CHƢƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 3/2019
KHỐI NHÀ TRẺ - EARTH CLIL
Thời gian
Hoạt động
Chủ đề/ sự
kiện

Hoạt động
Âm nhạc

Thể dục

HĐ Nhận
biết

Tuần 1
(04 – 08/3/2019)
Ngày QTPN
8/3
ÂM NHẠC
Dạy hát
Quà 8/3
Trò chơi âm nhạc
Tai ai tinh
PTVĐ
Bài tập phát triển chung
Tập với cờ
Vận động cơ bản
Đi bước vào ô
Trò chơi vận động
Gà trong vườn rau
HĐNB
- Trò chuyện về mẹ, bà
của bé

Tuần 2
( 11 – 15/ 3/2019)
Mùa xuân

Tuần 3
(18 – 22/3/2019)
Bé và những ngƣời
thân yêu
ÂM NHẠC
ÂM NHẠC
Nghe hát
Dạy hát
Mùa xuân
Cháu yêu bà
Trò chơi âm nhạc
Trò chơi âm nhạc
Nhảy theo tiếng nhạc.
Nghe âm thanh đoán tên
nhạc cụ
PTVĐ
PTVĐ
Bài tập phát triển chung
Bài tập phát triển chung
Tập với quả
Tập với cờ
Vận động cơ bản
Vận động cơ bản
Bò có mang vật trên lưng
Tung bóng bằng hai tay
Trò chơi vận động
từ dưới lên
Lộn cầu vồng.
Trò chơi vận động
Bắt bướm
HĐNB
HĐNB
Mùa xuân
- Bé yêu ai?
- Bé yêu ông bà
- Bé yêu mẹ

Tuần 4
(25/3- 29/3/2019)
Bé đi chơi bằng
phƣơng tiện gì?
ÂM NHẠC
Dạy hát
Em tập lái ô tô
Trò chơi âm nhạc
Nghe âm thanh đoán tên
các PTGT
PTVĐ
Bài tập phát triển chung
Máy bay
Vận động cơ bản
Ném trúng đích nằm
ngang
Trò chơi vận động
Ô tô và chim sẻ
HĐNB
- Xe đạp
- Xe máy

Hoạt động
với đồ vật

Văn học

Hoạt động
trải nghiệm
Movement
Game

TẠO HÌNH
Trang trí thiếp tặng mẹ

HĐVĐV
Xếp vườn hoa mùa xuân

HĐNB
Xâu vòng tặng bà

TẠO HÌNH
Tô màu ô tô

LQVH
Thơ:
Quà mùng 8/3

LQVH
- Truyện:
Chiếc áo mùa xuân

LQVH
- Thơ
Cháu yêu bà

LQVH
- Thơ
Đi chơi phố

-Làm bánh bột mì
-Du Xuân: Thăm quan Hồ Hoàn Kiếm
Hội thi “Chúng cháu vui khỏe”

BÀI THƠ - CÂU TRUYỆN THÁNG 3
Truyện: Chiếc áo mùa xuân
Truyện: Chiếc áo mùa xuân
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.
(Phương Anh)

Thơ: Quà 8 tháng 3
Em làm được một cái hoa
Cô cho em đem về nhà
Em nói rằng con biếu mẹ
Quà mùng 8 tháng 3
Quà mùng 8 tháng 3./.
(Sưu tầm)

Thơ: Cháu yêu bà
Bé đi học về
Bà ra cửa đón
Chiếc quạt nan nhỏ
Xua nóng mùa hè.
Mỗi tối đi ngủ
Trong vòng tay bà
Bé thường thủ thỉ
Cháu yêu nhất bà
( Vũ Quang Vinh)

Thơ: Đi chơi phố
Ði chơi phố
Gặp đèn đỏ
Dừng lại thôi
Không qua vội
Ðèn vàng rồi
Tiếp đèn xanh
Nào nhanh nhanh
Qua đường nhé!
(Triệu Thị Lê)

