CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1/2019
KHỐI NHÀ TRẺ - EARTH CLIL

Môn học

Tuần 1
(31/12/20184/1/2019)
Một số loại rau

Nghe hát
Anh nông dân và cây
Hoạt động
rau.
Âm nhạc
Trò chơi âm nhạc
Vận động theo nhạc
cùng nhạc cụ

Phát triển
vận động

HĐ Nhận
biết

BT phát triển chung
Hái hoa
Vận động
Ném xa (1,5m)
(Ngoài trời)
Trò chơi vận động
Quả bóng nảy
( MT2)
HĐNB
- Rau cải cúc
- Rau bắp cải

Tuần 2
(07- 11 /1/2019)

Tuần 3
(14 - 18/12019)

Tuần 4
(21- 25/1/2019)

Tuần 5
(28/1 – 01/2/2019)

Con Gà

Con Cá

Con Voi

Con Ong

Dạy hát
Con gà trống

Dạy hát
Cá vàng bơi

Trò chơi âm nhạc
Bắt chước tiếng kêu
của các con vật

Trò chơi âm nhạc
Nghe âm thanh
đoán tên nhạc cụ

Nghe hát
Chú voi con ở Bản
đôn
Trò chơi âm nhạc
Nhảy theo tiếng
nhạc

Nghe hát
Chị ong nâu và em
bé
Trò chơi âm nhạc
Ai nhanh nhất

BT phát triển chung
Gà gáy
Vận động
Bật tiến về phía
trước.
Trò chơi vận động
Gà trong vườn rau

BT phát triển chung BT phát triển chung BT phát triển chung
Tập với nơ
Tập với cờ
Tập với nơ
Vận động
Vận động
Vận động
Tung bóng qua dây Bước lên xuống vật
Trườn qua vật cản
cao 15cm
Trò chơi vận động
Trò chơi vận động
Trò chơi vận động
Mèo và chim sẻ
Thỏ đi tắm nắng
Dung dăng dung dẻ.

HĐNB
- Con Chó
- Con mèo.. .

HĐNB
- Con cá vàng
- Con cua

HĐNB
- Con voi
- Con khỉ ...

HĐNB
- Con ong.
- Con bướm…

Hoạt động
với đồ vật
–Tạo hình
Làm quen
Văn học

HĐVĐV
Xếp hàng rào

TẠO HÌNH
Trang trí cánh bướm

Thơ
Củ cà rốt

Truyện
Cô vịt tốt bụng

HĐNB
Xâu vòng bông hoa
màu vàng
Thơ
Con cá vàng

TẠO HÌNH
Tô màu con voi
Truyện
Con cáo và gà con

Hoạt động + Tham quan vườn hoa mùa xuân
trải
+ Hoạt động trải nghiệm: Tạo bong bóng xà phòng
nghiệm
+ Thổi màu nghệ thuật
Art and
Craft

Trang trí bao lì xì ngày Tết

HĐNB
Xâu vòng bông hoa
màu đỏ
Thơ
Con bướm vàng

BÀI THƠ, CÂU TRUYỆN THÁNG 1
Thơ: Củ cà rốt
Lá xanh
Củ đỏ
Lớn nhỏ
Bên nhau
Đất đội
Ngập đầu
Nhảy lên
Đẹp thật!
Tên em
Cà-rốt
Củ đỏ
Lá xanh...
Phạm Hổ

Thơ: Con cá vàng
Con cá vàng
Bơi nhẹ nhàng
Trong bể nước
Đố ai bơi được
Như con các vàng
Sưu tầm

Thơ: Con bướm vàng
Con bướm vàng
Bay nhẹ nhàng
Trên bờ cỏ
Em thích quá
Em đuổi theo
Con bướm vàng
Nó vỗ cánh
Vút lên cao
Em nhìn theo
Con bướm vàng
Con bướm vàng
Trần Đăng Khoa

Cô Vịt tốt bụng
Một buổi sáng đẹp trời, Gà mẹ và Vịt mẹ dẫn các con đi dạo chơi. Gặp nhau Vịt con và Gà con rất vui mừng,
chúng chạy nhảy tung tăng, vui đùa trên bãi cỏ xanh. Vịt mẹ và Gà mẹ ngắm nhìn đàn con âu yếm và cùng kể về
những đứa con thân yêu của mình.
Khi mặt trời lên cao, các chú Vịt con đã đói, chúng muốn mẹ đưa sang bên kia bờ ao để kiếm mồi. Vịt con
hăm hở chạy ra phía bờ ao.
Đàn gà con cũng chạy ùa theo. Thấy vậy, Gà mẹ nói: “Các con ơi, để được sang bên kia bờ thì phải bơi qua
ao, nhưng mẹ và các con đều không biết bơi, các con đừng xuống nước!”.
Nghe thấy vậy, cô Vịt liền nói: “ Chị Gà đừng lo, tôi đã có cách đưa chị và các cháu sang bờ bên kia”.
Thế là cô Vịt cõng Gà mẹ, còn các chú Vịt con cõng Gà con và chúng cùng bơi qua ao.

Truyện: Cáo Và Gà Con
Có một chú Gà con đang lon ton trên bãi cỏ non để kiếm cái ăn. Thấy Gà con đi có một mình, một con Cáo
rón rén, rón rén đi đến định vồ bắt Gà con.
Chợt trông thấy Cáo, Gà con hoảng hốt kêu lên: Chiếp! Chiếp! Sợ khiếp! Sợ khiếp! Con Cáo liền xông đến
đuổi bắt Gà con, Gà con vừa chạy vừa kêu to: Cứu tôi với! Cứu tôi với! Nghe tiếng Gà con kêu cứu, Gà mẹ chạy ra
đuổi Cáo, Gà mẹ kêu toáng lên: Cục ta cục tác, Cáo ác, Cáo ác…
Nghe có Cáo ác, Chó cún chạy ra sủa vang: Gâu! Gâu! Cáo đâu? Cáo đâu?
Mèo mướp cũng chạy ra kêu: Meo… Meo… Đuổi theo… Đuổi theo…
Thế là nghe Gà con kêu cứu, Gà mẹ chạy ra đuổi Cáo, Chó cún chạy ra đuổi Cáo, cả Mèo mướp cũng chạy ra đuổi
Cáo.
Chao ôi, con Cáo sợ quá, ba chân bốn cẳng chạy biến vào rừng không dám ngoái đầu lại nữa.
Bài học: Cùng nhau hợp sức sẽ làm nên chuyện phải không các bé.

