội dung kết hợp :Nghe hát “Em vẽ mùa
xuân”
Trò chơi âm nhạc :Tai ai tinh
.

Thứ tư

*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 2, tổ hợp 1
*Múa: Ôn tập kĩ năng
*Văn học: Truyện “Sự tích bánh chưng, bánh dày”
*Montessori: Luyện tập
* Tiếng Anh Bản Ngữ:

*Phát triển thể chất:
Vận động cơ bản:Chuyền bóng qua đầu
Trò chơi vận động :Ô tô và chim sẻ

Review and examination
(Ôn tập và kiểm tra)

*Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 2, tổ hợp 1
*Múa: Ôn tập kĩ năng
*Cảm thụ âm nhạc: Nghe hát, chơi trò chơi
*Montessori: Cách đánh bọt

Nghỉ Tết Nguyên Đán
Thứ năm
Nghỉ Tết Nguyên Đán
Thứ sáu

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1/2020
Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/12/2019 – 31/1/2020
Tuần 5: ÔN TẬP
Từ ngày 27/1 đến 31/1/2020
Lớp: Chồi non 2
Hoạt động
Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ hai

Thứ ba
* Tiếng Anh Bản Ngữ:
Tet holiday
Thứ tư

(Nghỉ Tết)

GẶP MẶT ĐẦU XUÂN
Thứ năm

Thứ sáu

GẶP MẶT ĐẦU XUÂN
*Tạo hình (chính khóa): In hoa đào, hoa
mai

*Montessori: Giới thiệu về sinh nhật
*Giáo dục lễ giáo: Trê mạnh dạn trong giao tiếp

*Tranh tập thể : Làm tranh “Vật nuôi trong gia đình”
*Bài hát , thơ truyện tháng 1
Tuần 1
Bài hát:
Dạy hát :Chim chích bông
Chim chích bông Bé tẹo teo Rất hay trèo Từ cành na Ra cành bưởi Sang bụi chuối Em vẫy gọi Chích bông ơi! Luống rau xanh Sâu đang phá Chim xuống nhé Có
thích không? Chú chích bông Liền sà xuống Bắt sâu cùng Và luôn miệng Thích thích thích! Thích thích thích!
Nghe hát :Con mèo trèo cây cau
Meo meo con mèo Mà đang leo leo trèo Để lên xem chú chuột đâu Nó lên xem chú chuột nào Mà lên cây nó leo trèo Nó lên xem chú chuột đâu .Con mèo mà cây
cau Hỏi thăm chú chuột chít Chú chuột chít Chú đi đâu vắng nhà Chú chuột đi chợ đằng xa Mua mắm, mua muối Giỗ cha chú mèo Chú mèo mèo ngao
Truyện:Cáo, Thỏ và Gà trống
Ngày xửa ngày xưa trong khu rừng nọ có một con Cáo và một con Thỏ. Cáo có một ngôi nhà bằng băng, còn Thỏ có một ngôi nhà bằng gỗ. Mùa xuân đến, nhà
Cáo tan ra thành nước, còn nhà Thỏ vẫn nguyên vẹn. Cáo xin sang nhà Thỏ sưởi nhờ rồi đuổi luôn Thỏ ra ngoài.
Thỏ vừa đi vừa khóc. Một lát sau Thỏ gặp bầy Chó. Bầy Chó hỏi Thỏ:
- Tại sao Thỏ khóc?
- Làm sao mà tôi không khóc được? Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn Cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến nhà Cáo tan ra thành nước, Cáo xin sang
nhà tôi sưởi nhờ rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà. Hu, hu...
- Thỏ ơi , đừng khóc nữa - Bầy chó an ủi Thỏ - Chúng ta sẽ đuổi được Cáo đi, bầy Chó cùng Thỏ đi về nhà Thỏ. Bầy Chó nói:
- Gâu! Gâu! Gâu! Cáo cút ngay đi! Cáo ngồi trên bệ lò sưởi nói vọng ra: - Ta mà nhảy ra thì chúng mày tan xác! Bầy Chó sợ quá chạy mất. Thỏ ngồi dưới bụi
cây và khóc.
Một con Gấu đi qua, Gấu hỏi:
- Tại sao Thỏ khóc?
- Làm sao mà tôi không khóc được? Tôi có một ngồi nhà bằng gỗ, còn Cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến, nhà Cáo tan ra thành nước, Cáo xin sang
nhà tôi sưởi nhờ rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà. Huuuu
- Thỏ ơi đừng khóc nữa? Gấu nói - Ta sẽ đuổi được Cáo đi!
- Không! Bác Gấu ơi, Bác không đuổi được đâu. Chó đuổi mãi không được thì bác đuổi làm sao được?
- Ðuổi được chứ! Gấu nói giọng cương quyết. Gấu và Thỏ về đến nhà Thỏ, Gấu gầm lên : - Cáo cút ngay!
Cáo ngồi trên bệ lò sưởi nói vọng ra: - Ta mà nhảy ra thì chúng mày tan xác! Gấu sợ quá chạy mất.
Thỏ lại ngồi dưới bụi cây và khóc. Một con gà trống mào đỏ đi qua, vai vác một cái hái.
Gà trống thấy Thỏ khóc, bèn hỏi:
- Tại sao Thỏ khóc?
- Làm sao tôi không khóc được? Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn Cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến nhà Cáo tàn thành nước, Cáo xin sang nhà tôi
sưởi nhờ rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà. Hu, hu, hu..
. - Ta về nhà đi, tôi sẽ đuổi được Cáo.
- Không! Anh không đuổi được đâu. Chó đuổi mãi không được, Gấu đuổi mãi không được thì anh đuổi làm sao được! - Thế mà tôi đuổi được đấy, nào đi! Gà
trống và Thỏ cùng về nhà Thỏ.
Gà trống cất tiếng hát: Cúc cù cu Ta vác hái trên vai Ði tìm cáo gian ác Cáo ở đâu ra ngay !
Cáo sợ quá bảo:
- Tôi đang mặc quần áo.
Gà trống lại hát: Cúc cù cu Ta vác hái trên vai Ði tìm cáo gian ác Cáo ở đâu ra ngay! Cáo nói:

