CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 4/2019
Lớp Air (5Y – 6Y)
Tuần 1
(01/04 -05/04/2019)
Các hiện tượng thiên
nhiên

Tuần 2
(08/04 - 12/04/2019)
Vòng tuần hoàn của nước

Tuần 3
(15/04 - 19/04/2019)
Môi trường

Tuần 4
(22/04 - 26/04/2019)
Thủ đô Hà Nội

Vẽ các hiện tượng thiên
nhiên
(Đề tài)
KHÁM PHÁ
Tính chất của nước

Vòng tuần hoàn của nước

Vẽ cầu vồng sau cơn
mưa và tô màu bức tranh
cho đẹp
KHÁM PHÁ
Phân loại rác

Xé dán mây và ông mặt
trời

LQVToán

LQVT
Các mùa trong năm

LQVT
Dạy trẻ xem lịch

Âm nhạc –
Văn học

ÂM NHẠC
Dạy hát:
Cho tôi đi làm mưa với
Nghe hát:
Mưa bóng mây
Trò chơi:
Bước nhảy hoàn vũ nhí

VĂN HỌC
Truyện:
Giọt nước Tí xíu

Hoạt động
tạo hình –
LQCC

PTVĐ
Đi trên ván dốc
Ném xa bằng 2 tay
Trò chơi vận động:
Nhảy bao bố

LQCV
Tập tô nét khuyết trên, nét
khuyết duới

Thời gian
Hoạt động
Chủ đề/Sự
Kiện
Tạo hình
Hoạt động
khám phá

KHÁM PHÁ
Vòng tuần hoàn của nước

KHÁM PHÁ
Các di tích lịch sử Hà
Nội

LQVT
LQVT
Đếm đến 10 nhận biết Thêm bớt tạo sự bằng
nhóm có 10 đối tượng nhau trong PV 10
ÂM NHẠC
Vận động
Yêu Hà Nội
VĂN HỌC
Nghe hát:
Thơ: Nắng bốn mùa
Cháu hát về đảo xa
Trò chơi:
Nhảy theo điệu nhạc
PTVĐ
Nhảy chụm và tách chân
(7 ô).
LQCV
Trò chơi vận động:
S, x
Kéo co
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Letters and sounds
Letter I sound /i/
Letter B sound /b/
Letter D sound /d/
Letter K sound /k/
Letter L sound /l/
Letter R sound /r/

Review letters and sounds
Letter I sound /i/
Letter B sound /b/
Letter D sound /d/
Letter K sound /k/
Letter L sound /l/
Letter R sound /r/

Review letters and
sounds
Letter I sound /i/
Letter P sound /p/
Letter H sound /h/
Letter Z sound /z/
Letter T sound /t/
Letter L sound /l/
Letter R sound /r/
Letter S sound /s/
Review words
Hip, zip, sip, rip, tip, lip

Review letters and
sounds
Letter I sound /i/
Letter B sound /b/
Letter N sound /n/
Letter K sound /k/
Letter L sound /l/
Letter R sound /r/

Practice words
Review words
Bib, rib, kid, lid
Bib, rib, kid, lid
- Ôn: cách thắt dây nơ, cài dây thắt lưng
Kĩ năng sống - Học cách đọc sách: Kĩ năng giở sách và xem sách.
- Học cách vệ sinh sàn nhà và sân vườn
(Quét sàn, sân, nhặt rác và lá khô)
Hoạt động
- Nặn bánh trôi Tết Hàn Thực
trải nghiệm - Tham quan bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
Art and Craft
Movement
Game

Làm tranh về các hiện tượng thiên nhiên
- Ô ăn quan
- Chuyển nước

Review words
Bib, rib, lid, kid, ink, in

BÀI THƠ – CÂU TRUYỆN THÁNG 4
Thơ: Nắng bốn mùa
Truyện: Giọt nước Tí xíu
Tí Xíu là một giọt nước ở biển cả. Họ hàng anh em nhà chúng đông lắm và ở khắp mọi nơi, ở
Dịu dàng và nhẹ nhàng
biển cả, ở sông ngòi, ao hồ, ở trên trời, ở cả dưới đất...
Vẫn là chị nắng xuân
Một buổi sáng biển lặng, Tí Xíu cùng các bạn đuổi theo các lớp sóng nhấp nhô. Ông Mặt Trời
Hung hăng, hay giận giữ
thả ánh sáng rực rỡ xuống mặt biển. Bọn Tí Xíu reo vui trong sóng nhẹ và trong ánh nắng chan
Là ánh nắng mùa hè
hoà. Chợt có tiếng ông Mặt Trời cất lên.
Vàng hoe như muốn khóc
- Tí Xíu ơi! Cháu có đi với ông không?
Chẳng ai khác nắng thu
Tí Xíu ngẩng nhìn. Chú đáp giọng rất khẽ, chỉ có ông Mặt Trời là nghe thấy:
Mùa đông khóc hu hu
- Đi làm gì ạ?
Bởi vì không có nắng.
Ông Mặt Trời cười bảo: “Trên mặt đất thiếu gì việc, chỗ nào chẳng cần”. Tí Xíu vui lắm.
Nhưng sực nhớ mình là giọt nước không thể bay theo ông Mặt Trời được. Chú hỏi:
Mai Anh Đức
- Cháu nặng lắm làm sao bay lên được.
- Không lo, ông Mặt Trời nói ồm ồm: “Ông sẽ làm cho cháu biến thành hơi”. Nói xong ông Mặt
Trời vén mây, chiếu thật nhiều ánh sáng xuống biển, Tí Xíu rùng mình và biến thành hơi. Chú
chỉ kịp nói với biển cả:
- Chào mẹ, con đi! Mẹ chờ con trở về.
Tí Xíu từ từ bay lên...
Tí Xíu nhập bọn với các bạn. Lúc đầu chúng bay là là xuống biển rồi chúng hợp thành một đám
mây mỏng rời mặt biển bay vào đất liền. Gió nhẹ nhàng đưa Tí Xíu lướt qua những dòng sông
lấp lánh như bạc. Xế chiều, ông Mặt Trời toả những tia nắng chói chang hơn lúc sáng. Không
khí oi bức... Bỗng từ đâu một cơn gió lạnh thổi tới. Tí Xíu reo lên:
- Mát quá các bạn ơi! Mát quá!
Tí Xíu và các bạn nhảy nhót, múa lượn vui thích. Nhưng rồi trời mỗi lúc một lạnh. Tí Xíu thấy
rét. Các bạn chú cũng thấy rét. Chúng xích lại gần nhau thành một đông đặc toàn những chú bé
giọt nước nhỏ li ti. Bọn Tí Xíu không bay cao lên được nữa, chúng sà xuống thấp, thấp dần.
Một tia sáng vạch ngang bầu trời. Rồi một tiếng sét đinh tai vang lên. Gió thổi mạnh hơn. Bọn
Tí Xíu níu lấy nhau thành những giọt nước trong vắt. Chúng thi nhau ào ào tuồn xuống đất...
Cơn giông bắt đầu

