CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 01/2020
Lớp: Chồi non 3
Thời gian từ 30/12/2019 – 31/01/2020
Tuần I: Những con vật quanh bé
Thực hiện từ ngày 30/12/2019 – 03/01/2020
Hoạt động

Thời gian
Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng
* Văn học: Truyện: Cáo thỏ và gà trống
* Montessori: Cách sử dụng pittong

* Music & movement day: Song: What do you see (Animals Dream English)
* Tạo hình(Ngoại khóa): Chấm màu làm hoa Đào ngày Tết ( Màu nước)
* Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật tung hứng bóng bằng một tay.
* Tạo hình(Ngoại khóa): màu làm hoa Đào ngày Tết ( Màu nước)
* Nghỉ tết dương lịch

* Âm nhạc: NDC: DH: Chim chích bông
NDKH: Nghe hát: Kìa con kiến
Trò chơi: Thi xem ai nhanh
* Tiếng anh(Bản ngữ): Jungle Animal (review)
Conversation: Is it (a zebra)? Yes, it is. No, it isn’t.
Letter I sound & words review
* Montessori: Hộp bí mật( CĐ màu hồng từ 2 chữ cái)
* 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): Vẽ con Chó ( T2: Tô màu Sáp)
* Story time: The big cat (Raz-kid level A)

Chiều
* Cảm thụ âm nhạc:Thẩm âm tiết tấu
* Võ:Ôn luyện bộ pháp Trục bộ chuyển cung bộ.
* Tiếng Anh(Người việt): Jungle Animals: Tiger, Lion, Panda, Elephant,
Zebra
Conversation: What animal is it? It’s (a monkey).
Letter I sound & words
* Múa: Tập các động tác uốn ép dẻo cơ bản
* Montessori: Luyện tập
* Máy tính: Trò chơi không gian
* Thư viện: Trò chuyện về chú chó.
* Montessori: Khối nhị thức

* Piano:Nói gì với mẹ đây
* Võ: Ôn luyện bộ phápTrục bộ chuyển cung bộ.
* Montessori: Luyện tập

* 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
* Giáo dục lễ giáo: Biết chơi cùng nhau trong nhóm nhỏ, không tranh
giành đồ chơi

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1/2020
Lớp: Chồi non 3
Thời gian từ 30/12/2019 –31/01/2020
Tuần II: Con ong
Thực hiện từ ngày 06/01/2020 – 10/01/2020
Hoạt động

Thời gian
Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng
* Văn học: Thơ: Ong nâu và bướm vàng
* Montessori: Luyện tập
* Music & movement day:Song: What do you see (Animals - Dream
English)
* Tạo hình(Ngoại khóa):Vẽ đàn ong
* Bóng rổ: Hướng dẫn kỹ thuật tung hứng bóng bằng một tay.
* Tiếng anh(Bản Ngữ): Sea animal review. Letter I sounds & words
Shape: heart & oval
Yes/No questions & answers
* Phát triển vận động: VĐCB: Chạy 15m trong 10s
TCVĐ: Truyền bóng
* Tạo hình(Chính khóa): In bàn tay tạo hình con vật
* Bóng rổ:Hướng dẫn kỹ thuật tung hứng bóng bằng một tay.
* Âm nhạc: NDC: VĐ: Vỗ tay theo phách: Chị ong nâu và em bé
NDKH: Nghe hát: Vật nuôi
TCAN: Tai ai tinh
* Tiếng anh(Bản ngữ):Letter I review
Sea animal review
Yes/No questions & answers
* Montessori:Cách pha trà sữa
* Toán:Nhận biết số thứ tự trong phạm vi 4
* Hoạt động khám phá: Tìm hiểu về con ong
* Tạo hình(Ngoại khóa): Nặn con Ong
* Story time: The big cat (Raz-kid level A)

Chiều
* Cảm thụ âm nhạc:Xướng âm nốt ĐÔ
* Võ:Ôn luyện bộ phápTrục bộ chuyển cung bộ
* Tiếng Anh(Người việt):
* Múa:Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao
* Montessori:Lọ khứu giác
* Máy tính: Ngôi nhà toán học
* Thư viện: Truyện: chú ong lười biếng.
* Montessori:Luyện tập

* Piano: Nói gì với mẹ đây
* Võ: Ôn luyện bộ pháp Trục bộ chuyển cung bộ.
* Montessori:Khay đổi nhạc