- Cho..cho tôi mặc áo bông đã!
Lần này thì gà quát lên: Cúc cù cu Ta vác hái trên vai Ði tìm cáo gian ác Cáo ở đâu ra ngay!
Cáo từ trong nhà gỗ nhảy vọt ra, chạy biến vào rừng.
Từ đó, Thỏ lại được sống trong ngôi nhà của mình. Và Gà trống trở thành bạn thân thiết của Thỏ.
Tuần 2:
Bài hát
Nghe hát :Chị ong nâu và em bé
Chị ong nâu nâu nâu nâuChị bay đi đâu đi đâu ?Bác gà trống mới gáy, ông mặt trời mới dậy
trên những cành hoa em đã thấy chị bay.Bé ngoan của chị ơi, hôm nay trời nắng tươiChị bay đi tìm nhụy, làm mật ong nuôi đời.Chị vâng theo bố mẹ, chăm làm
không nên lười.Trời xanh xanh xanh xanh xanh xanh.Chị ong bay nhanh bay nhanh, hoa nở những cánh thắm
Trên mình mật trĩu nặng, chị ong uốn mình qua nghiêng đôi cánh chào hoa.Bé ngoan của chị ơi, hôm nay trời nắng tươiĐường vui hoa phuợng đỏ, ngày ngày
nhớ ôn bài.Đừng quên cô giáo dặn, chăm học không nên lười.Chị ong nâu nâu nâu nâuChị bay đi đâu đi đâu ?Bác gà trống mới gáy, ông mặt trời mới dậyMà trên
những cành hoa em đã thấy chị bay.Bé ngoan của chị ơi, hôm nay trời nắng tươiChị bay đi tìm nhụy, làm mật ong nuôi đời.Chị vâng theo bố mẹ, chăm làm
không nên lười.
Vận động :Đố bạn
Trèo cây nhanh thoăn thoắt đố bạn biết con gì?Đầu đội 2 cái lá đúng là chú hươu sao 2.Tai to phành phạch đó là chú voi toTrông xem kìa,trông xem kià ai đi như
thế kia. Phục phịch phục phịch đó là bác gấu đen.
Tuần 3:
Bài hát : Vận động :Chú ếch con
Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn Chú ngồi học bài một mình bên hố bom cạnh vườn xoan Bao con cá trê non cùng bao con cá rô non Tung tăng
chiếcvây son nhịp theo tiếng ếch vang ròn. Kìa chú là chú ếch con bé ngoan là ngoan nhất nhà Chú học thuộc bài xong rồi chú hát thi cùng hoạ mi Bao nhiêu chú
chim ri cùng bao cô cá ca rô phi Nghe tiếng hát mê ly cùng vui thích chí cười khì.
Nghe hát : Chú voi ở Bản Đôn
Chú voi con ở Bản Đôn Chưa có ngà nên còn trẻ con Từ rừng già chú đến với người Vẫn ham chơi với lại ham ăn .
Voi con ơi! Voi con ơi! Mau lớn nhanh có đôi ngà to Có sức đi khắp miền gần xaKéo gõ cho buôn làng của ta .
voi con thật là khôn Quen thiếu nhi khắp vùng Bản Đôn Đầu gật gù , đầu vẫy cái vòi Khéo đuung đưa theo nhịp chiêng vui .Voi con ơi! Voi con ơi! Mua lớn
nhanh có thân hình to Khắp chốn tây nguyên cần nhiều voi Góp sức xây buôn làng đẹp tươi.
Thơ: Ếch con học bài
Ếch con đi học trời mưa
Lá sen xanh mướt đội vừa trùm tai
Đến nghe cô ếch giảng bài
Ốp ốp, nặng ộp, vui tai quá chừng
Thế rồi nhạc điệu tưng bừng
Ốp ốp, ộp, ộp! Đón mừng ếch con
Đêm đêm tiếng ộp kêu giòn
Nghe ra có tiếng ếch con học bài

