CHƢƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 2/2019
Earth Clil (2 -3Y)
Tuần 1
11/2 – 15/2
Tết Nguyên Đán

Tuần 2
18/2 – 22/2
Những món ăn ngày tết

Tuần 3
25/2 – 1/3
Bé đi chúc tết

Nghe hát
Mùa xuân ơi
Trò chơi âm nhạc
To - nhỏ
Bài tập phát triển chung
Tập với dây nơ
Vận động cơ bản
Bước lên xuống vật cao 15cm
Trò chơi vận động
Dung dăng dung dẻ.
- Cây đào
- Cây mai...

Dạy hát
Màu hoa
Trò chơi âm nhạc
Nhảy theo tiếng nhạc
Bài tập phát triển chung
Gieo hạt
Vận động cơ bản
Bật tiến về phía trước
Trò chơi vận động
Nhặt bóng
- Bánh Chưng
- Mứt tết…

Nghe hát
Ngày Tết quê em
Trò chơi âm nhạc
Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ.
Bài tập phát triển chung
Tập với nơ
Vận động cơ bản
Ném xa bằng một tay
Trò chơi vận động
Gà trong vườn hoa
- Phong bao lì xì
- Lời chúc tết

Hoạt động với
đồ vật

Tạo hình hoa bằng vân tay

Xếp kệ đặt bình hoa

Dán cành lá

Văn học

Truyện
Thỏ con đón Tết

Thơ
Bé gọi mùa xuân
Thí nghiệm chìm – nổi
Dải bóng kì diệu( khổng lồ)

Thơ
Bé chúc tết ông bà

Môn học
Hoạt động
Âm nhạc

Thể dục

HĐ Nhận biết

Hoạt động trải
ngiệm
Trò chơi
vận động

- Thả bóng vào rổ
- Trò chơi dân gian : Lộn cầu vồng, Kéo cưa lừa sẻ.

BÀI THƠ – CÂU TRUYỆN THÁNG 2
Thơ: Bé gọi mùa xuân
Mùa xuân có chim én
Mùa xuân có mây bay
Mùa xuân có hoa nở
Mùa xuân vui cả ngày!
Bé bây giờ còn nhỏ
Chưa nhìn thấy én đâu
Mùa xuân ơi, bé gọi
Đừng bắt bé đợi lâu
Sưu tầm

Thơ: Bé chúc Tết
Mùa xuân con xin chúc
Một năm mới phát tài
Cả gia đình th nh
vượng
Lu n đầy ắp tiếng cười
Hạnh phúc tràn đầy tim
Ấm áp mãi bên nhau.
Sưu tầm

Truyện: Thỏ con đón Tết
Mùa xuân đến, Thỏ con vội vàng dọn d p nhà
c a sạch s để chu n b đón Tết Thỏ được
m may cho một bộ quần áo mới Ngày đầu
năm, Thỏ mặc đồ đ p và đến chúc tết ng bà
ng bà tặng cho Thỏ một chiếc bao lì xì đỏ
chói Thỏ rất vui sướng hi đón tết sang.
Sưu tầm

