CHƢƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 2/2019
Lớp Fire – Clil (3Y – 4Y)
Môn học

Thể dục

Tuần 1
11/2 – 15/2

Tuần 2
18/2 – 22/2

Tuần 5
25/2 – 1/3

Những món ăn ngày tết

Những bông hoa ngày tết

Mùa xuân

Vận động cơ bản
Bật qua dây

Vận động cơ bản
Chạy đổi hướng theo đường zíc
zắc
Trò chơi vận động
Chiếc vòng kì diệu

Vận động cơ bản
Bật liên tục vào 3 ô
Trò chơi vận động
Rồng rắn lên mây

Mâm cỗ tết: nem rán, giò,
bánh trưng, canh măng…

Cây quất

Trò chuyện về mùa xuân

Thơ
Tết đang vào nhà

Truyện
Chiếc áo mùa xuân

Thơ
Đi chợ Tết

Nặn các loại quả tròn
( Đề tài )
To – nhỏ

Tạo hình hoa cỏ mùa xuân sử
dụng nhiều nguyên vật liệu
( Đề tài )
Tách gộp trong phạm vi 4

Trò chơi vận động
Hái quả
Hoạt động
khám phá
Văn học
Âm nhạc
Hoạt động Tạo
hình
Làm quen
với Toán
Hoạt động trải
nghiệm
Movement Game

Tạo hình bánh trưng
Dạy đếm đến 4

- Thí nghiệm: Sự bốc hơi của nước
- Cầu thủ tí hon
- Nào cùng xoay( Bật hai chân theo các hướng)

BÀI THƠ, CÂU TRUYỆN THÁNG 2
Truyện: Chiếc áo mùa xuân
Vào những ngày mùa đông lạnh cóng, tuyết rơi trắng xóa, cả Thỏ mẹ và Thỏ con đều khoác trên mình bộ áo da trắng tinh.
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 đỏ 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 nghếch!
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.

Thơ: Đi chợ Tết
Chiếc xe ba bánh
Bố mới mua về
Bé chở búp bê
Đi chơi chợ Tết
"Búp bê đừng sợ
Yên tâm chị đèo"
Búp bê nghe vậy
Mắt cười trong veo
Bé hát, bé reo
Đạp xe quay tít
Bé đi chợ Tết.

Thơ: Tết đang vào
nhà
Hoa đào trước ngõ
Cười tươi sáng hồng
Hoa mai trong vườn
Lung linh cánh trắng
Sân nhà đầy nắng
Mẹ phơi áo hoa
Em dán tranh gà
Ông treo câu đối
Tết đang vào nhà
Sắp thêm một tuổi
Đất trời nở hoa