Tuần 4:
Bài hát:
Dạy hát :Sắp đến tết rồi
Sắp đến tết rồi Đến trường rất vui Sắp đến tết rồi Về nhà rất vui Mẹ sẽ may áo mới nhé Ai cũng vui mừng ghê Mùa xuân nay em đã lớn Biết đi thăm ông bà.
Nghe hát :Em vẽ mùa xuân
Con vẽ một cành đào cho ba, Con vẽ một cành mai cho mẹ Con vẽ một mặt trời cho em, Vẽ mùa xuân vui cả nhà Vui vui vui cả nhà, Mùa xuân mùa xuân, Từng
đàn chim én về Mùa xuân mùa xuân, Theo mẹ ra sân đốt lá mai Mùa xuân mùa xuân, Em khoe áo xanh vàng Mùa xuân mùa vui vui quá vui Con vẽ ngày nhọc
nhằn thương ba, Con vẽ đêm sầu lo thương mẹ Con vẽ một nụ cười thương em, Vẽ mùa xuân thương cả nhà Thương thương thương cả nhà Mùa xuân mùa
xuân,Khoanh tay chúc ông bà Mùa xuân mùa xuân, Cùng nhau bên nồi bánh chưng xanh
mùa xuân mùa xuân, Cùng chờ đón giao thừa Mùa xuân mùa thương thương quá thương Thương thương thương thật nhiều, Vui vui vui thật nhiều.
Truyện: “Sự tích bánh chưng, bánh dày”
Ngày xưa, đời Vua Hùng Vương thứ 6, sau khi đánh dẹp xong giặc Ân, vua có ý định truyền ngôi cho con.
Nhân dịp đầu Xuân, vua mới họp các hoàng tử lại, bảo rằng: "Con nào tìm được thức ăn ngon lành, để bày cỗ cho có ý nghĩa nhất, thì ta sẽ truyền ngôi vua cho".
Các hoàng tử đua nhau tìm kiếm của ngon vật lạ dâng lên cho vua cha, với hy vọng mình lấy được ngai vàng.
Trong khi đó, người con trai thứ 18 của Hùng Vương, là Tiết Liêu (còn gọi là Lang Liêu) có tính tình hiền hậu, lối sống đạo đức, hiếu thảo với cha mẹ. Vì mẹ
mất sớm, thiếu người chỉ vẽ, nên ông lo lắng không biết làm thế nào.
Một hôm, Tiết Liêu nằm mộng thấy có vị Thần đến bảo: "Này con, vật trong Trời Đất không có gì quý bằng gạo, vì gạo là thức ăn nuôi sống con người. Con hãy
nên lấy gạo nếp làm bánh hình tròn và hình vuông, để tượng hình Trời và Đất. Hãy lấy lá bọc ngoài, đặt nhân trong ruột bánh, để tượng hình Cha Mẹ sinh thành."
Tiết Liêu tỉnh dậy, vô cùng mừng rỡ. Ông làm theo lời Thần dặn, chọn gạo nếp thật tốt làm bánh vuông để tượng hình Đất, bỏ vào chõ chưng chín gọi là Bánh
Chưng. Và ông giã xôi làm bánh tròn, để tượng hình Trời, gọi là Bánh Dầỵ Còn lá xanh bọc ở ngoài và nhân ở trong ruột bánh là tượng hình cha mẹ yêu thương
đùm bọc con cái.
Đến ngày hẹn, các hoàng tử đều đem thức ăn đến bày trên mâm cỗ. Ôi thôi, đủ cả sơn hào hải vị, nhiều món ngon lành. Hoàng tử Tiết Liêu thì chỉ có Bánh Dầy
và Bánh Chưng. Vua Hùng Vương lấy làm lạ hỏi, thì Tiết Liêu đem chuyện Thần báo mộng kể, giải thích ý nghĩa của Bánh Dầy Bánh Chưng. Vua cha nếm thử,
thấy bánh ngon, khen có ý nghĩa, bèn truyền ngôi Vua lại cho Tiết Liêu con trai thứ 18.
Kể từ đó, mỗi khi đến Tết Nguyên Đán, thì dân chúng làm bánh Chưng và bánh Dầy để dâng cúng Tổ Tiên và Trời Đất

