CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1/2020
Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 31/01/2020
Kế hoạch thực hiện tuần 1: Vị giác
Từ ngày 30/12/2019 đến 3/1/2020.
Lớp: Mầm xanh 2
Thời gian
Thứ 2

Thứ 3

Hoạt động
Sáng
* Võ: Hướng dẫn động tác bộ pháp cơ bản -Trục bộ
* Múa:Tập uốn, ép dẻo, uốn tôm, xoạc .Lắc hông theo nhịp.Học
thế tay 1,2 môn Dân gian
*Văn học: Truyện: “ Gấu con bị sâu răng”
* Tạo hình (Ngoại khóa): Tô màu mâm ngũ quả ngày Tết
* Montessori: Rót nước bằng bình có tay cầm và vòi
*Montessori: Luyện tập
*Làm quen với toán: Ôn nhận biết hình tròn, hình vuông, hình
chữ nhật, hình tam giác
* Music&movement day: Musical statue

Chiều
*Tiếng anh( Bản ngữ): Jungle Animals: tiger, zebra, elephant, monkey, bear
Conversation: What animal is this? It’s (a bear).
Feelings: Hungry-Thirsty
* Cảm thụ âm nhạc: Nghe những bài hát về nhạc thiếu nhi.
* Võ: Hướng dẫn động tác bộ pháp cơ bản -Trục bộ

Thứ 4
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
Thứ 5

Thứ 6

* Montessori: Luyện tập
*Hoạt động khám phá:Khám phá vị giác qua các loại đồ uống (
mặn, ngọt)
* Tạo hình ( Ngoại khóa): Bé trang trí áo dài ngày Tết từ các
nguyên liệu khác nhau. ( Đề tài)
*Âm nhạc:
Nội dung chính : Nghe hát: “Năm giác quan”
Nội dung kết hợp:Ôn vận động: “ Em đi qua ngã tư đường phố”
Trò chơi âm nhạc: Bạn nào đang hát?
* Story time: Go Go English: Is that a tiger?
*Montessori: Hoa quả dầm

*Máy tính:Ngôi nhà khoa học của Sammy “Ao 4 mùa”
*Thư viện: Quan sát tranh cơ thể, xem các thí nghiệm về các giác quan
* Tiếng Anh (Người việt): Jungle Animal: Review
Conversation: What animalis this? It’s an (elephant)
Feelings; Thirsty-Hungry

* Múa: Tập uốn, ép dẻo, uốn tôm, xoạc .Lắc hông theo nhịp.Học thế tay 1,2
môn Dân gian

Thời gian
Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1/2020
Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 31/1/2020
Kế hoạch thực hiện tuần 2:Những chiếc lá
Từ ngày 06/01 đến 10/01/2020.
Lớp: Mầm xanh 2
Hoạt động
Sáng
* Võ: Hướng dẫn động tác bộ pháp cơ bản -Trục bộ
* Múa: Tập xoạc , nghe những bài nhạc đơn giản và tập đếm theo
*Văn học: Thơ: “ Cây dây leo”
* Tạo hình ( Ngoại khóa): In ấn lá cây từ màu nước
* Montessori: Segun A
*Montessori: Luyện tập
* Làm quen với toán: Chắp ghép các hình hoc tạo thành con vật
*Music&movement day: Musical statute

Chiều
*Tiếng anh (Bản ngữ): Jungle animal review.Feeling (thirsty-hungry)
Conversation: What animal do you like? I like (monkeys).
Color: Brown & Orange
* Cảm thụ âm nhạc: Thẩm âm tiết tấu

* Tạo hình (chính khóa) :Vẽ lá sen
* Tiếng Anh(Người việt): Jungle Animal: Review.
Conversation: What animal do you like? I like (bears)
Shape: Rectangle&Square
*Montessori: Vòng đời của sâu bướm
* Montessori: Luyện tập
*Hoạt động khám phá:Tìm hiểu về hình dạng của một số lọai lá
cây( tròn, dài, trái tim)
* Tạo hình ( Ngoại khóa): Làm tranh từ lá cây
*Âm nhạc:
Nội dung chính: Dạy hát “Hoa trong vườn”
Nội dung kết hợp: Nghe hát “Em yêu cây xanh”
Trò chơi âm nhạc: Đoán tên bài hát

*Giáo dục lễ giáo: Cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ.

