CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1/2020.
Từ ngày 30/12 đến 03/1 /2020
Lớp : Ươm mầm 1
KẾ HOẠCH TUẦN I: Cái bát cái thìa
Từ ngày 30/12 đến 03/1 /2020.
Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

Thứ hai

*Rèn nề nếp : Tiếp tục rèn trẻ ra ngồi bô khi có nhu cầu vệ sinh
*HĐC:Cho trẻ chơi với đồ chơi yêu thích trong lớp

NBTN|:Nhận biết cái bát cái thìa

.
Thứ ba

Âm nhạc:NDC :Nghe hát: Đôi dép xinh
NDKH:TCVD; Dậm chân theo tiết tấu nhanh

*GDLG:Thích chơi với đồ chơi, có đồ chơi yêu thích và quan
sát một số con vật.
*HĐC:Ôn thể dục: “Bước lên bước xuống bậc có vịn “

chậm
Nghỉ Tết Dương lịch

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Văn học: Đồng dao: Kéo cưa lửa xé”

Tạo hình: Trang trí cái bát bằng giấy màu.
Nghe cô kể truyện“ Vệ sinh buổi sang”

Hoạt động với đồ vật:. Đóng đinh

*BBBN
*GDLG:Ôn đồng dao Kéo cưa lừa xẻ

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1/2020
Từ ngày 6/1 đến 10/1/2020
Lớp: GIEO HẠT
Tuần II: Hoa hồng
Từ ngày 6/1 đến 10/1/2020
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Thứ hai

NBTN:Trò chuyện về hoa hồng

Chiều

* Rèn nề nếp: Chào tạm biệt khi được nhắc nhở
*HĐC:Xem một số tranh ảnh về các loại hoa
- Chơi với góc gia đình

Thứ ba

Âm nhạc: NDC: Dạy hát:Hoa bé ngoan
NDKH: Nghe hát:Như những đóa hoa

*HĐC: Cho trẻ chơi với đồ chơi yêu thích trong lớp
*GDLG: Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay bằng xà
phòng, lau mặt.

Thứ tư

*Gym kisd

* GDLG: Tập đưa đồ vật cho người lớn bằng 2 tay.
* Rèn nề nếp: Tiếp tục rèn trẻ tập trung vào cô khi ngồi học bài.

Thứ năm

Thứ sáu

Văn học: Truyện: “ Mùa xuân đã về ”

Hoạt động với đồ vật:Xâu hoa lá

Tạo hình:In hoa tặng cô
Cô đọc lại truyện”Mùa xuân đã về”

*BBBN
- Ôn truyện: Mùa xuân đã về

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1/2020
Từ ngày 13/1 đến 17/1/2020
Lớp: GIEO HẠT
Tuần III: Qủa chuối
Từ ngày 13/1 đến 17/1/2020
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Thứ hai

NBTN:
Nhận biết quả chuối

Chiều
* Rèn nề nếp: Biểu lộ sựthích giao tiếp bằng cử chỉ, lời nói với
những người gần gũi
*HĐC:Xem một số tranh ảnh về các loại quả
- Chơi với bộ lồng cốc.

Thứ ba

Thứ tư

Âm nhạc:NDC: Nghe hát :Qủa gì
NDKH: TCVĐ :Dậm chân theo tiết tấu nhanh chậm
Phát triển vận động:VĐCB: Tung bóng qua dây( gậy)
TCVĐ : Chở táo về nhà

Thứ năm

Văn học: : “Qủa chuối nhỏ”

Thứ sáu

Hoạt động với đồ vật: Xếp nhà cho bé (Xếp chồng, xếp
cạnh các hình khối( 2- 3 khối) (4-5 khối)

*HĐC: Ôn thể dục: “Bước lên bước xuống bậc có vịn “
*GDLG:Thích chơi với đồ chơi, có đồ chơi yêu thích và quan
sát một số con vật.
* Rèn nề nếp:Tiếp tục rèn trẻ tập trung vào cô khi ngồi học bài.
* GDLG:Chào tạm biệt khi được nhắc nhở

