CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 5/2019
FIRE CLIL (3 – 4 years)
Thời gian
Hoạt động

Tuần 1
( 29/4 – 03/5/2019)

Tuần 2
( 06– 10/ 5/2019)

Tuần 3
(13– 17/5/2019)

Tuần 4
(19– 24/5/2019)

Tuần 5
(27 – 31/5/2019)

Chủ đề, sự
kiện

Nước

Nơi bé ở

Thủ đô Hà Nội

Mừng SN Bác

Vui Tết thiếu nhi
1-6

Thể dục
Âm nhạc

Hoạt động
khám phá

ÂM NHẠC
Dạy vận động
Trời nắng, trời mưa
Nghe hát:
Mưa rơi
Trò chơi âm nhạc:
Mưa to, mưa nhỏ

PTVĐ
Ném đích đứngChạy 12m
( Ngoài trời)

ÂM NHẠC
Dạy hát:
Yêu Hà nội
PTVĐ
Nghe hát
VĐCB: Bật qua dây
Em mơ gặp Bác hồ
Chuyền bóng
Trò chơi:
Nghe giai điệu đoán
tên bài hát
Trò chuyện về Bác
Ôn tập
Hồ Gươm
Hồ với các cháu
Tổng kết năm học
thiếu nhi
2018 - 2019
Thơ
Thơ
Nhà của bé
Bác Hồ của em

Mưa từ đâu đến

Bé sống ở đâu

Truyện:
“ Câu truyện về
giọt nước”

Thơ
Vườn em

Hoạt động
Tạo hình

Xé dán mưa rào
( Mẫu )

Xé dán hàng rào
( Đề tài )

Tô màu lá cờ
( Mẫu )

Làm quen với
Toán

Nhận biết
Ngày và đêm

Ôn đếm đến 5

Nhận biết buổi sáng
và buổi chiều

Văn học

Trang trí ảnh Bác
Hồ
( Đề tài )
Ôn:
5 Sắp xếp theo qui
tắc

Hoạt động trải
nghiệm
Movement
Game
Art and craft

Tham gia lễ tổng kết năm học 2018-2019
Đánh bóng qua dây
Tạo hình cầu vồng
BÀI THƠ – CÂU TRUYỆN THÁNG 5

Truyện: Câu truyện về giọt nước
Một giọt nước nhỏ đọng trên chiếc lá sen. Giọt nước đong đưa, đong đưa. Giọt nước bé nhỏ này tới đây bằng cách nào nhỉ?
Chị Gió bay ngang nói:
- Cô Sen Hồng ơi, giọt nước ấy là của tôi đấy ! Chính tôi đã thổi giọt nước ấy đến đây.
Cô Mây Hồng sà xuống:
- Không phải đâu, chính tôi mang giọt nước ấy đến đây. Giọt nước ấy là của tôi chứ !
Còn cô Mưa thì bực tức:
- Các bạn nói sai hết rồi, chính tôi sinh ra giọt nước ấy. Các bạn xem, giọt nước ấy có giống tôi không?
Mọi người cứ cãi nhau mãi, ai cũng nhận giọt nước ấy là của mình. Bác Mặt Trời chứng kiến câu chuyện từ nãy đến giờ
liền cười to và nói:
- Giọt nước ấy là của tất cả chúng ta đấy! Khi bác chiếu những ta nắng ấm áp xuống thì giọt nước tan biến đi tạo thành
mây, chị Gió đưa cô Mây đi khắp nơi, và cuối cùng giọt nước quay trở về nằm trên chiếc lá sen này.
(Sưu tầm)
Thơ: Bác Hồ của em
Khi em ra đời
Đã không còn Bác
Chỉ còn tiếng hát
Chỉ còn lời ca
Chỉ còn câu chuyện
Chỉ còn bài thơ
Mà em vẫn thấy
Bác sao rất gần
Năm điều Bác dạy
Mãi còn vang ngân.
(Phan Thị Thanh Nhàn )

Thơ: Ngôi nhà của bé
Ngôi nhà của bé
Xinh xắn gọn gàng
Trước cửa có vườn
Trồng hoa rực rỡ
Sau nhà sân nhỏ
Cho bé chạy chơi
Đầy ắp tiếng cười
Là nhà của bé./.

Thơ: Vườn em
Vườn em có một luống khoai
Có hàng chuối mật với hai luống cà
Em trồng thêm một cây na
Lá xanh vẫy gọi như là gọi chim…
Những đêm lấp ló trăng lên
Vườn em dậy tiếng dịu hiền gần xa
Em nhìn vẫn thấy cây na
Lá xanh vẫy gọi như là gọi trăng...
Trần Đăng Khoa