* Story time: Go Go English: Is that a tiger?
*Montessori: Lăn bóng theo đường ziczac

* Võ: Hướng dẫn động tác bộ pháp cơ bản -Trục bộ

*Máy tính:Ngôi nhà khoa học của nàng bò
*Thư viện:
- Xem tranh, sách truyện các loại lá cây
- Nghe kể chuyện:Những chiếc lá
* Tiếng Anh (Người việt): Shape & Color review.
+ Conversation: What (color/shape) is this?It’s (purple) (a rectangle).
ABC song and chant
Jungle Animal: Review
*Gymkid
* Múa: Tập xoạc , nghe những bài nhạc đơn giản và tập đếm theo

Thời gian
Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1/2020
Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 31/1/2020
Kế hoạch thực hiện tuần 3:Hoa hồng
Từ ngày 13/01 đến 17/01/2020.
Lớp: Mầm xanh 2
Hoạt động
Sáng
* Võ: Dạy tổ hợp quyền cơ bản số 3 – Trục bộ chuyển Cung bộ
* Múa: Tập xoạc , nghe những bài nhạc đơn giản và tập đếm theo
*Văn học: Truyện: “Sự tích hoa hồng”
* Tạo hình (Ngoại khóa): Vẽ theo chấm mờ và tô màu bông hoa
Hồng
* Montessori: Luyện tập
*Montessori: Khối trụ có núm (ghép 2 khối a+b)
* Làm quen với toán: Dạy trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi
5.
* Music&movement day: Musical statute
* Tạo hình (chính khóa) :Tô màu bông hoa hồng
* Tiếng Anh (Người việt): Fruit review. Feeling (HungryThirsty)
Conversation: Is it a lobster? Yes, it is/ No, it isn’t.
*Thể dục: Vận động cơ bản: Bò chui qua cổng có mang vật trên
lưng
Trò chơi vận động: Trời nắng trời mưa
*Montessori: Luyện tập
* Montessori: Cấu tạo của bướm
*Hoạt động khám phá:Tìm hiểu về hoa hồng( Màu sắc, đặc
điểm, tác dụng)
* Tạo hình (Ngoại khóa): Vẽ cành lá và dán giấy làm cánh cho
bông hoa Hồng
*Âm nhạc: Nội dung chính: Hát và vỗ tay theo nhịp: “ Hoa bé
ngoan”
Nội dung kết hợp: Ôn hát “ Lý cây xanh”
Trò chơi âm nhạc: Tai ai tinh
* Story time: Brown bear, what do you see?
*Montessori: Luyện tập

Chiều
*Tiếng anh (Bản ngữ): Sea animal: crab, lobster, turtle, shark
Feeling review (Hungry-Thirsty)
Conversation: Is it a crab? Yes, it is/ No, it isn’t.
* Cảm thụ âm nhạc: Nghe hát, chơi trò chơi
* Võ:Dạy tổ hợp quyền cơ bản số 3 – Trục bộ chuyển Cung bộ

*Giáo dục lễ giáo:Tiếp tục dạy trẻ biết giúp đỡ người khác khi họ gặp khó
khăn.

*Máy tính:Starfall “Chữ B”
*Thư viện: Xem tranh về các loại hoa hồng
-Truyện “Sự tích hoa hồng viền trắng”
* Tiếng Anh(Người việt):
Shape (review) & Color (review)
Conversation: What color (shape) do you like? I like (orange/ rectangles)
ABC song and chant
* Múa: Tập xoạc , nghe những bài nhạc đơn giản và tập đếm theo

Thời gian
Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1/2020
Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 31/1/2020
Kế hoạch thực hiện tuần 4: Quả bưởi
Từ ngày 20/01 đến 24/01/2020.
Lớp: Mầm xanh 2
Hoạt động
Sáng
* Võ: Dạy tổ hợp quyền cơ bản số 3 – Trục bộ chuyển Cung bộ
* Múa: Ôn tập kĩ năng+ Vận động theo nhạc đơn giản.
*Văn học: Đồng dao về rau củ
* Tạo hình (Ngoại khóa): Vẽ lá và tô màu cho quả Bưởi
* Montessori: Rót nước vào chén
*Montessori: Luyệntập
* Làm quen với toán: Tách,gộp nhóm có số lượng 5 ra làm 2
phần.
* Music&movement day: Musical chair
* Tạo hình (chính khóa) :Nặn quả bưởi
* Tiếng Anh (Người việt): Sea animal review. ABC song and
chant
Conversation: What do you see? I see a shark.
*Montessori: Ghép số vào ô tương ứng

Chiều
*Tiếng anh (Bản ngữ):Sea Animal review
Conversation: What do you see? I see a turtle.
* Cảm thụ âm nhạc: Xướng âm
* Võ:Dạy tổ hợp quyền cơ bản số 3 – Trục bộ chuyển Cung bộ

*Giáo dục lễ giáo: Tiếp tục dạy trẻ không ngắt hoa bẻ cành

Thứ 5

Thứ 6

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1/2020

Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 31/1/2020
Kế hoạch thực hiện tuần 5: Ôn tập
Từ ngày 27/01 đến 31/01/2020.
Lớp: Mầm xanh 2
Hoạt động

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

Thứ 3
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
Thứ 4

Thứ 5
Gặp mặt đầu năm

Thứ 6

* Story time: Brown
*Montessori: Ôn tập

bear, what do you see?