*Tạo hình: Tô màu quả chuối
Ôn Thơ : “Qủa chuối nhỏ”

*GDLG:Chào tạm biệt khi được nhắc nhở
*BBBN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1/2020
Từ ngày 20/1 đến 24/1/2020
Lớp: Gieo hạt
Tuần IV: Bé vui đón tết
Từ ngày 20/1 đến 24/1/2020
Hoạt động
Thời gian
Sáng

Chiều

* Rèn nề nếp: Dạy trẻ biết chào hỏi khi có khách tới nhà

Thứ hai

NBTN:Chúc tết cho bé

Thứ ba

Âm nhạc:NDC : Dạy hát: Sắp đến tết rồi
NDKH:Nghe hát; Nhong nhong nhong

Thứ tư

*Gym kisd

Thứ năm

Thứ sáu

*HĐC: Xem một số tranh ảnh về ngày tết

* Rèn nề nếp: Tiếp tục rèn trẻ chào hỏi người lớn
*GDLG: “Tập rửa tay bằng xà phòng ,tự rửa mặt

* GDLG: Tiếp tục rèn cho trẻ kỹ năng chòa hỏi người lớn
Rèn nề nếp: Tiếp tục rèn trẻ tập trung vào cô khi ngồi học bài

* Nghỉ Tết Nguyên Đán 2020
* Nghỉ Tết Nguyên Đán 2020

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1/2020
Từ ngày 27/1 đến 31/1/2020
Lớp: Gieo hạt
Tuần V: ÔN TẬP
Từ ngày 27/1 đến 31/1/2020

Hoạt động
Thời gian

Chiều

Sáng

* Nghỉ Tết Nguyên Đán 2020

Thứ hai

* Nghỉ Tết Nguyên Đán 2020

Thứ ba

* Nghỉ Tết Nguyên Đán 2020

Thứ tư

Thứ năm

Gặp Mặt Đầu Xuân

Hoạt động với đồ vật: “Xâu hoa lá”
Thứ sáu

* Gym kisd
*GDLG:Tậpra ngồi bô khi có nhu cầu vệ sinh.
*BBBN

NỘI DUNG THƠ,TRUYỆN,BÀI HÁT LỚP GIEO HẠT THÁNG 1
Tuần 1 :
Đồng dao : “ Kéo cưa lửa xẻ ”
Kéo cưa lừa xẻ
Ông thợ nào khỏe
Về ăn cơm vua
Ông thợ nào thua
Về bú tí mẹ
Kéo cưa lừa kít
Làm ít ăn nhiều
Nằm đâu ngủ đấy
Nó lấy mất cưa
Lấy gì mà kéo
Siêu tầm
Bài hát : “Đôi dép ”
Tác giả: Hoàng Kim Định
Đôi dép xinh đôi dép xinh xinh cháu giũ cho hai chân trắng tinh. Đôi dép xinh đôi dép xinh xinh chân cháu trắng tinh đôi dép xinh xinh
Tuần 2 :
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
Sưu tầm

Bài hát: Hoa bé ngoan
Tác giả: Hoàng Văn Yến
Hoa nào mẹ yêu nhất ?Hoa nào thơm ngát hương ?Hoa nào tươi thắm nhất ?Đó là hoa bé ngoan !
Em được mẹ thương nhất? Em được cô giáo yêu. Khi mà em ngoan nhất. Sẽ là hoa bé ngoan !

Tuần 3 :
Nghe Hát : Quả gì
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.
Thơ: Quả chuối nhỏ
Quả chuối nhỏ
Bé bóc vỏ
Mời bố xơi
Bố mỉm cười
Nhường phần mẹ
Mẹ lặng lẽ
Đưa biếu bà
Bà cười xòa
Siêu tầm
Tuần 4 :
Bài hát: Sắp đến tết rồi

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. 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.
Tác giảHoàng Lân

