CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2019
Khối lớp Air (5-6 tuổi)
Tuần 1
2/12 – 6/12

Tuần 2
9/12 – 13/12

Tuần 3
16/12 – 20/12

Tuần 4
23/12 – 27/12

Môn học

Sản phẩm một số nghề

Cây xanh và môi trường
sống

Ngày thành lập quận
đội nhân dân Việt Nam
22/12

Rau – Củ - Quả
Ngày lễ Noel

Tạo hình

Tô màu tranh Đông Hồ

Xé và dán vườn cây ăn
quả

Làm quà tặng chú bộ đội
(Từ các nguyên vật liệu
mở)

Nặn các loại quả

Hoạt động
Khám phá

Sản phẩm của 1 số
nghề

Cây xanh và môi trường
sống

Chú bộ đội của em

Ngày lễ Noel

Làm quen với
Toán

Đo độ dài của một đối
tượng bằng các đơn vị
đo khác nhau.

Âm nhạc
Văn học

Âm nhạc
Dạy hát và vận động
minh hoạ
Bác đưa thư vui tính
Nghe hát
Ước mơ xanh
Trò chơi âm nhạc
Hát theo tranh

Dạy trẻ đếm đến 8, nhận biết Đo độ dài các vật bằng 1
số 8, số lượng và số thứ tự
đơn vị đo, so sánh diễn
trong phạm vi 8
đạt kết quả đo
Âm nhạc
Dạy hát
Em yêu cây xanh
Nghe hát
Em đi giữa biển vàng
Trò chơi âm nhạc
Tai ai tinh

Văn học
Thơ
Chú bộ đội hành quân trong
mưa

Chắp ghép các hình

Văn học
Thơ
Vườn cải

Phát triển Vận
động
Làm quen chữ
viết
Kĩ năng sống
Hoạt động trải
nghiệm
Art and Craft

Phát triển vận động
Vận động cơ bản
Bật liên tục qua 4-5
chướng ngại vật
Ném vòng cổ chai
- Kỹ năng an toàn bản thân: không đi theo người lạ, an toàn khi chơi, an toàn khi tham gia giao thông
- Kỹ năng tự lấy đồ ăn
- Học cách sử dụng dao, dĩa, kẹp
(Thực hành: Cắt dưa chuột)
- Tham gia lễ hội Noel
- Gieo hạt trồng cây đỗ
Làm quen chữ viết:
u, ư

Phát triển vận động
Vận động cơ bản
Ném đích đứng (xa 2mcao 1,5m)
Bật qua vật cản

Làm quen chữ viết:
i, t, c

- Tạo hình vòng nguyệt quế Giáng sinh
- Bài tập theo nhóm: Vòng đời của cây
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Thơ: Vườn cải
Gió lên vườn cải tốt tươi
Lá xanh như mảnh mây trời lao xao
Em đi múc nước dưới ao
Chiều chiều em tưới, em rào, em trông
Sớm nay bướm đến lượn vòng
Thì ra cải đã lên ngồng vàng tươi
Bé Giang trông thấy nhoẻn cười
Nhăn nhăn cái mũi hở mười cái răng...
Trần Đăng Khoa

Thơ: Chú bộ đội hành quân trong
mưa
Mưa rơi, mưa rơi
Lộp bộp, lộp bộp
Áo dù có ướt
Vội đi, vẫn đi.
Đường ra mặt trận
Còn dài, còn dài
Cho dù mưa rơi
Chú vẫn đi tới.

Chú đi trong đêm
Long lanh sao đỏ
Như ngọn đèn nhỏ
Soi đường hành quân.
Mưa rơi, mưa rơi
Áo dù có ướt
Vẫn đi, vẫn đi
Chân dồn dập bước.
Vũ Thùy Linh

