CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1/2020
Từ ngày 30/12đến 03/1/2020
Lớp : Ươm mầm 3
KẾ HOẠCH TUẦN I: Con Chim bồ câu
Từ ngày 30/12đến 03/1/2020
Thời
gian
Thứ 2

Thứ 3

Hoạt động
Sáng
*Văn học: thơ “ Chim sâu ”
*Tiếng anh: Song: Walking in the Jungle (Let’s Learn)
Color: Blue
Counting: 1-20
* Tiếng Anh“music&movementday” : : Game: Musical chair

* Hoạt động với đồ vật: Xếp chuồng chim
*Montessori:Luyện tập

Chiều
*Montessori : Di màu hình có 1 đối tượng
*Hoạt động chiều: Xem ảnh, video về con chim : Gọi tên, chỉ vào
các bộ phận của con chim trong ảnh.
*Hoạt động chiều: Đọc một số bài thơ về con chim
* Phát triển vận động:-VĐCB: Bật qua vạch kẻ
-TC: Con bọ rùa
* Tiếng Anh: Color :Blue
*Giáo dục lễ giáo:Giáo dục trẻ chủ động chơi đoàn kết với bạn

Thứ 4

Nghỉ tết dương lịch
Thứ 5

Hoạt động nhận biết phân biệt: phân biệt màu xanh, màu
đỏ, màu vàng (ôn tập)
*Montessori: Phân loại màu

* Giáo dục lễ giáo: Chơi thân thiện cạnh trẻ khác.
*Âm nhạc: - NDC:Dạy hát: “Thật là hay”
-NDKH:Nghe hát: Con chim vành khuyên

Thứ 6

*Montessori: Luyện tập

*Tạo Hình :Tô màu con chim
*BBBN

* Tiếng Anh: “Story time”: Go Go English: Is that a tiger

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1/2020
Từ ngày 06/1 đến 10/1/2020
Lớp : Ươm mầm 3
KẾ HOẠCH TUẦN II: Qủa táo
Từ ngày 06 /1 đến 10/1/2020
Thời
gian
Thứ 2

Hoạt động
Sáng
*Văn học: Truyện : Cây táo
*Tiếng anh: Song: Walking in the Jungle (Let’s Sing)
Color: Blue-Green
Counting: 1-20

Thứ 3

* Tiếng Anh“music&movementday” : Game: Musical chair
Game: Musical chair

* Hoạt động với đồ vật: Xâu hoa lá
*Montessori: Các loài động vật sống trong rừng
Thứ 4

* Nhận biết tập nói: Nhận biết về quả táo
* Tiếng Anh: Song: Walking in the Jungle (Let’s Sing)
Counting: 1-20

Thứ 5

Thứ 6

Chiều
*Montessori : Luyện tập
*Hoạt động chiều: Trò chuyện nhận biết về một vài đặc điểm của
quả Táo ( tên gọi, màu sắc, đặc điểm hình dạng, kích thước…)
*Hoạt động chiều: Nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của
các đồ vật, hoa quả, con vật quen thuộc.
* Tiếng Anh: Color: Blue-Green
Song: Walking in the Jungle (Let’s Sing)
Counting: 1-20
*Giáo dục lễ giáo: Giáo dục trẻ không tranh dành đồ chơi với bạn.
*Montessori: Luyện tập.

*Hoạt động chiều: Xem ảnh, video về con thor: Gọi tên, chỉ vào
các bộ phận của con thỏ trong ảnh

tròn

* Giáo dục lễ giáo: Chơi thân thiện cạnh trẻ khác.
*Âm nhạc: -VĐTN: “Sáng thứ hai”.
-NDKH:TCÂN: Âm thanh của các dụng cụ âm nhạc

*Montessori: Giới thiệu chuỗi hạt cườm màu

*Hoạt động chiều: Nhận biết được trạng thái cảm xúc, vui bườn sợ hãi

*Montessori: Luyện tập

*Tạo Hình: Nặn quả táo
*Gymkid
*BBBN

*Hoạt động nhận biết phân biệt: Phân biệt hình vuông, hình

* Tiếng Anh: “Story time”: ‘Go go Enghish: It that a tiger ?

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1/2020
Từ ngày 13/1 đến 17/1/2020
Lớp : Ươm mầm 3
KẾ HOẠCH TUẦN III : Quả chuối
Từ ngày 13/ 1 đến 18/1/2020
Thời
gian
Thứ 2

Hoạt động
Sáng
*Văn học: : Thơ : “Qủa chuối nhỏ”
*Tiếng anh: Song: Hokey Pokey fruit shake
Color: Blue-Red
Counting: 1-20

Thứ 3

Thứ 4

* Tiếng Anh“music&movementday” : Game: Musical
chair
* Hoạt động với đồ vật: Rót khô
*Montessori: Cấu tạo của cây

* Nhận biết tập nói:Quả chuối
*Tiếng Anh: Song: Hokey Pokey fruit shake
Color: Blue-Red
Counting: 1-20

