CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 4/2019
KHỐI NHÀ TRẺ
Thời gian
Hoạt động
Chủ đề/ sự
kiện

Tuần 1
(01/04 – 05/04/2019)

Tuần 2
( 08/04 – 12/04/2019)

Tuần 3
(15/04 – 19/04/2019)

Tuần 4
(22/04- 26/04/2019)

Thuyền buồm

Tàu thủy

Tàu hỏa

Thời tiết mùa hè

Hoạt động
Âm nhạc

ÂM NHẠC
NH: Bạn ơi có biết
TCAN: To – nhỏ

ÂM NHẠC
NH: Em đi chơi thuyền
TCAN: Ai nhanh nhất

ÂM NHẠC
VĐTN: Đoàn tàu nhỏ xíu
TCAN: To - nhỏ

ÂM NHẠC
DH: Mùa hè đến
TCAN: Nhảy theo tiếng
nhạc

Thể dục

PTVĐ
BTPTC: Máy bay
VĐCB: Bò có mang vật
trên lưng
TCVĐ: Đuổi nhặt bóng

PTVĐ
BTPTC: Máy bay
VĐCB: Tung bóng bằng
hai tay từ dưới lên
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

PTVĐ
- BTPTC: Máy bay
VĐCB: Tung bắt bóng
cùng cô
- TCVĐ: Quả bóng nảy

PTVĐ
BTPTC: Tập các động tác
theo bài mùa hè đến
VĐCB: Ném xa bằng 1
tay
TCVĐ: Đuổi nhặt bóng
HĐNB
- Mưa
- Nắng
- Quạt điện
TẠO HÌNH
Tô màu cái ô
(MT 42)
LQVH
Thơ:
Nắng mùa hè

HĐ Nhận
biết

Hoạt động
với đồ vật

Văn học

HĐNB
Máy bay

HĐNB
Xâu vòng xen kẽ hai
màu.
LQVH
Truyện:
Chuyến du lịch của chú
gà trống choai

HĐNB
Tàu thủy
Thuyền buồm

HĐNB
- Tàu hỏa

TẠO HÌNH
Tô màu thuyền buồm

HĐNB
Xếp tàu hỏa

LQVH
Thơ:
Con tàu

LQVH
Thơ:
Mưa

Làm bánh Tết Hàn Thực
Tham quan Bảo Tàng Dân Tộc Học.

Hoạt động
trải nghiệm

BÀI THƠ - CÂU TRUYỆN THÁNG 4
Truyện: Chuyến du lịch của chú gà trống choai
Có một chú gà trống choai có chiếc mào màu đỏ với cái đuôi vểnh lên rất hùng dũng. Chú rất thích đi du lịch. Chú rất
mong được nhìn thấy biển vì vậy chú lên kế hoạch đi du lịch ra biển.
Đầu tiên chú quyết định sẽ đi bộ. Chú đi trên đôi chân vững chãi của mình rất khoái chí. Nhưng đi mỏi cả chân rồi
mà chú vẫn chưa thấy biển đâu cả. Chú quyết định lên một chiếc ô tô màu đỏ rất đẹp. Đi trên ô tô nhanh và đỡ mỏi
chân hơn nhưng chú thấy xe đi xóc quá. Chú nghĩ: Chắc phải đi bằng máy bay thì mới êm ái được. Chú quyết định đi
bằng máy bay thử xem thế nào.
Chiếc máy bay chú đi rất to và sơn màu đỏ rất đẹp. Thế nhưng chú thấy máy bay bay cao quá, chú thấy sợ, nên
chú lại xuống đi bằng tàu hỏa.
Đoàn tàu hỏa có các toa sơn màu đỏ và các ô cửa nhỏ để chú có thể ngắm nhìn phong cảnh thỏa thích. Đoàn tàu
chạy mãi, cuối cùng biển cũng hiện ra trước mắt chú. Chú thích quá nhảy lên ngay một con thuyền để chu du trên
biển.
Con thuyền nhỏ có cánh buồm màu đỏ căng phồng trước gió chở chú đi ra giữa biển xanh bao la. Chú Gà Trống
choai sẽ không bao giờ quên được chuyến du lịch kì thú đó của mình.
Thơ: Con tàu
Xình xịch xình xịch
Con tàu xanh xanh
Nó chạy nhanh nhanh
Còi reo vui quá
Tu….tu….tu…tu…

Thơ: Nắng mùa hè
Chuồn chuồn thấy nắng bay cao
Gà con trốn nắng, chạy vào bóng cây
Nắng mùa hè nóng lắm đây
Đi đâu cũng phải đội ngay mũ vào
Bé Bi dại dột làm sao
Phơi đầu ra nắng…sốt cao đùng
đùng.

Thơ: Mưa
Mưa ở trên trời
Mưa rơi xuống đất
Vừa ngồi trong nước
Đã nhào ra sân
Mưa không có chân
Ở đâu cũng đến.
Lê Lâm

