CHƢƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2019
Khối lớp Air (5 -6 tuổi)
Tuần 1
(28/10 - 01/11)

Tuần 2
(04/11 - 8/11)

Tuần 3
(11/11- 15/11)

Tuần 4
(18/11- 22/11)

Tuần 5
(25/11-29/11)

Đồ dùng trong gia
đình

Các thành viên
trong gia đình

Cây gia đình

Mừng ngày nhà
giáo Việt Nam
20/11

Nghề nghiệp của bố
mẹ

Tạo hình

Cắt dán đồ dùng
trong gia đình

Vẽ người thân
trong gia đình
(B4)

Vẽ ngôi nhà của bé

Hoạt động
Khám phá

Phân loại đồ dùng
theo chất liệu, công
dụng

Mẹ của bé

Cây gia đình

Ngày hội của cô
giáo

Trò chuyện về nghề
của bố mẹ bé

Làm quen với
Toán

Xác định phía trên –
dưới - trước – sau của
đối tượng khác

So sánh 3 nhóm
đối tượng trong
phạm vi 7

Xác định phía trái,
phía phải của bạn
khác

Dạy trẻ nhận biết
gọi tên khối cầu,
khối trụ

Nhận biết, gọi tên
khối vuông, khối
chữ nhật

ÂM NHẠC
VTTN:
Bà còng đi chợ trời
mưa
Nghe hát:
Bố là tất cả
Trò chơi: Đi theo

VĂN HỌC
Truyện:
Hai anh em

ÂM NHẠC
Nghe hát:
Gia đình nhỏ, hạnh
phúc to
Vỗ tay theo TTN:
Cả nhà thương nhau
Trò chơi:

Môn học

Âm nhạc
Văn học

Làm bưu thiếp
tặng cô giáo

VĂN HỌC
Thơ: Bàn tay cô
giáo

Vẽ nghề bé yêu thích
(B19)

ÂM NHẠC
Vận động:
Cháu yêu cô nhân
Nghe hát:
Ước mơ xanh
Trò chơi:
Hãy lắng nghe

tiếng nhạc
Phát triển Vận
động
Làm quen chữ
viết

VẬN ĐỘNG
Đi nối bàn chân tiến lùi
Trò chơi :
Kéo co.

LQCV:
e,ê

Nghe tiếng hát tìm đồ
vật
VẬN ĐỘNG
Bò qua 5-6 điểm zic
zắc
TC:
Bịt mắt bắt dê

LQCV:
Trò chơi với chữ
cái e,ê

VẬN ĐỘNG
Bật sâu 45cm
Trò chơi:
Kéo co

Hoạt động trải
nghiệm

+ Rửa mặt, chải răng hàng ngày
+ Xúc hạt
+ Khung cài khuy
+ Khung buộc dây giầy (cách xỏ và buộc dây)
Tham gia sự kiện KHOE XANH – bảo vệ môi trường, tái chế vật liệu từ nhựa
Cắm hoa

Art and Craft

Vẽ, nặn, xé dán , làm đồ hoa, bưu thiếp, sáng tạo ra các đồ vật bằng các nguyên vật liệu khác nhau

Kĩ năng sống

BÀI THƠ, CÂU TRUYỆN THÁNG 11
Thơ:
Bàn tay cô giáo
Bàn tay cô giáo
Tết tóc cho em
Về nhà bà khen
Tay cô đến khéo!
Bàn tay cô giáo
Vá áo cho em
Như tay chị cả
Như tay mẹ hiền
Cô cầm tay em
Nắn từng nét chữ
Em viết đẹp thêm
Thẳng đều trang vở
Hai bàn tay cô
Dạy em múa dẻo
Hai bàn tay cô
Dạy em đan khéo
Cô dắt em đi
Trên đường tới lớp
Đường đẹp quê
hương
Đường dài đất nước

Truyện: Hai anh em
Ngày xửa ngày xưa ở ngôi làng nọ có hai vợ chồng bác nông phu hiền lành chất phác. Họ chăm chỉ làm
ăn, cầy sâu cuốc bẫm. Khi mới cưới nhau, họ rất nghèo Người chồng phải đi cầy thuê, người vợ phải đi
cấy mướn. Nhưng chẳng bao lâu, nhờ đức tính cần cù làm việc, họ dành dụm mua được ít mẫu ruộng
và một con trâu Từ đó, vợ chồng bác sống trong cảnh ấm êm, no đủ. Họ sinh được hai đứa con trai mặt
mũi sáng sủa, đặt tên người anh là Hòa, người em là Thuận.
Năm tháng hạnh phúc êm đềm trôi, hai người con trai từ từ khôn lớn, trở thành hai chàng trai thông
minh, khoẻ mạnh, hiền lành và hiếu thảọ Hai anh em Hòa và Thuận rất thương yêu nhau, trên kính,
dưới nhường. Họ vui vẻ chia với nhau những việc trong nhà, ngoài ruộng không một lời tranh cãi giận
hờn. Vì thế, gia đình họ lúc nào cũng có tiếng cười vui, mặc dầu, họ không có của ăn của để như những
người trong làng trong xóm.
Thời gian trôi qua, vợ chồng bác nông phu già yếu và lần lượt qua đời. Hai người con trai của họ cũng
trưởng thành. Hòa- người anh đã có vợ con và nhà cửa riêng, còn Thuận - người em vẫn độc thân và
sống ở căn nhà cũ. Hai anh em chia đều nhau những thửa ruộng của cha mẹ để lại Họ thăm viếng yêu
thương nhau không khác lúc cha mẹ họ còn sống.
Mùa lúa năm ấy, chẳng may trời làm hạn hán, không thu hoạch được bao nhiêu. Người anh về nhà đêm
ấy bàn với vợ :
- Mẹ cu tí này, năm nay không thu được nhiều lúa, mà em ta, lại sắp cưới vơ, nó cần dược đầy đủ hơn
vợ chồng mình. Hay là ta lén ra ruộng lấy bớt phần lúa của ta để sang cho nó ?
Người vợ là người tốt bụng nên đồng ý ngay với chồng. Chị vội giục anh đi làm ngay kẻo trời sáng
mất.
Trong đêm đó, trước khi đi ngủ người em tự bảo mình rằng :
- Mùa lúa năm nay kém quá. Ta còn độc thân không ngại lắm. Anh ta có vợ, có con. Chắc hẳn anh ta
cần để lo cho vợ con hơn tạ Hay là ta ra ruộng lấy bớt phần lúa của ta mà để sang cho anh.
Nghĩ thế rồi, người em mở cửa đi ra cánh đồng. Trong khi người anh đang khệ nệ ôm bó lúa nặng trĩu
từ đống lúa của mình đi sang phần ruộng của người em thì anh cũng thấy một bóng người đang hì hục
vác trên vai một bó lúa từ đống lúa của em mình đi về phía ruộng của mình. Gặp nhau ở giữa đường,
hai anh em nhận ra nhau. Hiểu ý nhau, xúc động quá, hai anh em bỏ lúa xuống, ôm chầm lấy nhau mà
khóc.