* Múa: Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao
* Giáo dục lễ giáo: Mạnh dạn tham gia các hoạt động.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 01/2020
Lớp: Chồi non 3
Thời gian từ 30/12/2019 –31/01/2020
Tuần III: Vòng đời của ếch
Thực hiện từ ngày 13/01/2020 – 17/01/2020
Hoạt động

Thời gian
Thứ 2

Thứ 3

Sáng
* Văn học: Truyện: Ếch con tìm mẹ
* Montessori:Luyện tập

* Music & movement day: Game: Musical chairs
* Tạo hình(Ngoại khóa): Vẽ con Ếch ( T1: Vẽ hình)* Bóng rổ:Dạy kỹ
thuật tung hứng bóng đổi tay.* Tạo hình(Ngoại khóa): Vẽ con Ếch (

Chiều
* Cảm thụ âm nhạc:Làm quen với ghita
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 2, tổ hợp 1.
* Múa:Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao
* Tiếng Anh(Người việt):Farm animals: sheep, horse, pig, duck, cow,
rooster, hen…
Conversation: + What sound does the sheep make? It says ‘Baa,
baa.’+ Is it a duck? Yes, it is/ No, it isn’t.
Letter J sound nd words
* Montessori: Trò chơi ngân hàng
* Máy tính: Trò chơi toán tư duy 1.
* Thư viện:khkp : quan sát vòng đời của ếch

T1: Vẽ hình)

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

* Tiếng anh(Bản ngữ): Farm animal review. Shape: heart & oval
Conversation: Do you like horses? Yes, I do. No, I don’t.
Letter J sounds & words
* Tạo hình(Chính khóa): Vẽ côn trùng
* Bóng rổ Dạy kỹ thuật tung hứng bóng đổi tay.
* Âm nhạc: NDC: Dạy hát: Chú ếch con
NDKH: Nghe hát: Tôm cá cua thi tài
TCAN: Bắt chước tạo dáng
* Tiếng anh(Bản ngữ):Farm animal review.
Colors: brown-orange. Conversation: What color do you
like? I like (orange).
Letter J worksheet.
* Montessori:Luyện tập
* Toán: Tách nhóm 4 thành 2 phần bằng các cách khác nhau
* Hoạt động khám phá: Vòng đời của ếch
* Tạo hình(Ngoại khóa): Vẽ con Ếch ( T2: Tô màu sáp+ màu nước)
* Story time: Rabbits (Raz-kid level A)

* Montessori:Luyện tập

* Piano:Nói gì với mẹ đây
* Võ:Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 2, tổ hợp 1.
* Montessori:Qúa khứ hiện tại và tương lai.

* Múa:Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao
* GYMKID.
* Giáo dục lễ giáo:Đi đứng nhẹ nhàng, không lê giầy dép, nói vừa đủ
nghe.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2019
Lớp: Chồi non 3
Thời gian từ 30/12/2019 – 31/01/2020
Tuần IV: CĐ: Tưng bừng đón tết
Thực hiện từ ngày 20/01/2020 – 24/01/2020
Thời gian
Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Hoạt động
Sáng
* Văn học: Thơ: Tết đang vào nhà
* Montessori: Bảng 100

* Music & movement day: Song: What do you see (Animals Dream English
* Tạo hình(Ngoại khóa): Vẽ bức tranh ngày và đêm ( T1: Vẽ hình)
* Bóng rổ: Dạy kỹ thuật tung hứng bóng đổi tay.
* Tạo hình(Ngoại khóa): Vẽ bức tranh ngày và đêm ( T1: Vẽ hình)
* Tiếng anh(Bản ngữ): Jungle animal review
Conversation: What animal do you like? I like (bears)
Letter J sounds & words
* Phát triển vận động: VĐCB: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
TCVĐ: Kéo co
* Tạo hình(Chính khóa): Trang trí cành hoa đào
* Bóng rổ: Dạy kỹ thuật tung hứng bóng đổi tay.

