CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 5/2019
Lớp Water (4Y – 5Y)
Thời gian
Hoạt động

Tuần 1
(29/4 – 3/5/2019)

Chủ đề/Sự
kiện

Làng xóm thân yêu

Thể dục
Âm nhạc

Hoạt động
Khám phá

LQVToán

Hoạt động
Tạo hình

Tuần 2
(06 - 10/5/2019)

Tuần 3
(13 - 17/5/2019)

Tuần 4
(20 - 24/2019)

Tuần 5
(27 – 31/5/2019)

Thủ đô Hà Nội

Bác Hồ kính yêu

Mùa hè

Vui Tết thiếu nhi
1-6

ÂM NHẠC
Dạy vận động
Nắng sớm
Nghe hát
Bé yêu biển lắm
Trò chơi
Nghe giai điệu đoán
tên bài hát

Thể dục
Vận động cơ bản
Chạy nhanh 10m
Ném xa bằng 1 tay
Trò chơi
Lộn cầu vồng

ÂM NHẠC
Vận động theo tiết
tấu
Yêu Hà Nội
Nghe hát
Từ rừng xanh cháu
về thăm lăng Bác
Trò chơi
Hãy lắng nghe

Thể dục
Bài tập tổng hợp
Bật xa - Ném xa Chạy 10m

KHÁM PHÁ

KHÁM PHÁ

KHÁM PHÁ

KHÁM PHÁ

Trò chuyện về Làng
Gốm Bát Tràng

Hồ Gươm,Chùa
một cột
Văn Miếu,Lăng
Bác

Trò Chuyện về Bác
Hồ
Bác Hồ với các cháu
thiếu nhi

Trang phục mùa hè

Chắp ghép hình tạo
thành bức tranh đơn
giản

Tạo chữ số bằng các
cách khác
nhau

Xé dán hoa mừng
sinh nhật Bác

Vẽ quần áo mùa hè

- Đồ số, tô màu chữ Xác định thời gian
số, đọc biển số xe, số
trong ngày: Sáng,
nhà….
trưa, chiều, tối
Vẽ cảnh biển

Vẽ danh lam thắng
cảnh Hà Nội

Ôn tập
Tổng kết năm học
2018 - 2019

Văn học –
Âm nhạc

Truyện
Giọt nước tí xíu

Thơ
Ảnh Bác

Unit 7: I’m happy
(Welcome to our
world – SB p55-61)

Unit 7: I’m happy
(Welcome to our
world – SB p5561)
Reviewing
Reviewing
Happy, sad, tired,
Happy, sad, tired,
mad, crying, smiling, mad, crying,
laughing
smiling, laughing,
angry, scared
English
Level book

Vocabulary (further Vocabulary
material)
Same, different
Angry, scared
Model sentence
Model sentence
How do you feel?
How do you feel?
I’m mad
I’m mad
- Vắt khăn ướt
- Quét dọn rác
Kĩ năng sống
- Không chơi những vật nguy hiểm
- Xử lý tình huống khi bị lạc
Hoạt động
trải nghiệm
Art and Craft
Movement
game

Truyện
Thế là Ngoan

Thơ
Buổi sáng quê nội

Unit 7: I’m happy
(Welcome to our
world – SB p55-61)

Unit 8: Boats, Cars,
bikes
(Welcome to our
world – SB p63)

Reviewing
Happy, sad, tired,
mad, crying,
smiling, laughing,
angry, scared
same, different
Vocabulary
Bike, airplane, car,
boat, bus
Model sentence
How do you feel?
I’m mad

Tham gia lễ tổng kết năm học 2018 – 2019 và vui tết thiếu nhi 1-6
- Làm thuyền buồm từ vỏ hộp sữa
- Chuyển bóng bằng gậy

BÀI THƠ – CÂU TRUYỆN THÁNG 5
Truyện: Giọt nước tí xíu
Tí Xíu là một giọt nước. Quê ở biển cả, họ hàng anh em nhà chúng đông lắm và ở khắp mọi nơi, ở biển cả, ở sông ngòi,
ao hồ, ở trên trời, ở cả dưới đất...
Một buổi sáng biển lặng, Tí Xíu cùng các bạn đuổi theo các lớp sóng nhấp nhô. Ông Mặt Trời thả ánh sáng rực rỡ xuống
mặt biển. Bọn Tí Xíu reo vui trong sóng nhẹ và trong ánh nắng chan hoà. Chợt có tiếng ông Mặt Trời cất lên.
-Tí Xíu ơi ! Cháu có đi với ông không ? Tí Xíu ngẩng nhìn. Chú đáp giọng rất khẽ, chỉ có ông Mặt Trời là nghe thấy.
- Đi làm gì ạ ?
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 :
-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 xà 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.
Nguyễn Linh
Thơ : Ảnh Bác
Nhà em treo ảnh bác Hồ
Bên trên là một lá cờ đỏ tươi
Ngày ngày bác vẫn mỉm cười
Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà
Ngoài sân có mấy con gà
Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi

