CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 5/2019
Lớp Air (5Y – 6Y)
Thời gian
Hoạt động
Chủ đề/Sự
Kiện
Tạo hình
Hoạt động
khám phá

LQVToán

Âm nhạc –
Văn học

Tuần 1
(29/05 - 03/05)

Tuần 2
(06/05-10/05)

Tuần 3
(13/05 - 17/05)

Tuần 4
(20/05- 24/05)

Quê em

Trường tiểu học

Mừng sinh nhật
Bác

Đồ dùng học tập

Vẽ nhân vật trong
truyện cổ tích mà trẻ
thích

Vẽ trường Tiểu học
(B16)

Vẽ đồ dùng học tập

Bé yêu quê hương biển
đảo

Trường Tiểu học

Tìm hiểu về Bác Hồ

Tách gộp trong
phạm vi 10

Ôn nhận biết, phân
biệt khối cầu, khối
trụ, khối vuông, khối
chữ nhật

Ôn số 1-10

Văn học
Thơ: Gà học chữ

Âm nhạc
Dạy hát
Cháu vẫn nhớ trường
Mầm non
Nghe hát
Em yêu trường em
Trò chơi
Nghe âm thanh,
đoán tên nhạc cụ

Văn học
Truyện:
Ai quan trọng nhất

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

Cắt dán hình ảnh về
Bác Hồ
(B21)
Tìm hiểu, thăm quan
trường Tiểu học

Chắp ghép các hình

Âm nhạc
Tập văn nghệ tổng
kết năm học

Ôn tập
Tổng kết năm học
2018 - 2019

Thể dục
LQCC

English
Level book

LQCC
Ôn chữ cái
s,x,v, r

Thể dục
VĐCB: Đi bước dồn
ngang trên ghế thể dục
Chạy tiếp sức
TCVĐ: Lộn cầu vồng

Unit 4: i ip ib id
(Oxford phonics
world 2
SB p40-41)

Unit 4: i ip ib id
(Oxford phonics
world 2
SB p42-43)

Letters and sounds
Letter I sounds /i/
Letter P sounds/p/
Letter L sounds/l/
Letter T sounds/t/
Letter S sounds/s/
Letter R sounds/r/
Letter H sounds/h/

Review letters and
sounds
Letter I sound /i/
Letter P sounds/p/
Letter L sounds/l/
Letter T sounds/t/
Letter S sounds/s/
Letter R sounds/r/
Letter H sounds/h/
Review words
Lip, tip, sip, rip
Bed, ten, web, egg

Thể dục
Ôn tập
Bật chụm tách chân
Trò chơi với các chữ
Ném đích nằm
cái
ngang
Chạy qua chướng
ngại vật
Unit 5: in ig it ix
Unit 5: in ig it ix
(Oxford phonics
(Oxford phonics
world 2
world 2
SB p44-45)
SB p44-45)
Letters and sounds
Letter I sound /i/
Letter P sound/p/
Letter F sound/f/
Letter N sound/n/
Letter B sound/b/
Letter W sound/w/

Review letters and
sounds
Letter I sound /i/
Letter P sound/p/
Letter F sound/f/
Letter N sound/n/
Letter B sound/b/
Letter W sound/w/

Review words
Practice words
Practice words
Pet, vet, hen, pen,
Pin, fin, bin, win
Pin, fin, bin, win
jet, net
Ink, in, lid, kid
- Chuẩn bị đồ dùng khi đi biển
Kĩ năng sống - Học cách đan nong mốt
- Ôn: Bộ khung quần áo
- Bong bóng tích điện
Hoạt động
- Tham quan trường tiểu học Đoàn Kết
trải nghiệm
- Tham dự lễ tổng kết năm học 2018-2019 và vui Tết thiếu nhi 1-6
Tạo hình chiếc hộp bút
Art and Craft

Movement
Game

Thơ: Gà học chữ
Ngày đầu đến lớp
Cô dạy chữ O
Gà trống thích chí
Gáy vang “ò…ó”
Thương cô Gà Mái
Đánh vần chẳng xong
Lục cà lục cục
Kiếm ổ rơm nằm.
Đến môn tập viết
Gà trống bới cào
Nét chữ xiêu vẹo
Hàng thấp hàng cao.
Mái Mơ hớn hở
Nộp bài cho cô
Tục ta tục tác
Quả trứng tròn vo.
Mới hay gà mái
Luyện chữ cả đêm
O tròn quả trứng
Ai ai cũng thèm.

Đi cà kheo
Những quả bóng nhảy

BÀI THƠ – CÂU TRUYỆN THÁNG 5
Truyện: Ai quan trọng nhất

Bé Lan sắp đi học rồi. Mẹ mua cho bé một cái bút chì thật đẹp và bộ 29 chữ cái. Hằng ngày, bé
hay mang cái chữ cái ra xếp thành chữ “ ba”, “mẹ” và tập đánh vần.
Đêm hôm đó, đợi bé Lan ngủ say, các chữ cái rủ nhau nhảy ra khỏi cái ba lô xinh xinh của bé.
Chữ cái “m” nói:
- Tớ là chữ cái quan trọng nhất ! Ngày nào bé Lan cũng mang tớ ra xếp và ngắm tớ mãi.
- Chữ cái “e” cũng lên tiếng :
Thôi đi, anh phải đứng gần tôi, lại phải thêm anh “dấu nặng” mới thành chữ mẹ.
Thế thì bé Lan mới ngắm, bé yêu mẹ nhất mà.
Chữ cái “b” ưỡn cái bụng ra và nói:
- Nếu không có tớ, không thể nào ghép thành chữ “ba” được, tớ mới là quan trọng nhất.
Chữ cái “a” cũng kêu lên:
- Phải có tôi mới thành chữ “ba” chứ!
- Ừ đúng rồi đấy!
Cả 4 chữ cái gật gù khen. Chúng vênh váo nhìn các chữ cái còn lại và nói:
-Các bạn chữ cái kia thật là vô dụng, chẳng bao giờ được bé Lan đụng đến.
Các chữ cái còn lại buồn rầu nép vào tận đáy ba lô. Đúng là chẳng bao giờ chúng
được bé Lan sờ đến thật. Đúng lúc ấy , bác Bút Chì đứng lên và nói:
- Này các cháu, lại đây chơi với bác!
Các chữ cái chạy đến vây quanh bác Bút Chì. Bác Bút Chì từ tốn nói:
- Các cháu ạ, chữ cái nào cũng quan trọng vì nó có tất cả các chữ cái mới ghép
thành các từ có nghĩa. Chữ “b, a, m,e” được bé Lan ghép nhiều vì bé mới học các chữ đó. Khi nào
Phan Trung Hiếu học xong mẫu giáo, bé Lan biết đủ 29 ch ữ cái, lúc đó bé sẽ sử dụng tất cả các chữ cái. Và lúc đó,
bé Lan cũng có thể dùng bác, viết đủ 29 chữ cái các cháu. Bốn chữ cái a, b,e, m rất xấu hổ. Chúng
cảm ơn bác Bút Chì, xin lỗi các bạn.
Sáng hôm sau, bé Lan lại tung tăng khoác chiếc ba lô có 29 chữ cái và bác Bút Chì đến trường
mẫu giáo.

