CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10/2019
KHỐI LỚP EARTH (2-3 tuổi)

Môn học

Hoạt động
Âm nhạc

Phát triển
vận động

Hoạt động
Nhận biết
Hoạt động nhận
biết –Tạo hình

Tuần 1
30/9 – 4/10

Tuần 2
7/10 – 11/10

Bé thật đáng yêu

Bác lao công

Dạy hát
Giấu tay
Trò chơi âm nhạc
To - nhỏ

Tuần 3
14/10 – 18/10

Tuần 4
21/10 – 25/10

Nghe hát
Bé quét nhà
Trò chơi âm nhạc
Ai nhanh nhất

Ngày PNVN
20-10
Dạy hát
Cô và mẹ
Trò chơi âm nhạc
Bóng tròn to

Bác cấp dưỡng
Hallowen
Nghe hát
Cả nhà thương nhau
Vận động theo nhạc
Đu quay

Bài tập phát triển
chung
Tay em
Vận động cơ bản:
Bò trong đường hẹp
Trò chơi vận động
Đuổi nhặt bóng

Bài tập phát triển
chung
Ồ sao bé không lắc
Vận động cơ bản:
Đi cầm vật trên tay
Trò chơi vận động
Trời nắng – trời mưa

Bài tập phát triển
chung
Tập với khối gỗ
Vận động cơ bản:
Nhún bật tại chỗ.
Trò chơi vận động
Nu na nu nống

Bài tập phát triển
chung
Con thỏ
Vận động cơ bản:
Bật qua vạch kẻ
Trò chơi vận động
Bóng tròn to

Khuôn mặt của bé

Bác lao công

Mẹ của bé

Bác cấp dưỡng

Dán lá vàng
(B4)

Xâu vòng màu vàng

Di màu tự do
(B6)

Xâu vòng màu xanh

Thơ
Chổi ngoan

Văn học

Kỹ năng sống

Truyện
Công việc của Bác lao
công

Thơ
Yêu mẹ

Truyện
Bác cấp Dưỡng

Học cách xếp hàng
Rèn kĩ năng bê ghế, ngồi đúng tư thế
Học cách ngồi bồn vệ sinh
Cách trò chuyện trong lớp học

HĐ trải nghiệm

Tham gia hoạt động ngày lễ Hallowen

Art and Craft

Làm tranh (đồ chơi) Hallowen
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Thơ: Yêu mẹ

Thơ: Chổi ngoan

Truyện:
Công việc của Bác Lao công

Truyện: Bác cấp dưỡng

Mẹ đi làm
Từ sáng sớm
Dậy thổi cơm
Mua thịt cá
Em kề má
Được mẹ yêu
Ôi mẹ ơi
Con Yêu mẹ lắm./.
Sưu tầm

Sáng ra chổi đã quét nhà
Đến chiều chổi lại theo bà
quét sân
Ước gì bé lớn thật nhanh
Để bé cùng chổi quét sân
đỡ bà.
Vũ Thị Minh Tâm

Các cô, các bác cấp dưỡng mang
Các bác lao công, công nhân vệ
tạp dề trắng, đội mũ vải trắng
sinh… là những người giúp chúng ta trông rất gọn gang và sạch sẽ.
làm cho trường lớp, đường phố, công Hàng ngày các cô, các bác đi chợ,
viên… luôn sạch sẽ. Các bác quét
mua về rau tươi quả chín, thịt
dọn, lau chùi, cho rác vào thùng, đổ
trứng…và nấu thành nhiều món
rác vào nơi quy định và thường xuyên ăn ngon lành mà các bạn rất ưa
làm cho môi trường sạch đẹp.
thích.
Sưu tầm Mai và các bạn được ăn cơm dẻo,
canh ngọt là nhờ công lao của các
cô, các bác cấp dưỡng.
Sưu tầm