Thứ 5

Thứ 6

*Hoạt động nhận biết phân biệt: :Hình vuông,hình tam giác
*Montessori: Hộp màu số 1

*Montessori: Luyện tập
* Tiếng Anh: “Story time”: The Very Hungry Caterpillar

Chiều
Montessori : Luyện tập

*Hoạt động chiều: Rèn luyện một số kỹ năng chơi với bạn, chơi
theo nhóm thông qua một số góc chơi như: góc hoạt động với đồ
vật, góc bế em...
*Hoạt động chiều: Xem tranh truyện sách báo và trả lời một số câu
hỏi đơn giản của cô.
* Phát triển vận động: VĐCB: Bò theo hướng thẳng
TCVĐ: Bắt bướm
*Tiếng Anh: Color: Blue-Red
Song: Hokey Pokey fruit shake
Counting: 1-20
*Giáo dục lễ giáo:Giao dục trẻ biết chờ đến lượt .

*Montessori: Luyện tập
*Hoạt động chiều: Xem tranh truyện sách báo và trả lời một số câu hỏi
đơn giản của cô.
* Giáo dục lễ giáo: Giáo dục trẻ không tranh dành đồ chơi với bạn.

*Âm nhạc: -NDC:Nghe hát: Bài ca đi học
-NDKH:VĐTN: Tay thơm thay ngoan
*Hoạt động chiều: Chỉ , nói tên hoặc lấy cất đồ chơi có màu xanh,
đỏ ,vàng.
*Tạo Hình: Dán quả chuối
*BBBN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1/2020
Từ ngày 20/1 đến 24/1/2020
Lớp : Ươm mầm 3
KẾ HOẠCH TUẦN IV: Bé vui đón tết
Từ ngày 20/1 đến 24/1/2020
Thời
gian
Thứ 2

Hoạt động
Sáng

Chiều
*Montessori : Các động vật nuôi trong nhà
*Hoạt động chiều: Sờ nắn đồ vật đồ chơi để nhận biết cứng – mềm
; nhẵn- xù xì.

*Văn học: : Truyện “Chiếc áo của mùa xuân”
*Tiếng anh: Song: Hokey Pokey fruit shake
Color: Blue-Yellow
Counting: 1-20

Thứ 3

Thứ 4

* Tiếng Anh“music&movementday” : Game: Musical
statute
* Hoạt động với đồ vật: lắp ghép ben hô các con vật sống
dưới nước.
*Montessori: Luyện tập

*Nhận biết tập nói: Bé đi chợ Tết
* Tiếng Anh: Song: Hokey Pokey fruit shake
Color: Blue-Red
Counting: 1-20

*Hoạt động chiều: Biểu lộ sự thân thiện với một số con vật quen
thuộc/gần gũi: bắt chước tiếng kêu, gọi..
*Phát triển vận động: VĐCB: Tung bóng bằng 2 tay
TCVĐ : Qua sông
* Tiếng Anh: Song: Hokey Pokey fruit shake
Color: Blue-Red
Counting: 1-20

Giáo dục lễ giáo: Tiếp tục giao dục trẻ chờ đến lượttrong hoạt động
chung
*Montessori: Xâu hạt
*Hoạt động chiều: Biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng
cử chỉ, lời nói

Thứ 5

* Nghỉ Tết Nguyên Đán 2020

Thứ 6

* Nghỉ Tết Nguyên Đán 2020

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1/2020
Từ ngày 27/1 đến 31/1/2020
Lớp : Ươm mầm 3
KẾ HOẠCH TUẦN V: ÔN TẬP
Từ ngày 27/1 đến 31/1/2020
Thời
gian

Hoạt động
Sáng

Chiều

Thứ 2

* Nghỉ Tết Nguyên Đán 2020

Thứ 3

* Nghỉ Tết Nguyên Đán 2020

Thứ 4

* Nghỉ Tết Nguyên Đán 2020

Thứ 5

GẶP MẶT ĐẦU XUÂN

Thứ 6

*Montessori: Bóc vỏ trứng gà
* Tiếng Anh“Story time”: Fruit (Razkid)

*Tạo Hình : Dán trang trí lọ hoa
*BBBN

LINKS

1. Warm up and wrap up songs:
- Warm up/Wrap up: +Hello song: https://www.youtube.com/watch?v=aeQlnlMpizI
+ Hello song (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
+ Good bye song: https://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs
2. Jungle Animal songs:
- Walking in the jungle: https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4
- Story: Is that a tiger: https://www.youtube.com/watch?v=iRn3POh8WZY
3. Color songs:
+ Robot color song: https://www.youtube.com/watch?v=7XZlWXF_LRk
4. Fruit song/Story
- Fruit song (Singing Walrus): https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE
- Fruit Ninja Song (Busy Beaver): https://www.youtube.com/watch?v=aiIAR-piSKY
- The very hungry caterpillar: https://www.youtube.com/watch?v=_4HI7q38VmQ
- Fruit (Razkid): https://www.youtube.com/watch?v=LsBmUc9XfEo
5. Number songs
- Count 1-20 (Super Simple Song): https://www.youtube.com/watch?v=Aq4UAss33qA