Thơ: Buổi sáng quê nội
Khi mặt trời chưa dậy
Hoa còn thiếp trong sương
Khói bếp bay đầy vườn
Nội nấu cơm, nấu cám
Đàn trâu ra đồng sớm
Đội cả sương mà đi

Em nghe như Bác dạy lời
Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa
Trồng rau, quét bếp đuổi gà
Thấy tàu bay Mĩ nhớ ra hầm ngồi
Bác lo bao việc trên đời
Ngày ngày Bác vẫn tươi cười với em.
Trần Đăng Khoa

Cuối xóm ai thầm thì
Gánh rau ra chợ bán
Gà con kêu trong ổ
Đánh thức ông mặt trời
Chú Mực ra sân phơi
Chạy mấy vòng khởi động
Một mùi hương mong mỏng
Thơm đẫm vào ban mai
Gió chạm khóm hoa nhài
Mang hương đi khắp lối
Buổi sáng ở quê nội
Núi đồi ngủ trong mây
Mặt trời như trái chín
Treo lủng lẳng vòm cây.
Nguyễn Lãm Thắng

Truyện: Thế là ngoan
Trong sân trại nhi đồng, bé Tộ đang tập Múa hát cùng các bạn thì bỗng thấy tiếng các bạn reo:
-Bác Hồ đến! Bác Hồ đến!
Thế là tất cả mọi người cùng ùa ra đón Bác. Tộ cố leo lên phía trước để được nhìn Bác cho rõ hơn. Bác Hồ đang đi đến
với các cháu đây, giống Bác Hồ ở trong ảnh lắm. Tộ chọn chỗ đứng gần nhất để nhìn Bác nhiều và lâu hơn. Tộ nhìn Bác
mãi không thôi…
Tộ cứ tưởng Bác vào lớp học, nhưng không, Bác dắt hai bạn nhỏ đi vào phòng họp rồi xuống thẳng nhà ăn, buồng ngủ,
nhà tắm, nhà bếp…của trại. Tộ đã tìm cách đến gần Bác hơn nữa, gần đến mức Tộ đi sát ngay cạnh Bác từ lúc nào.
Trở lại phòng, bác ngồi xuống và bảo các cháu ngồi xung quanh. Ôi chòm râu của Bác trắng và đẹp làm sao! Bác hỏi:
-Các cháu chơi có vui không?
Cả trại cùng thưa:
-Thưa Bávui lắm ạ!
Bác cười:
-Các cháu ăn có no không?
Cả trại cùng thưa:

-No ạ!
Bác vui lòng khen:
-Thế thì tốt lắm! Bây giờ Bác chia kẹo cho các cháu. Các cháu có thích kẹo không?
Cả trại thưa vang:
-Có ạ! Có ạ!
Một bạn gái giơ tay xin nói:
-Thưa Bác, ai ngoan thì được ăn kẹo ạ!
Bác gật đầu:
-Các cháu có đồng ý không?
-Đồng ý ạ, đồng ý ạ!
Bác đứng lên cầm kẹo và chia cho từng cháu một. Ai cũng vui, cũng cười tươi, chỉ có Tộ là hơi buồn. Tộ tự nhận thấy
mình chưa ngoan. Khi bác đưa kẹo cho Tộ, Tộ cúi đầu khẽ thưa:
-Thưa Bác, hôm nay cháu không vâng lời cô giáo, cháu chưa ngoan ạ…
Giọng Tộ nghẹn ngào, hối hận. Bác hiền từ cúi xuống xoa đầu đứa cháu bé bỏng nhưng đã dũng cảm nhận khuyết điểm.
bác khen:
-Cháu biến nhận lỗi thế là ngoan lắm đấy! Cháu vẫn được phần kẹo như các bạn khác.
Tộ sung sướng quá, ngẩn lên nhìn Bác đặt phần kẹo vào tay em…
Thế rồi, bác còn quay lại bảo các cô cất phần kẹo cho các cháu vắng mặt.
Kẹo ngon Bác cho, Tộ đã ăn hết từ lâu. Nhưng tình thương của Bác đối với các cháu nhỏ thì Tộ vẫn còn nhớ mãi, không
thể nào quên được…
Theo cuốn Bác Hồ yêu chúng em