* Múa: Ôn tập

1.

2.
3.
4.

5.
6.
-

LINKS FOR REFERENCES
Songs for Warm up & Wrap up:
+ Hello song (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
+ How old are you song: https://www.youtube.com/watch?v=rcTZ9Km7kCQ
+ Hello song (Peter Weatherall): https://www.youtube.com/watch?v=rcTZ9Km7kCQ
+ What’s your name (Dream English): https://www.youtube.com/watch?v=BAFSTrSNJMg
+ Weather song (Maple leaf): https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo
+ Weather song (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew
+ Weather song (Dream English): https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY
+ Wrap up: Easy version (Dream English): https://www.youtube.com/watch?v=9tCSl_2ykgs
(Other Version Dream English):https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs
Color songs:
Rainbow color song (KidsTV123): https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
Robot Color song: https://www.youtube.com/watch?v=7XZlWXF_LRk
Shape songs:
Rectangle song: https://www.youtube.com/watch?v=9JP-ZhwrxzI
Shape song (Pancake manor): https://www.youtube.com/watch?v=dsR0h50BiFQ
Shape song (Toddler World TV): https://www.youtube.com/watch?v=zUfqgRtvaYQ
Alphabet song:
+ ABC chant: https://www.youtube.com/watch?v=aEYcmNhz7Uc
+ ABC SONG: https://www.youtube.com/watch?v=75p-N9YKqNo
Feeling songs:
I’m thirsty: https://www.youtube.com/watch?v=fFjM28h5TuQ
I’m hungry song: https://www.youtube.com/watch?v=56bWYjCJYYU
Are you hungry (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=J55uwfqkEk4
Animal songs:
Walking in the jungle: https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4
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:Trang trí cành hoa đào ngày Tết
BÀI HÁT,THƠ,TRUYỆN THÁNG 1
*TUẦN 1:
Truyện: Gấu con bị sâu răng
Tôi là một con Sâu Răng, tôi sống thoải mái trong miệng một chú Gấu con.Chú Gấu này rất lười đánh răng. Ngày ngày tôi và các bạn của tôi đục khoét các kẽ
răng của Gấu con để nhặt thức ăn. Món ăn mà tôi ưa thích nhất là sôcôla và bánh kẹo.
Một hôm, vào ngày sinh nhật của Gấu con, các bạn của chú đến rất đông, Mèo và Thỏ mang bánh ga tô, các bạn chim mang các viên kẹo đủ màu sắc, Chó thì
mang đến một hộp kẹo sôcôla, còn Rùa mang bánh bích qui... đến tặng Gấu. Gấu ta thích lắm, chú ăn rất ngon lành và không ngớt lời khen: “ Ôi ! Sao toàn thứ
ngon thế này! Tôi cảm ơn các bạn”.
Khi buổi tiệc sinh nhật đã tan, các bạn đã về hết, như thường lệ, Gấu con không đánh răng mà nhảy tót lên giường đi ngủ. Chỉ chờ có thế, chúng tôi – những con
Sâu Răng nhảy ra mở tiệc linh đình, chúng tôi gặm, cậy, đục khoét những chiếc răng bám đầy bánh kẹo của Gấu con. Đêm đó Gấu con ta kêu gào thảm thiết vì
đau nhức răng.
Hôm sau, Gấu mẹ phải đưa Gấu con đến bác sĩ khám bệnh. Bác sĩ bảo: “ Này Gấu con, răng cháu sâu nhiều quá, phải chữa ngay thôi. Nếu để lâu sẽ bị sún hết
đấy. Cháu nhớ là không nên ăn nhiều bánh kẹo, nhất là vào buổi tối. Hằng ngày phải đánh răng trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy.
Nhờ lời bác sĩ dặn, ngày nào Gấu con cũng chăm chỉ đánh răng. Chú đánh răng rất cẩn thận, đánh mặt trước, mặt sau của răng theo đúng lời dặn của bác sĩ làm
cho răng trắng bóng. Gấu con không ăn nhiều bánh kẹo mà ăn nhiều các chất bổ khác như thịt, cá, trứng, sữa, rau quả tươi, nên răng của chú ngày càng trở lên
chắc và khoẻ hơn.
Còn những chú Sâu Răng chúng tôi thì từ đấy không còn gì để ăn nữa nên phải chạy ra khỏi miệng Gấu con.