NỘI DUNG THƠ TRUYỆN,BÀI HÁT THÁNG 1/2020
I.Bài hát
Bài hát: Thật là hay
Nhạc và lời: Hoàng Lân
Nghe véo von trong vòm cây, họa mi với chim oanh. Hai chú chim cao giọng hót, hót líu lo vang lừng. Vui rất vui bay từ xa chim khuyên tới
hót theo Li lí li, lí lì li. Thật là hay hay hay!
Bài hát: Bài ca đi học
Tác giả :Phan Trần Bảng
Bình minh dâng lên ánh trên giọt sương long lanh. Đàn bướm phơi phới bay trên cành hoa rung rinh. Bầy chim xinh xinh hát vang lùm cây
xanh xanh. Chào đón chúng em mau bước nhanh chân tới trường . Trường em xa xa khuất sau hàng cây cao cao. Ngày tháng đã thắm biết bao
tình em thương yêu .Đùa nô tung tăng nắm tay cùng vui ca vang. Nhịp bước bước nhanh cô giáo đón em tới trường !
Bài hát: Sáng thứ hai
Tác giả Mộng Lân
Sáng thứ hai là sáng đầu tuần. Chào cô giáo, chào bao bạn hiền. Hứa với cô ngày ngày cháu ngoan. Rồi thứ bảy cháu sẽ là bé ngoan.

II. Thơ:
1. Chim sâu
Nhà thơ: Phong Thu
Chim sâu nho nhỏ
Cái mỏ xinh xinh
Chăm nhặt, chăm tìm
Bắt sâu cho lá
Cây yêu chim quá!
Cây vẫy, cây vui
Búp nở hoa cười
Chào chim sâu đấy.

2. Quả chuối nhỏ
Sưu tầm
Quả chuối nhỏ
Bé bóc vỏ
Mời bố xơi

Bố mỉm cười
Dành phần mẹ
Mẹ lặng lẽ
Mang biếu bà
Bà cười xòa
Dành cho bé.
III.
Truyện:
1.Cây Táo.
Sưu Tầm.
Mưa phùn bay, hoa đào nở. Ông trồng cây táo xuống đất. Bé tưới nước cho cây. Ông mặt trời sưởi nắng cho cây. Con Gà Trống đi qua nói
to: Cây ơi! cây lớn mau !Thế là những chiếc lá non bật ra
Những con Bươm Bướm bay qua cũng nói to Cây ơi! Cây lớn mau! Thế là cây ra đầy hoa.
Một hôm, Ông, Bé, Gà, Bươm Bướm cùng nói to: Cây ơi! Cây lớn mau! Thế là những quả táo chín ngon lành hiện ra. Bé giơ áo ra, những
quả táo chín ngon lành rơi đầy vào lòng của bé.
2.Chiếc áo mùa xuân
( Sưu tầm)
Vào những ngày mùa đông lạnh cóng, tuyết rơi trắng xóa, cả Thỏ mẹ và Thỏ con
Đều khóac trên mình bộ áo da trắng tin.
Sang xuân, chú Thỏ con vẫn mặc chiếc áo da trắng. trong rừng, cô Gà Gô đã thay một bộ áo hoa rất đẹp bởi mùa xuân, cánh đồng đầy ắp
hoa đò lá xanh, còn vào mùa đông, tuyết phủ trắng thì phải mặc áo trắng, như thế sẽ dễ ẩn nấp hơn!
Đến bên hồ, một anh bạn Nhái Bén vừa mới thức dậy, toàn thân tỏa ánh xanh như cây cỏ. Ngay cả những anh Châu Chấu cũng hay áo mùa
xuân mới: Anh thích nhảy trên bãi cỏ thì mặc áo xanh, còn anh thích nhảy trên bãi đất lại mặc áo nâu. Nhìn thấy Thỏ con. Châu Chấu cười
giễu:
-Ha ha! Mùa xuân mà vẫn mặc áo da trắng cơ à? Đúng là đồ Thỏ ngốc nghéch!
Tỏ con xấu hổ quá, cạhy thẳng một mạch về nhà, nằng nặc đòi mẹ phải thay quần áo cho, Thỏ mẹ cười và nói:
- Con thử soi gương xem nào.
Và thật kỳ lạ khi trong gương, chú thấy mình đã mọc rất nhiều lông màu xám. Thỏ sung sướng reo lên:
- A! thấy rồi, con đã mặc quần áo mùa xuân mẹ ạ!
Mấy ngày sau, hai mẹ con nhà Thỏ đã thay hết lông và mặc bộ quần áo mùa xuân mới.

