CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2019
KHỐI LỚP EARTH (2-3 tuổi)

Tuần 1
(02 - 06/12/2019)

Tuần 2
(9 - 13/12/2019)

Một số loại hoa

Một số loại quả

Hoạt động
Âm nhạc

Dạy hát
Màu hoa
Trò chơi âm nhạc
Ai nhanh nhất

Phát triển
vận động

Bài tập phát triển
chung
Tập với khối gỗ
Vận động cơ bản:
Bò qua vật cản
Trò chơi vận động
Nu na nu nống

Dạy hát
Quả gì
Trò chơi âm nhạc
Nghe âm thanh đoán tên
nhạc cụ
Bài tập phát triển
chung
Tay em
Vận động cơ bản:
Nhảy tại chỗ bằng 2 chân
Trò chơi vận động
Dung dăng dung dẻ

Hoa hồng, hoa cúc
Vẽ bông hoa
(Bài 15)

Tuần 3
(16 - 20/12/2019)

Tuần 4
(23 - 27 /12/2019)

Một số loại củ
Mừng ngày 22/12
Nghe hát
Chú bộ đội
Trò chơi âm nhạc
Nhảy theo tiếng nhạc

Cây xanh
Ngày lễ Noel
Nghe hát
Lý cây xanh
Trò chơi âm nhạc
Bóng tròn to

Bài tập phát triển
chung
Ồ sao bé không lắc
Vận động cơ bản:
Ném bóng vào đích
(1m)
Trò chơi vận động
Nu na nu nống

Bài tập phát triển
chung
Hái hoa
Vận động cơ bản:
Ném bóng vào đích
(1,2m)
Trò chơi vận động
Dung dăng dung dẻ

Quả chuối, quả cam

Chú bộ đội của em

Ông già Noel

Tô màu quả cà chua
(Bài 8)

Tô màu lá cây
(Bài 9)

Xếp ao cá

Môn học

Hoạt động
Nhận biết
Hoạt động với
đồ vật –Tạo
hình

Văn học

Thơ
Hoa nở

Truyện
Thỏ con ăn gì

- Rèn trẻ kỹ năng cài khuy áo,
- Rèn trẻ kỹ năng đi dép, đội mũ
Kỹ năng sống
- Rèn trẻ ngồi theo tổ
- Rèn kĩ năng cầm bút tô màu
-Tham gia lễ hội Noel
HĐ trải nghiệm - Chơi với màu nước: In hình bằng bàn tay, vân tay
Art and Craft

-Trang trí đôi găng tay Noel
-Tạo hình dây đèn nhấp nháy

Thơ
Bắp cải xanh

Truyện
Cây táo

BÀI THƠ, CÂU TRUYỆN THÁNG 12
Truyện: Thỏ con ăn gì ?
Vào một buổi sáng mùa xuân, Thỏ con đi lang thang trong rừng. Thỏ đi mãi, đi mãi mà chẳng tìm được cái gì để ăn.
Thỏ gặp Gà Trống đang mổ thóc. Gà Trống mời: “Bạn Thỏ ơi, tôi có nhiều thóc vàng, bạn hãy ăn cùng tôi”. Thỏ con nói : “Cảm
ơn bạn, nhưng tôi không ăn được thóc vàng”. Thỏ lại đi tiếp. Trên đường đi, Thỏ gặp Mèo đang ăn cá. Mèo vui vẻ mời Thỏ:
“Thỏ ơi, mời bạn ăn cá cùng tôi”. Thỏ nói: “Cảm ơn Mèo con nhé, tôi không ăn được cá đâu”.
Thỏ lại tiếp tục bước đi, những bước đi nặng nề vì mệt và đói. Mêt quá, Thỏ con ngồi nghĩ dưới gốc cây và bật khóc: Hu...hu...
Vừa lúc đó Dê con xách làn rau đi qua. Dê mời Thỏ con hai củ cà rốt. Thỏ con mừng rỡ cám ơn Dê con và chú ăn cà rốt một cách
ngon lành.
Hồ Lam Hồng
Truyện: Cây Táo
Mưa phùn bay, hoa đào nở. Ông trồng cây táo xuống đất.
Bé tưới nước cho cây. Ông mặt trời sưởi nắng cho cây.
Con Gà Trống đi qua nói to: Cây ơi! cây lớn mau !Thế là những
chiếc lá non bật ra
Những con Bươm Bướm bay qua cũng nói to Cây ơi! Cây lớn mau!
Thế là cây ra đầy hoa.
Một hôm, Ông, Bé, Gà, Bươm Bướm cùng nói to: Cây ơi! Cây lớn
mau! Thế là những quả táo chín ngon lành hiện ra. Bé giơ áo ra,
những quả táo chín ngon lành rơi đầy vào lòng của bé.

Bài thơ: Hoa nở
Hoa cà tim tím
Hoa huệ trắng tinh
Hoa nhài xinh xinh
Đua nhau cùng nở

Thơ: Bắp cải xanh
Bắp cải xanh
Xanh mát mát
Lá cải sắp
Sắp vòng tròn
Lá cải non
Nằm ngủ giữa

