CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2019
Khối lớp Fire (3 – 4 tuổi)

Môn học

Tuần 1
2/12 – 6/12

Tuần 2
9/12 – 13/12

Nghề nghiệp

Một số loại quả

Vận động cơ bản
Chạy xa 15m

Tuần 3
16/12 – 20/12
Một số loại hoa
Vận động cơ bản
Tung bóng, bắt bóng
Trò chơi vận động
Con bọ rùa

Tuần 4
23/12 – 27/12
Một số loại rau
Ngày lễ Noel
Âm nhạc
Dạy hát
Cây bắp cải
Nghe hát
Ông già Noel ơi
Trò chơi
Nghe giai điệu đoán tên
bài hát

Phát triển vận
động – Âm nhạc

Trò chơi vận động
Kéo co

Âm nhạc
Dạy hát:
Làm chú bộ đội
Nghe hát
Chú bộ đội và cơn mưa
Trò chơi
Tai ai tinh

Hoạt động
Khám phá

Nghề Bác sĩ

Quả bưởi

Hoa hồng

Củ su hào

Văn học

Thơ
Bé tập làm nội trợ

Thơ
Chùm quả ngọt

Thơ
Hoa kết trái

Truyện
Nhổ củ cải

Nặn rau củ quả

Tô nét, tô màu chùm
nho

Tô màu trang phục chú
bộ đội

Tô nét, tô màu nải chuối

Ôn:
Một và nhiều

Ôn nhận biết 4 hình
Tròn, vuông, tam giác,
chữ nhật

Cao – thấp

Hoạt động Tạo
hình

Làm quen với
Toán

Dạy trẻ nhận biết phía
trước, phía sau của bản
thân.

Kĩ năng sống
Hoạt động trải
nghiệm
Art and Craft

+ Kỹ năng kéo khóa
+ Kỹ năng cài khuy
+ Kỹ năng lấy và cất cốc uống nước
+ Kỹ năng chuẩn bị giờ ăn, ngủ
-Tham gia lễ hội Noel
-Thí nghiệm: Vật chìm, vật nổi.
-Trang trí chiếc tất Noel
-Tạo hình quả dưa hấu
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Thơ: Bé làm nội trợ
Bé đi học về
Tập làm nội trợ
Nhặt rau giúp mẹ
Nhặt đỗ nhặt cà
Xếp đĩa, bát ra
Mẹ đơm cho đủ
Bé xếp chỗ ngồi
Ngay hàng thẳng lối
Mẹ cười tươi tắn
Mẹ khen bé ngoan
Khen bé chăm làm
Lớn lên giống mẹ
Tập làm người lớn
Từ lúc trẻ thơ./.

Thơ: Chùm quả ngọt
Rung rinh chùm quả mùa xuân
Nhìn xa thì ấm, nhìn gần thì no
Quả nào quả ấy tròn vo
Cành la, cành bỗng thơm tho khắp vườn
Tay ông năm ấy trồng ươm
Bây giờ cháu hái quả thơm biếu bà
Tạ Hữu Nguyên

Thơ: Hoa kết trái
Hoa cà tim tím
Hoa mướp vàng vàng
Hoa lựu chói chang
Đỏ như đóm lửa
Hoa vừng nho nhỏ
Hoa đổ xinh xinh
Hoa mận trắng tinh
Rung rinh trong gió
Này các bạn nhỏ
Đừng hái hoa tươi
Hoa yêu mọi người
Nên hoa kết trái

Truyện: Nhổ củ cải
Ngày xửa ngày xưa, có hai ông bà già và cô cháu gái sống trong ngôi nhà bằng gỗ bên cạnh mảnh vườn xinh xắn.
Trong nhà còn có một con Chó và một con Mèo và một chú Chuột nhắt nữa. Vào mùa thu ông già mang về một cây
củ cải nhỏ và trồng trong vườn. Ngày ngày ông ra sức chăm sóc cho cây. Sáng nào ông cũng cho cây cải uống một
gáo nước, buổi chiều ông bắt sâu, nhổ cỏ cho cây. Cây cải cũng không phụ lòng tốt của ông, nó lớn nhanh như thổi.
Chẳng bao lâu sau nó đã trở thành cây cải khổng lồ to chưa từng thấy.
Một buổi sáng ông già ra vườn định nhổ của cải về cho bà già và cháu gái. Ông nhổ mãi, nhổ mãi mà cây cải vẫn
không hề nhúc nhích. Ông gọi bà già: “Bà già ơi ! mau lại đây ! mau giúp tôi nhổ của cải nào”
Bà già chạy ra túm áo ông, ông nắm cây cải nhổ mãi, nhổ mãi mà vẫn không được. Bà già bèn gọi cháu gái:
“Này ! cháu gái ơi! mau lại đây ! mau giúp bà nhổ củ cải với!”
Cháu gái liền chạy lại kéo áo bà, bà túm áo ông, ông nắm cây cải nhổ mãi, nhổ mãi mà cũng chẳng ăn thua gì. Cô
cháu gái bèn gọi Chó Con: “Chó Con ơi! Mau lại đây! Mau giúp tôi nhổ củ cải!”
Chó con chạy lại ngậm lấy bím tóc của cô cháu gái. Cháu gái kéo áo bà, bà túm áo ông, ông nắm cây cải. Kéo mãi,
nhổ mãi mà cây cải vẫn trơ ra. Chó Con gọi Mèo Con: “Mèo Con ! Mau lại đây! Mau giúp tôi nhổ củ cải!”
Mèo Con chạy lại cắn đuôi Chó Con, Chó Con ngậm bím tóc cháu gái, cháu gái kéo áo bà, bà túm áo ông, ông nắm
cây cải. Kéo mãi, nhổ mãi mà cây cải vẫn ì ra. Mèo con gọi Chuột Nhắt: “Chuột Nhắt ơi! Mau lại đây! Mau giúp tôi
nhổ củ cải!”
Chuột Nhắt chạy lại bám đuôi Mèo, Mèo cắn đuôi Chó, Chó ngậm bím tóc cháu gái, cháu gái kéo áo bà, bà túm áo
ông, ông nắm cây cải. Một, hai, ba… Cây cải gan lì cuối cùng đã bị kéo lên khỏi mặt đất.
Tất cả sung sướng, nhảy múa quanh cây cải: “ Nhổ cải lên! Nhổ cải lên! Ái chà chà! Lên được rồi!”

