CHƢƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 2/2018
Lớp Air (5Y – 6Y)

Môn học

Tạo hình
Khám phá khoa
học – Xã hội
LQVToán

Âm nhạc – Văn
học

Thể dục
LQCV

Tuần 1
11/2 – 15/2

Tuần 2
18/2 – 22/2

Tuần 3
25/2 – 1/3

Hoa ngày Tết

Trò chơi dân gian ngày Tết

Mùa xuân

Tạo hình cành mai, cành đào

Vẽ theo ý thích
( Đề tài Tết)

Trang trí hoa lá trên băng giấy

Các loại hoa ngày Tết

Trò chơi dân gian ngày Tết

Lễ hội mùa xuân

Dạy trẻ đếm đến 9, nhận biết số
9
Dạy hát
Em thêm 1 tuổi
Nghe hát
Ngày Tết quê em
Trò chơi âm nhạc
Vận động theo tiết tấu
với dụng cụ âm nhạc

LQCV
g,y

Tách, gộp trong phạm vi 9

Truyện
Nàng tiên mùa xuân

Thể dục
Vận động cơ bản
Chạy liên tục theo hướng thẳng
18 m
Trò chơi vận động
Chuyền bóng

Nhận biết hôm qua, hôm nay và ngày
mai
Vận động
Cùng múa hát mừng xuân
Nghe hát
Mùa xuân ơi
Trò chơi
Tai ai tinh

LQCV
h,k

English
Level book

Unit 3: e et en ed
(Oxford phonics world 2
SB p28-29)
Letters and sounds
Letter E sounds /e/
Letter N sounds/n/
Letter D sounds/d/
Letter H sounds/h/
Letter R sounds/r/
Letter P sounds/p/
Letter B sounds/b/

Practice words
Hen, pen, red, bed

Unit 3: e et en ed
(Oxford phonics world 2
SB p30-31)
Review letters and sounds
Letter E sounds /e/
Letter G sounds/g/
Letter W sounds/w/
Letter B sounds/b/
Letter T sounds/t/
Letter V sounds/v/
Letter N sounds/n/
Letter D sounds/d/
Letter H sounds/h/
Review words
Web, egg, vet, ten
Jet, net, wet, pet

Kĩ năng sống

- Gấp áo
- Học cách vắt khăn ướt
- Học cách đi giầy buộc dây
- Bảo vệ trẻ em, phòng chống bắt cóc, tác hại của thuốc lá.

Hoạt động trải
nghiệm

-Thí nghiệm: Sự đổi màu của bắp cải tím

Art and craft
Movement
Game

- Làm vòng tay
- Sáng tạo với lõi giấy vệ sinh
-Trò chơi dân gian :
+ Đi cà kheo
+Kéo co
+ Ô ăn quan

Unit 3: e et en ed
(Oxford phonics world 2
SB p30-31)
Review letters and sounds
Letter N sounds/n/
Letter D sounds/d/
Letter H sounds/h/
Letter R sounds/r/
Letter P sounds/p/
Letter J sounds/j/
Letter W sounds/w/
Letter B sounds/b/
Letter T sounds/t/
Review words
Jet, net, wet, pet
Hen, pen, red, bed

BÀI THƠ – CÂU TRUYỆN THÁNG 2
Truyện: Nàng tiên của mùa xuân
Trong vườn, loài hoa nào cũng cho rằng mình đẹp nhất. Hoa Hồng bảo:
- Nếu không có tớ, cả vườn hoa này chẳng còn gì đẹp nữa.
Hoa Lay ơn nói:
- Nếu không có tớ sẽ chẳng ai vào vườn ngắm hoa đâu!
Hoa Viôlét vội vàng nói:
- Vườn hoa đẹp là vì có tớ chứ, bộ áo tím và dáng vẻ mềm mại tớ thật là tuyệt vời!
- Rồi hoa Cúc, hoa Huệ, hoa Đồng tiền… cũng tranh nhau khoe mình là đẹp nhất khiến cho cả khu vườn trở nên huyên náo. Chỉ
riêng có một cái cây đứng trong góc vườn là lặng im. Cái cây ấy có muôn ngàn cành nhỏ và thưa thớt lá. Các bông hoa nhìn nhau
và nói:
- Cây gì mà khẳng khiu thế kia, chẳng có hoa gì cả!
Từ đó, không ai thèm để ý đến cây đó nữa. Sáng 30 Tết, cô chủ bước vào vườn hoa và nói:
- Xin chào những bông hoa của mùa xuân!
Cả khu vườn xôn xao, hớn hở. Bông hoa nào cũng hướng theo bước chân của cô chủ và hy vọng mình sẽ được chọn để trưng bày
trong ngày Tết. Nhưng lạ thay, cô chủ chạy đến góc vườn và reo lên:
- Ôi, hoa đào đẹp quá!
Bấy giờ, các loại hoa chợt nhận ra cái cây khẳng khiu ở góc vườn kia giờ đã khoác lên mình một chiếc áo đẹp tuyệt vời với những
bông hoa hồng tươi thắm, đang vui đùa trong nắng xuân.
Các loài hoa cất tiếng hỏi Đào:
- Hoa Đào ơi, làm cách nào mà bạn có được những bông hoa đẹp thế?
Hoa Đào dịu dàng trả lời:
- Đó là nhờ đất mẹ nuôi lớn, nhờ mưa nắng bốn mùa và nhờ bàn tay chăm sóc sớm hôm của cô chủ.
Cô chủ nói tiếp:
- Đó còn là nhờ tính giản dị, khiêm nhường và lòng kiên trì chịu đựng gió rét, sương sa của hoa Đào. Cả năm hoa Đào chịu vất vả
để dâng tặng hương sắc cho đời.
Bấy giờ các loài hoa mới hiểu vì sao hoa Đào lại có sắc đẹp như vậy và cảm thấy xấu hổ về thái độ của mình trước kia. Các loài
hoa cùng nói với bạn hoa Đào:
- Hoa Đào ơi, chúng mình muốn cùng bạn góp sắc hương trong ngày Tết có được không?
Hoa Đào và cô chủ cùng đáp:
- Tất nhiên rồi, nào các bạn chúng ta hãy đón mừng năm mới nhé!
Cả vườn hoa bừng lên sắc hương rực rỡ và ngào ngạt chào đón một năm mới với bao điều an lành và hạnh phúc

