CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 4/2019
Lớp Fire (3Y – 4Y)
Thời gian
Hoạt động

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)

Chủ đề, SK

PTGT hàng không

Một số HTTN

Ngày và đêm

Mùa hè đến

Thể dục
Âm nhạc

ÂM NHẠC
Dạy hát
Đi xe lửa ( TT)
Nghe hát
Anh phi công ơi
TCAN
Tai ai tinh

PTVĐ
VĐCB:
Chạy đổi hướng theo
hiệu lệnh
TC: Lộn cầu vồng

ÂM NHẠC
Dạy hát:
Mây và gió
Nghe hát:
Ánh trăng hòa bình
TC:
Tai ai tinh

PTVĐ
VĐCB: Chạy theo đường
zic zắc
TCVĐ:
Con bọ rùa

Hoạt động
khám phá

Máy bay dân dụng

Cầu vồng

Ngày và đêm

Thời trang mùa hè

Văn học

Thơ:
Tập gấp máy bay

Thơ
Trưa hè

Truyện
Đám mây đen xấu xí

Thơ
Nắng bốn mùa

Hoạt động Tạo
hình

Vẽ ô tô tải

Vẽ mặt trời buổi sáng và
tô màu cây cỏ

Vẽ phao và tô màu xanh
biển

Vẽ mưa và tô màu cái ô .

Làm quen với
Toán

Dạy đếm đến 5

Ôn nhận biết phân biệt
tay phải tay trái của bản
thân
Unit 6: I see a bee
(Welcome to our world –
SB p46)
Reviewing
Butterfly, bee, ant,

So sánh số lượng hai
nhóm đối tượng trong
phạm vi 5
Unit 6: I see a bee
Unit 7: I’m happy
(Welcome to our world – (Welcome to our world –
SB p46)
SB p55)
Reviewing
Butterfly, bee, ant,

Unit 6: I see a bee
(Welcome to our world
– SB p46)
Reviewing
Butterfly, bee, ant,

Tách gộp trong phạm
vi 5

ladybug, rock, leaf,
English

Leved book

Kĩ năng sống

ladybug, rock, leaf,
caterpillar
Vocabulary (further
Vocabulary
Caterpillar
material)
Grasshopper, dragonfly
Model sentence:
What can you see? I can
see a …….
- Ôn tay : Rửa tay đúng cách, rót nước.
- Vứt rác đúng nơi quy định, sử dụng tiết kiệm nước.

ladybug, rock, leaf,
caterpillar, grasshopper,
dragonfly

Vocabulary
Happy, sad, tired, mad

Model sentence:
What can you see? I can
see a …….

Hoạt động trải - Làm bánh Tết Hàn thực
- Tham quan Bảo Tàng dân tộc học.
nghiệm
Movement
Game

Bay cao hơn nữa( phi máy bay qua vòng)

Art and craft

Tạo hình xe ô tô

BÀI THƠ – CÂU TRUYỆN THÁNG 4
Truyện: Đám mây đen xấu xí
Dải mây trắng yểu điệu lượn gần tới đám mây đen xấu xí. Nó đỏng đảnh liếc mắt sang đám mây đen bĩu môi:
- Nhọ nhẻm nhọ nhem thế mà cũng gọi là mây. Thật xấu hổ ‘
Rồi cùng với làn gió nhẹ, dải mây trắng thướt tha trong tà váy bồng xốp trắng tinh lướt qua mặt đám mây đen một cách
kiêu ngạo. Mây trắng nhởn nhơ dạo chơi trên những mái nhà, những cánh đồng khô khát.
Mây đen vẫn chỉ lặng im. Nó cúi nhìn xuống cánh đồng hạn hán và nghĩ ngợi: “Mình sẽ làm gì để giúp đỡ các cô bác
nông dân được nhỉ?”. Nó cố chịu đựng một cái nóng bức dữ dội của ngày hè. Mỗi lúc, đám mây đen một thêm xạm lại,

nặng nề, có vẻ như càng xấu xí hơn. Rồi không biết vì thương các bác nông dân hay thương cánh đồng đang khát nước
dưới kia, đám mây đen bỗng òa khóc. Những giọt nước mắt của nó trong trắng tinh khiết và mát rượi thấm vào lòng đất mẹ
thân yêu. Những cánh đồng reo vui, những cỏ cây hoa lá bừng tỉnh, ríu rang nói cười như trong ngày hội. Tất cả đều cám
ơn đám mây đen, cám ơn cơn mưa tốt bụng.
Lúc bấy giờ, dải mây trắng mải chơi và kiêu kỳ chợt thấy xấu hổ quá “Mình thật xấu tính và vô tích sự” Nó ân hận
lắm. Nó muốn nói lời xin lỗi với đám mây đen nhưng đã quá muộn rồi.
Nguyễn Văn Thắng
Thơ: Nắng bốn mùa

Thơ: Trưa hè

Thơ: Tập gấp máy bay

Dịu dàng và nhẹ nhàng
Vẫn là chị nắng xuân
Hung hăng, hay giận giữ
Là ánh nắng mùa hè
Vàng hoe như muốn khóc
Chẳng ai khác nắng thu
Mùa đông khóc hu hu
Bởi vì không có nắng.

Trưa hè gió thổi
Hoa phương lung lay.
Cánh hoa rụng bay
Như bầy bướm lượn.
Tiếng ve ca rộn.
Nghe như tiếng đàn
Trưa hè liên hoan
Hoa bay, ve hát.

Tập gấp máy bay
Dang hai cánh nhỏ
Vẽ ngôi sao vàng
Trên nền cờ đỏ.

Mai Anh Đức

Trần đăng Khoa

Phóng lên ngọn gió
Lượn quanh sân nhà
Vẫy chào ông bà
Vẫy chào bố mẹ
Dang đôi cánh bé
Khoảng trời bao la.
Lê Bính

