CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 4/2019
Lớp Water (4Y – 5Y)
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 5
(22/04 – 26/04/2019)

Chủ đề/Sự
kiện

Một số hiện tượng tự
nhiên

Nước
(Tính chất của nước)

Nước cần cho cuộc
sống

Mùa hè

ÂM NHẠC

PTVĐ
Đi chạy đổi hướng vận
động theo đúng tín hiệu
vật chuẩn 4-5 vật đặt
zich zắc
TC: Bịt mắt bắt dê

ÂM NHẠC
- DH: Cho tôi đi làm
mưa với
- NH: Hạt mưa và em
bé
- TC: Bắt chước theo
tiết tấu

PTVĐ
Tung bắt bóng với
người đối diện với
Khoảng cách 3m
TC: Mèo đuổi chuột

Một số hiện tương tự
nhiên

Các nguồn nước

Sự cần thiết của nước

- Tách gộp 5 đối tượng
thành 2 nhóm

- Tạo chữ số bằng các
cách khác nhau.
- Dạy trẻ đo dung tích 2
đối tượng bằng 1 đơn vị
đo

Thể dục
Âm nhạc

- DVĐ:
Đèn đỏ đèn xanh
- NH:
Tàu chú lại ra khơi
- TC: Vận động theo
tiếng nhạc

Hoạt động
Khám phá

Tìm hiểu tàu thủy

LQVToán

So sánh 2 nhóm đối
tượng trong phạm vi 5.

Dạy trẻ đo độ dài 2 đối
tượng bằng 1 đơn vị đo

Hoạt động Tạo Xé dán thuyền trên biển
hình

Xé dán bức tranh bầu trời
ban ngày

Vẽ về biển

Vẽ chân dung bạn trai
(Bạn gái)

Văn học – Âm
nhạc

Thơ
Bình minh trong vườn
Unit 6: I see a bee
(Welcome to our world –

Truyện
Cô Mây

Thơ
Hoa Phượng

Unit 7: I’m happy
(Welcome to our world

Unit 7: I’m happy
(Welcome to our world

Truyện
Qua đường
Unit 6: I see a bee
(Welcome to our world

– SB p46)
SB p46)
Reviewing
Reviewing
Butterfly, bee, ant,
Butterfly, bee, ant,
English
ladybug, rock, leaf,
ladybug, rock, leaf,
Level book
caterpillar
caterpillar, grasshopper,
Vocabulary (further
dragonfly
material)
Grasshopper, dragonfly
Model sentence:
Model sentence:
What can you see? I can What can you see? I can
see a …….
see a …….
- Ôn cách cài và mở khóa
(Cúc, khóa, dây đai)
Kĩ năng sống
- Cách mặc quần áo
- Chăm sóc vườn rau
- Huýt sáo bằng ống hút nhựa,
Hoạt động trải
- Sự dịch chuyển của nước, Lọc nước,...
nghiệm
- Tham quan bảo tàng Dân tộc học
Art and Craft
Movement
game

– SB p55)

Vocabulary
Happy, sad, tired, mad

– SB p55)
Reviewing
Happy, sad, tired, mad
Vocabulary
Crying, smiling,
laughing

Model sentence
How do you feel? I’m
mad

- Tranh Vòng đời của nước ( sử dụng các nguyên vật liệu)
- Ném lon

BÀI THƠ – CÂU TRUYỆN THÁNG 4
Truyện: Qua đường
Vào một buổi sáng mùa xuân ấm áp, hai chị em Thỏ Nâu và Thỏ Trắng xin phép mẹ ra phố chơi. Mẹ đồng ý và dặn:
“Các con đi đường cẩn thận nhé!”. Hai chị em vâng dạ rồi nhảy chân sáo ra khỏi nhà.
Ra đường, được ngắm trời ngắm đất và hít thở không khí trong lành, hai chị em Thỏ nói cười ríu rít. Thỏ Nâu bảo em:
- Em xem kìa, trên cành cây có một con chim xinh đang nhảy nhót bắt sâu đấy!
Thỏ Trắng nói:
- Chị ơi, bên kia đường có vườn hoa đẹp quá, chị em mình sang xem đi!
Thỏ Trắng kéo chị Thỏ Nâu chạy ào sang đường, chẳng chú ý gì cả.

