CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 5/2019
KHỐI NHÀ TRẺ
Thời gian
Hoạt động
Chủ đề/ sự
kiện

Tuần 1
(29/4 – 03/5/2019)
Trang phục mùa hè

Tuần 2
(06– 10/ 5/2019)
Món ăn ngày hè

Hoạt động
Âm nhạc

ÂM NHẠC
Nghe hát
Bé yêu biển lắm
TCAN:
Tai ai tinh

ÂM NHẠC
Dạy hát
Mùa hè đến
TCÂN:
Ai nhanh nhất

Thể dục

PTVĐ
BTPTC:
Vận động theo bài
“Mùa hè đến”
VĐCB:
Bò theo đường
ngoằn ngoèo
TCVĐ:
Đuổi nhặt bóng

PTVĐ
BTPTC:
Cây non
VĐCB:
Đi có mang vật trên
đầu
TCVĐ: Trời nắng trời mưa

Tuần 3
(13– 17/5/2019)
Mừng sinh nhật
Bác
ÂM NHẠC
Nghe hát
Nhớ ơn Bác
TCÂN: Nghe âm
thanh đoán tên nhạc
cụ.
PTVĐ
BTPTC:
Tay em
VĐCB:
Bật liên tiếp vào 3-4
vòng
TCVĐ: Lộn cầu
vồng

HĐ Nhận
biết

HĐNB
- Áo phông,quần
sooc
- Mũ, nón.

HĐNB
- Que kem
- Nước hoa quả

HĐNB
Bác Hồ với các cháu
thiếu nhi

Tuần 4
(20– 24/5/2019)
Bé lên Mẫu giáo

Tuần 5
(27 – 31/5/2019)
Vui Tết thiếu nhi
1- 6

ÂM NHẠC
Dạy hát
Cháu đi mẫu giáo
VĐTN:
Trời nắng, trời mưa
PTVĐ
BTPTC:
Cây cao cây thấp
VĐCB:
Tung bắt bóng cùng
cô
TCVĐ:
Bong bóng xà
phòng
HĐNB
Bé lên mẫu giáo

Ôn tập
Tổng kết năm học
2018-2019

Hoạt động
với đồ vật
Văn học

Kỹ năng
sống

English

Level book

HĐVĐV
Xâu vòng xen kẽ
hai màu.
LQVH
- Thơ: Quần áo

TẠO HÌNH
Dán dây hình tròn

LQVH
Truyện: Sóc và thỏ đi
tắm nắng
- Kĩ năng đóng, mở cửa
- Kĩ năng rót khô
Ôn:
- Cách xem sách truyện
Unit 5: Shorts and
Unit 6: I see a bee
Sweaters
(Welcome to our
(Welcome to our
world – SB p46)
world – SB p38-43)
Reviewing
Vocabulary
Coat, hat, sweater,
Bee, ant
boots, sandals,
shorts, cap, dress,
hot, cold
Song: (classroom
Song: (classroom
actions)
actions)
One little finger
Head, shoulder,
knees and toes

Art and
craft

HĐVĐV
Luồn dây
LQVH
Truyện: Cóc gọi trời
mưa

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

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

Reviewing
Bee, ant
Vocabulary
Ladybug
Song: (classroom
actions)
One little finger

Reviewing
Bee, ant, ladybug
Vocabulary
Butterfly
Song: (classroom
actions)
One little finger

Tạo hình cây kem mát lạnh

Hoạt động
trải nghiệm
Movement
Game

TẠO HÌNH
Xé và dán mành cửa
sổ
LQVH
Đồng dao: Đi nắng

Tham gia lễ Tổng kết năm học 2018-2019
Vui Tết thiếu nhi 1- 6
- Trò chơi “ Lộn cầu vồng”
- Chuyền bóng

BÀI THƠ – CÂU TRUYỆN THÁNG 5
Truyện: Sóc và Thỏ đi tắm nắng
Một ngày nắng đẹp, chú Sóc đi dạo trên bờ sông và thấy bên kia sông có một chú Thỏ cũng đang đi dạo chơi.
Sóc tinh nghịch, nhặt một viên sỏi ném về phiá Thỏ. Viên sỏi rơi xuống nước gần nơi Thỏ đứng làm nước bắn lên
tung tóe vào mặt và người Thỏ.
Chú Thỏ giận quá, cúi đầu nhặt viên đá ném trả lại bên Sóc. Đá cũng rơi xuống nước và sóc cũng bị ướt như Thỏ.
Lần này đến lượt Sóc tức giận. Sóc lượm một viên sỏi lớn hơn và ném qua bên Thỏ. Cứ thế, chú Sóc và chú Thỏ ném
qua ném lại tới khi cả hai cùng mệt nhoài. Sau cùng, Sóc nói với Thỏ:
- Thôi chúng ta đừng ném nhau nữa nhé? Nếu cứ ném như vậy lỡ mà ném vào đầu hoặc vào trán thì đau lắm đấy !
Thỏ chạy qua cầu và chìa tay ra nói:
- Vậy thì mình làm bạn với nhau nhé! Chúng ta cùng nhau đi tắm nắng và xem hoa thì vui lắm bạn nhỉ?
Chú Sóc và chú Thỏ cầm tay nhau vừa đi,vừa hát thật là vui ghê.
Sưu tầm
Thơ: Quần áo

Đồng dao: Đi nắng

Truyện “Cóc gọi trời mưa”

Áo quần em mặc
Mẹ giặt vừa khô
Sạch sẽ thơm tho
Em không bôi bẩn.
Nhược Thủy

Kìa con chim chích
Nó đậu cành xoan
Nó kêu ai ngoan
Thì nghe lời nó
Đi nắng phải có
Nón mũ mà che
Hễ ai không nghe
Đau đầu sỗ mũi./.

Đã lâu lắm rồi trời cứ nắng mãi không có một giọt mưa.
Cây ngô bắt đầu vàng úa. Cây lúa bắt đầu vàng úa. Gà vịt nháo
nhác đi tìm nước uống.
Thấy thế, Cóc bèn lên trời. Cóc nổi trống “Thùng, thùng thùng!”
và gọi to:
- Ọc ! Ọc ! Ọc ! Ơi ông trời! Mau mưa xuống.
Nghe tiếng Cóc gọi, ông trời cho mây đen đem mưa đổ xuống.
Có mưa, gà vịt tha hồ uống nước, lúa ngô trở lại tươi tốt.