Bài hát: Năm giác quan
Mẹ cho con đôi mắt sáng ngời, cho con học tậpcho con nhìn được. Mẹ cho con chiếc mũi dễ thương, cho con ngửi thấy mùi hương hoa hồng. Mẹ cho con cái
lưỡi cong cong, cho con biết được vị chua cay này. Mẹ cho con hai cái tay xinh, cho con nghe được tiếng đàn ru dương. Mẹ cho con da khỏe lạ thường, chở che
cơ thể bảo vệ con mỗi ngày.
*TUẦN 2:
Thơ: Cây dây leo
Cây dây leo
Bé tí teo
Ở trong nhà
Lại bò ra

Ngoài cửa sổ
Và nghểnh cổ
Lên trời cao
Hỏi vì sao?
Cây trả lời:
Ra ngoài trời
Cho dễ thở
Ngắm nắng gió
Gội mưa rào
Cây mới cao
Hoa mới đẹp
Bài hát: Hoa trong vườn
Trong vườn có nhiều loài hoa. Trong vườn có nhiều màu hoa. Bao nhiêu là loài hoa quý hóa thân. Tưởng rằng trong rừng đầy hương
trong rừng đầy hương. Ơ người vun xới cỏ tranh đêm ngày
cỏ tranh đêm ngày. Với bao loài hoa cùng nhau chăm sóc.Cho hoa đẹp mùa xuân
*TUẦN 3 :
Truyện: Sự tích hoa hồng
Ngày xưa, hoa hồng chỉ toàn một màu trắng tinh. Những bông hoa hồng nói với nhau:
- Ước gì chúng ta có nhiều màu sắc như các loại hoa khác.
- Ừ nhỉ! Giá mà chúng ta có được màu đỏ rực rỡ của hoa thược dược, màu tím ngắt của hoa lưu ly, màu vàng tươi của hoa cúc.
- Nhưng chúng ta biết làm cách nào bây giờ?
Đúng lúc ấy, có một nàng tiên bay qua và nghe được câu chuyện của những bông hoa hồng. Nàng thầm nghĩ: “Mình sẽ giúp các bạn hoa hồng!”.
Nàng tiên bay đến gặp thần Mặt Trời và nói:
- Xin thần hãy ban cho loài hoa hồng sắc đỏ rực cháy của thần!
Thần Mặt Trời vuốt râu cười khà khà, gật đầu đồng ý. Nàng tiên cảm ơn thần Mặt Trời rồi bay tới gặp nữ thần Mặt Trăng và nói:
- Xin nữ thần ban cho loài hoa hồng sắc vàng êm dịu của thần!
Nữ thần Mặt Trăng mỉm cười gật đầu. Sáng sớm hôm sau, khi nàng tiên trở lại vườn hồng thì cây lá tưng bừng chào đón. Bông hồng đỏ thắm thiết giữa các bông
hồng mỉm cười chào nàng tiên. Nàng tiên nói:
- Từ nay, bạn có tên là Hồng Nhung. Các bạn hoa hồng có cánh màu vàng thì gọi là Hồng Vàng. Còn những bông hoa vẫn giữ mãi mãi màu trắng tinh thì gọi tên
là Hồng Bạch.
Hoa Hồng Nhung băn khoăn hỏi:
- Tiên nữ ơi, nàng bay khắp nơi đó đây, nàng có biết ai biến màu cho loài hoa hồng chúng tôi không?
Tiên nữ trả lời:
- Đó là thần Mặt Trời, Mặt Trăng, là hơi ấm, ngọt ngào của Đất mẹ, là nắng gió, là mưa và sương đêm, là bạn bè ở khắp nơi đây!
Những bông hồng cùng lên tiếng:
-Vậy thì chúng tôi phải làm gì để đáp lại lòng tốt của họ?
-Các bạn hãy mang hương sắc của mình làm đẹp cho cuộc sống. Đó là cách trả ơn đáng quý nhất.
Nói rồi, nàng tiên vu vẻ bay đi để khoe với tật cả mọi người rằng: Đã có một loài hoa hồng muôn sắc hương rực rỡ.

Từ đó, hoa hồng có nhiều màu sắc như bây giờ.
Bài hát: Hoa bé ngoan (Nhạc và lời : Hoàng Văn Yến)
Hoa nào mẹ yêu nhất. Hoa nào thơm ngát hương .Hoa nào tười 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 4:
Đồng dao về rau củ
Ngồi chơi trên đất
Là củ su hào
Tập bơi dưới ao
Đen xì củ ấu
Không cần phaỉ nấu
Củ đậu mát lành
Lợn thích củ hành
Chó đòi giềng sả
Củ lạc đến hạ
Có hạt uống bia
Nước mũi ông hề
Là củ cà rốt
Bài hát: Quả (Nhạc và lời : Xanh Xanh)
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 người sẽ thêm cao
Quả gì mặc bao nhiêu áo? Xin thưa rằng quả pháo. Ăn vào thì chắc là dai? Không dai, nhưng mà nổ điếc hai tai.
Quả gì mà lăn lông lốc? 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.