Bỗng, kít, kít… tiếng một loại xe phanh gấp nghe rợn cả người. Hai chị em nhìn lên, một đoàn xe dừng hết cả lại.
Bác Gấu lái xe tải thò đầu ra khỏi xe nói to:
- Hai cháu kia, tín hiệu đèn đỏ đang bật mà lại dám chạy sang đường à?
Đúng lúc ấy, chú Thỏ Xám là cảnh sát giao thông đi tới, dắt cả hai chị em quay lại vỉa hè. Chú ôn tồn giải thích:
- Các cháu có nhìn thấy tín hiệu đèn đỏ kia không? Khi nào đèn đỏ tắt, đèn xanh bật lên các cháu mới được qua đường.
Lần sau, hai cháu phải chú ý nhé!
Hai chị em Thỏ Nâu và Thỏ Trắng nhìn nhau. Thỏ Nâu nói:
- Chúng cháu xin lỗi chú, lần sau sang đường, chúng cháu nhớ nhìn tín hiệu đèn màu ạ!
Chú cảnh sát giao thông Thỏ Xám còn dặn tiếp:
- Các cháu còn bé nên khi qua đường phải có người lớn dắt, nếu không rất dễ xảy ra tai nạn đấy!
Từ hôm đó, hai chị em Thỏ luôn nhớ những lời dặn của chú Thỏ Xám: “Đèn đỏ phải dừng lại, đèn xanh mới được đi, khi
qua đường phải có người lớn dắt”.
Thơ: Hoa Phượng

Thơ: Bình minh trong vườn

Hôm qua còn lấm tấm
Chen lẫn màu lá xanh
Sáng nay bừng lửa thẫm
Rừng rực cháy trên cành
“Bà ơi sao mà nhanh
Phượng nở nghìn mắt lửa
Cả dãy phố nhà mình
Một trời hoa phượng đỏ
Hay đêm qua không ngủ
Chị gió quạt cho cây
Hay mặt trời ủ lửa
Cho hoa bừng hôm nay.
Lê Huy Hòa

Ông mặt trời rực rỡ
Chiếu ngàn tia nắng vàng
Bác gà trống gáy sáng
Đánh thức bạn bình minh.
Ồ kia ! Bé Hồng Nhung !
Vẫn khóc nhè kia đấy !
Bởi chị sương long lanh
Còn đọng trên mắt bé.
Đỗ Ngọc Hương

Truyện: Cô Mây
Trên trời có một đám mây xinh đẹp, khi thì cô mặc áo trắng như bông, khi thì cô mặc áo xanh biếc, lúc thì cô lại đổi áo
màu hồng tươi. Cô mây cứ suốt ngày nhởn nhơ bay lượn, lúc lướt trên đỉnh núi, ngọn đồi, lúc bay trên biển cả mênh

mông, lúc vờn đồng quê bát ngát. Nhưng bay mãi một mình cũng buồn vì chẳng có ai chơi với cô. Bác Mặt Trời bận tỏa
ánh nắng cho người phơi thóc. Cô Mặt Trăng bận rãi ánh vàng cho các em bé vui chơi. May thay cô gặp Chị Gió. Cô gọi:
- Chị Gió ơi?.
Chị Gió đáp:
- Chị đang bận rủ các bạn mây các nơi về làm mưa đây. Em có muốn làm mưa không?.
- Làm mưa để làm gì hả chị?.
- Làm mưa để cho cây cối tốt tươi, cho lúa to bông, cho khoai to củ.
- Thế làm mưa có dễ không chị Gió?.
- Làm mưa cũng dễ thôi nhưng mà phải mệt, phải nhịn mặc áo đẹp, phải chịu lạnh rồi tan thành mưa, rơi xuống ruộng
đồng.
- Thế không được làm mây nữa ư?.
- Không, nhưng lại được làm nước chảy. Nước chảy có ích cho người. Thế em có thích làm nước chảy không?.
Mây gật đầu:
Chị cho em đi làm nước chảy với. Nhởn nhơ bay lượn một mình mãi em cũng chán lắm. Em muốn làm việc có ích cho
người cơ.
Chị Gió thổi mạnh, đưa mây đi rất nhanh. Càng đi, càng bay sà xuống thấp, mây các nơi cùng kéo về đông nghịt, màu áo
xám làm tối cả một vùng trời. Ai nấy đều nhanh nhẹn vội vàng kéo nhau sà xuống thấp. Bỗng cô nhìn thấy một đoàn trẻ
bé đang chơi trong vườn hoa, đoàn trẻ nhảy nhót tung tăng ngẩn mặt lên trời mà hát:
Cầu trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lấy bát cơm đầy
Lấy rơm đun bếp.
Cây, lá, cỏ, hoa thấy mây xám bay ngang cũng ngẩng đầu lên rì rào nói:
Mưa rơi xuống đây
Cho tốt cỏ cây
Cho tươi hoa lá
Nhớ mong mưa quá
Mưa ơi! Mưa ơi!.
Vừa lúc đó cơn lạnh ùa đến. Đám mây xám rùng mình tan thành những giọt nước thi nhau tưới xuống đất rào rào. Đoàn
trẻ dắt nhau chạy trốn dưới mái hiên. Cỏ, cây, hoa, lá tươi tỉnh mỉm cười đón mừng những giọt nước trong vắt đáng yêu.
Thế là cô Mây trên trời cao đã hóa thành dòng nước chảy tràn khắp ao hồ, đồng ruộng, sông ngòi. Vài hôm nữa bác Mặt
Trời chiếu xuống nước bốc thành hơi. Chị Gió lại đưa nước lên trở thành Mây.
Nhược Thủy