Chiều
* Cảm thụ âm nhạc:Nghe hát, chơi trò chơi
* Võ: Dạy bài quyền cơ bản số 2, đoạn 2, tổ hợp 1.
* Múa:Ôn luyện lại các động tác đã học + nâng cao
* Tiếng Anh(Người việt): - Farm animal review
Conversation: Is this a sheep? Is it a horse? (Yes, it is. No, it isn’t).
Letter J sound and words
* Montessori: Luyện tập
* Máy tính: Trò chơi không gian
* Thư viện:Truyện: Sao hôm, sao mai
* Montessori: Cách đánh bọt

Nghỉ Tết

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1/2020
Lớp: Chồi non 3
Thời gian từ 30/12/2019 – 31/01/2020
Tuần V: ÔN TẬP
Thực hiện từ ngày 27/01/2020 – 31/01/2020
Thời gian

Hoạt động
Sáng

Chiều

Thứ 2
Thứ 3

Nghỉ tết

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Gặp mặt đầu xuân
* Montessori: Giới thiệu về sinh nhật
* Toán:Ôn xác định phía trái,phía phải của bản thân.
* Hoạt động khám phá:Trò chuyện về ngày Tết.
* Tạo hình(Ngoại khóa):Dán hoa mai trang trí ngày tết
* Story time: Rabbits (Raz-kid level A)

* Múa: Ôn tập kĩ năng
* GYMKID.
* Giáo dục lễ giáo: Biết sắp xếp đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định,
không quăng ném đồ chơi.

LINKS FOR REFERENCES

1. Songs & poems:
- Warm up/Wrap up: +https://www.youtube.com/watch?v=MugzDjGDYjo
-

-

Color song:

+ https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs
+Blue: https://www.youtube.com/watch?v=UrMfOhv0Qm0

+Yellow: https://www.youtube.com/watch?v=nHGYLqvfygE
+ Color song (Dream English): https://www.youtube.com/watch?v=XwxqAJR6i3s
Shape song super simple song: https://www.youtube.com/watch?v=A2TLW0WBLow
Alphabet song:
+ ABC chant: https://www.youtube.com/watch?v=aEYcmNhz7Uc
+K song: https://www.youtube.com/watch?v=OGVbUgqp7LQ
+ L song: https://www.youtube.com/watch?v=qEXMoeYe47c
+ M song: https://www.youtube.com/watch?v=Nvn9QvV7Aqk
+ N SONG: https://www.youtube.com/watch?v=qE5HEeoVGb0

Other songs: ‘Do you like’ song:
+ https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
+ https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc
+ What color do you like: https://www.youtube.com/watch?v=GzGvV7OAXvY
2. Animal song:
- Farm animal songs by Super Simple Songs
https://www.youtube.com/watch?v=lWhqORImND0
- Story: Rabbits: https://www.youtube.com/watch?v=CfkDUpFPd-w
- The big cat: https://www.youtube.com/watch?v=uzod_gBw0Is
- 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
Bài tạo hình tập thể tháng 1: Trang trí cành đào

NỘI DUNG THƠ, TRUYỆN, BÀI HÁT THÁNG 1
Tuần 1:

Bài hát: Chim chích bông
Chim chích bông bé tị teo rất hay trèo từ cành na qua cành bưởi sang bụi chuối em mới gọi chích bông ơi!
Luống rau xanh sâu đang phá chim xuống nhé có thích không?
Chú chích bông liền xà xuống bắt sâu cùng và luôn miệng thích thích thích thích thích thích
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, 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, 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.
- Thỏ ơi, đừng khóc nữa!
Bầy Chó an ủi Thỏ.
- Chúng tôi sẽ đuổi được Cáo đi.
Bầy Chó cùng Thỏ đi về nhà Thỏ. Bầy Chó nói:
- Gâu! Gâu! Gâu! Cáo cút mau!
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 lại 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 ngôi nhà bằng gỗ, còn Cáo, 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.
- Thỏ ơi! Thỏ đừng khóc nữa! 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!
- Đuổi 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 trở 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 tan ra thành nước, Cáo xin sang nhà tôi sưởi nhờ rồi
đuổi luôn tôi ra khỏi nhà.
- Ta về nhà đi, tôi sẽ đuổi được Cáo thôi.
- Không! Anh không đuổi được đâu. Chó đuổi mãi không được, Gấu đuổi mãi không xong 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 cu.
Ta vác hái trên vai
Đi tìm Cáo gian ác

