CHƢƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2019
KHỐI LỚP EARTH(2-3 tuổi)

Hoạt động

Hoạt động
Âm nhạc

Phát triển
vận động

Tuần 1
(28/10 - 01/11)
Đồ chơi trong lớp
bé
Nghe hát:
Cả nhà thương
nhau (TT)
Vận động theo
nhạc: Đu quay
Bài tập phát
triển chung
Tập với cờ
Vận động:
Bật qua vạch kẻ

Tuần 2
(04/11 - 8/11)
Đồ chơi ngoài trời
Nghe hát:
Đu quay
Trò chơi:
Nghe âm thanh
đoán tên nhạc cụ
Bài tập phát
triển chung
Tay em
Vận động
Bò theo đường
ngoằn

Trò chơi
Bóng tròn to

Trò chơi:
Dung dăng dung
dẻ

Hoạt động
Nhận biết

Búp bê

Cầu trượt

Hoạt động nhận
biết PB –Tạo
hình

HĐNB
Lồng hộp
( Ngoài trời)

TẠO HÌNH
Tô màu quả bóng
to-nhỏ

Tuần 3
(11/11- 15/11)

Tuần 4
(18/11- 22/11)

Tuần 5
(25/11-29/11)

Đồ dùng cá nhân
của bé
Nghe hát:
Đôi dép
Trò chơi:
To –nhỏ

Mừng ngày
NGVN 20/11
Vận động:
Cô và mẹ
Trò chơi:
Nhảy theo tiếng
nhạc
Bài tập phát
triển chung
Máy bay
Vận động
Bò thẳng hướng
có mang vật trên
lưng
Trò chơi
Ô tô và chim sẻ

Đồ dùng trong gia
đình
Nghe hát:
Đồ vật bé yêu
Trò chơi:
To –nhỏ

Cô giáo của bé

Cái bàn, cái ghế

HĐNB
Xâu vòng tặng
cô.(MT7)

TẠO HÌNH
Ngôi nhà của bé
(B5)

Bài tập phát
triển chung
sao é hông l c
Vận động
Đứng co bằng 1
chân
Trò chơi
Quả bóng nảy
Ba lô
TẠO HÌNH
Tô màu cái áo
(B10)

Bài tập phát
triển chung
Máy bay
Vận động
Bò chui qua cổng
Trò chơi
Ô tô và chim sẻ

Văn học

Thơ:
Tay làm đồ chơi

Thơ:
Bập bênh

Truyện
Chiếc áo mới

Thơ:
Bàn tay cô giáo

Thơ:
Khăn nhỏ

- Rèn kỹ năng xếp hàng rửa tay
- Rèn kỹ năng lấy, cất đồ chơi
Kỹ năng sống - Rèn kỹ năng lấy, cất dép
- Đóng và mở khuy dấp dính
- Phân loại hạt đậu
Tham gia sự iện KHOE XANH – ảo vệ môi trường, tái chế vật liệu từ nhựa
HĐ trải nghiệm
Chơi với màu (Chấm màu ằng tăm ông)
Xâu vòng, làm ưu thiếp ngày 20/11
Art and Craft

Thơ: Khăn nhỏ
Mẹ cài hăn cho é
Gió thổi hăn ay ay
Cái mũi mà sụt sịt
Khăn nh c bé lau ngay
Thơ: Bàn tay cô giáo
Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy:
Phải giữ sạch đôi tay,
Bàn tay mà giây bẩn,
Sách, áo cũng ẩn ngay.
Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy:
Cãi nhau là không vui
Cái miệng nó xinh thế
Chỉ nói điều hay thôi.
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Thơ: Tay làm đồ chơi
Truyện:
Chiếc áo mới
Tay em bé tẹo
Mèo con vừa mua được một chiếc áo mới
Nhưng mà thật khéo
nhưng chú hông dám mặc. Mèo con nhờ
Biết làm đồ chơi
sóc mặc thử, nhưng người sóc thì nhỏ mà áo
Đúng theo những lời
thì to.
Cô em thường dặn:
Mèo nhờ voi mặc thử , nhưng người voi thì
Làm cho cẩn thận
to còn áo thì nhỏ. Bác gấu bảo mèo con :
Cho đẹp cho xinh,
cháu cứ mặc vào đi mọi người sẽ ng m giúp
Làm xong giữ gìn
cháu
Để chơi được mãi.
Mèo con mặc thử áo mới, chiếc áo rất vừa.
Mọi người đều hen : áo đẹp quá
Sưu tầm

Thơ: Bập bênh
Bập bềnh bập bênh
Nhún chân cho khoẻ
Nhịp bênh cho khéo
Lên xuống thật đều
Bé như cánh diều
Nay trong trong rộng
Bé như cánh chim
Vỗ vào xanh th m
Bạn bè vui l m
Tít m t cười vang
Ô ông trăng vàng
Trôi ngang chân bé