Cáo ở đâu ra ngay!
Cáo sợ quá bảo:
- Tôi đang mặc quần áo ạ!
Gà Trống lại hát:
- Cúc cù cu cu.
Ta vác hái trên vai
Đi tìm Cáo gian ác
Cáo ở đâu ra ngay!
Cáo nói:
Cho tôi mặc áo bông đã!
Lần này thì gà quát lên:
- Cúc cù cu cu.
Ta vác hái trên vai
Đi tìm Cáo gian ác
Cáo ở đâu ra ngay!
Cáo từ trong nhà gỗ nhảy vọt ra, chạy biến vào trong rừng. Từ đó, Thỏ lại được sống

Tuần 2:
Bài hát: Chị ong nâu và em bé
Chị ong nâu nâu nâu nâu chị bay đi đâu đi đâu?Bác gà trống mới gáy, ông mặt trời mới dậy, mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay.
Bé ngoan của chị ơi, hôm nay trời nắng tươi chị 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 tươi, đường vui hoa phuợng đỏ, ngày ngày nhớ ôn bài.Đừng quên cô giáo dặn, chăm học không nên lười.
Chị ong nâu nâu nâu nâu Chị bay đi đâu đi đâu?Bác gà trống mới gáy, ông mặt trời mới dậy, mà 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.
Thơ : “ Ong nâu và bướm vàng”
Bướm vàng chỉ mải rong chơi
Đua nhau bay lươn lả lơi tối ngày
Ong nâu chăm chỉ mê say
Tìm hoa hút mật xa bay khắp vùng
Bướm vàng năm tháng ung dung
Nhởn nhơ nhảy múa vui cùng cỏ cây
Một hôm gió giật mưa bay
Ong về tổ trú cả bầy bình yên
Bướm vàng núp vội ngoài hiên
Mưa to rã cánh nằm rên hừ hừ
Thì ra chú bướm vàng hư
Ong nâu chăm chỉ hiền từ lại ngoan.

Tuần 3:
Bài hát: Chú ếch con
Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn, chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan . Bao nhiêu cô cá trê non cùng bao nhiêu chú cá rô ron, tung tăng chiếc vây
son nhịp theo tiếng ếch vang giòn !

Kìa chú là ếch con bé ngoan là ngoan nhất nhà, chú học thuộc bài xong rồi chú hát thi cùng họa mi, bao nhiêu chú chim ri cùng bao cô cá rô phi, nghe tiếng hát mê ly cùng vui
thích chí cười khì!

Truyện 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, 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, 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.
- Thỏ ơi, đừng khóc nữa!
Bầy Chó an ủi Thỏ.
- Chúng tôi sẽ đuổi được Cáo đi.
Bầy Chó cùng Thỏ đi về nhà Thỏ. Bầy Chó nói:
- Gâu! Gâu! Gâu! Cáo cút mau!
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 lại 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 ngôi nhà bằng gỗ, còn Cáo, 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.
- Thỏ ơi! Thỏ đừng khóc nữa! 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!
- Đuổi 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 trở 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 tan ra thành nước, Cáo xin sang nhà tôi sưởi nhờ rồi
đuổi luôn tôi ra khỏi nhà.
- Ta về nhà đi, tôi sẽ đuổi được Cáo thôi.
- Không! Anh không đuổi được đâu. Chó đuổi mãi không được, Gấu đuổi mãi không xong 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 cu.
Ta vác hái trên vai
Đi tìm Cáo gian ác
Cáo ở đâu ra ngay!
Cáo sợ quá bảo:
- Tôi đang mặc quần áo ạ!
Gà Trống lại hát:

- Cúc cù cu cu.
Ta vác hái trên vai
Đi tìm Cáo gian ác
Cáo ở đâu ra ngay!
Cáo nói:
Cho tôi mặc áo bông đã!
Lần này thì gà quát lên:
- Cúc cù cu cu.
Ta vác hái trên vai
Đi tìm Cáo gian ác
Cáo ở đâu ra ngay!
Cáo từ trong nhà gỗ nhảy vọt ra, chạy biến vào trong rừng. Từ đó, Thỏ lại được sống trong ngôi nhà của mình.

Tuần 4:.
Thơ: Tết đang vào nhà
Hoa đào trước ngõ
Cười tươi sáng hồng
Hoa mai trong vườn
Lung linh cánh trắng
Sân nhà đầy nắng
Mẹ phơi áo hoa
Em dán tranh gà
Ông treo câu đối
Tết đang vào nhà
Sắp thêm một tuổi
Đất trời nở hoa.

