CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2019
Khối lớp Water (4-5 tuổi)

Tuần 1
2/12 – 6/12

Tuần 2
9/12 – 13/12

Một số nghề phổ biến

Một số loại rau

Âm nhạc

Vận động cơ bản
Đi bước dồn ngang
trên ghế thể dục

Phát triển vận
động

Trò chơi vận động
Thi xem ai nhanh

Âm nhạc
Dạy hát:
Bầu và bí
Nghe hát
Anh nông dân và cây rau
Trò chơi vận động
Ai đoán giỏi

Ngày thành lập quân đội
nhân dân Việt Nam
Âm nhạc
Dạy vận động
Chú bộ đội
Nghe hát
Cháu hát về đảo xa
Trò chơi vận động
Nghe tiếng hát, tìm đồ vật

Hoạt động
khám phá

Nghề may

Một số loại rau ăn củ

Chú bộ đội biên phòng

Tìm hiểu về ngày lễ
Noel

Làm quen với
Toán

Nhận biết nhóm đối
tượng và số thứ tự
trong phạm vi 3

Gộp 2 nhóm đối tượng
trong phạm vi 3, đếm và
nói kết quả

Dạy trẻ so sánh sắp xếp
thứ tự về độ lớn của 3 đối
tượng

Sử dụng các nguyên vật
liệu khác nhau để tạo
thành các hình cơ bản

Hoạt động Tạo
hình

Vẽ cái trống
(B12)

Xé và dán lá cây
(B22)

Tô nét, tô màu những
chiếc ô (B1)

Gấp cây thông Noel
(B25)

Thơ
Làm bác sĩ

Truyện
Cây rau của thỏ út

Thơ
Chú hải quân

Truyện
Kể chuyện về ông già
Noel (Kể chuyện sáng
tạo)

Môn học

Văn học

Tuần 3
16/12 – 20/12

Tuần 4
23/12 – 27/12
Giáng sinh
Vận động cơ bản
Ném trúng đích đứng
(xa 1,5m; cao 1,2m
Trò chơi vận động
Ô tô và chim sẻ

Kĩ năng sống
Hoạt động
trải nghiệm
Art and Craft

- Kĩ năng hợp tác nhóm qua các trò chơi.
- Kĩ năng sử dụng kéo
- Bài học lồng tất
- Tham gia lễ hội Noel
- Thí nghiệm: Núi lửa phun trào
- Tạo hình cây thông Noel
- Chiếc khăn ấm áp
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Thơ: Làm bác sĩ
Mời mẹ ngồi yên lặng
Để "bác sĩ" khám cho
Chắc lại đi đầu nắng
Bệnh này là bệnh ho
Thuốc ngọt chứ không đắng
Phải uống với nước sôi
Nếu tiêm thì đau lắm
Mẹ lại khóc nhè thôi
Mẹ bỗng hỏi "bác sĩ"
Sổ mũi uống thuốc gì?
"Bác sĩ" chừng hiểu ý
Uống sữa với bánh mỳ!

Thơ: Chú hải quân
Đứng canh ngày canh đêm
Ngoài xa vời hải đảo
Kìa bóng chú hải quân
Dưới trời xanh trứng sáo.
Mặc nắng mưa gió bão
Cây súng chú chắc tay
Quân thù mà ló mặt
Biển lớn sẽ vùi thây.
Em mong ngày khôn lớn
Sẽ vượt sóng ra khơi
Cũng cầm chắc cây súng
Giữ lấy biển lấy trời.
Vân Đài

Truyện: Cây rau của Thỏ Út
Mùa thu đã qua, mùa đông đã tới. Thỏ Mẹ dẫn các con ra vườn và bảo:
- Các con ạ, bây giờ là vụ rau rồi, mẹ sẽ dạy các con trồng củ cải nhé.
Ba anh em Thỏ ríu rít trả lời:
- Thưa mẹ, vâng ạ!
Bốn mẹ con quây quần bên luống đất, mẹ bắt đầu giảng:
- Muốn trồng rau, người ta phải làm đất, rồi gieo hạt…
Nhưng mới nghe mẹ nói vậy, thỏ Út đã nghĩ thầm: “Thế thì mình cũng biết rồi” và không chú ý nghe mẹ nói nữa. Chú ngồi
đấy nhưng còn mải nhìn theo con bươm bướm ngoài vườn nên chẳng biết mẹ còn dặn điều gì nữa.
Mẹ giảng xong, ba anh em bắt đầu làm việc, mỗi người phải trồng một luống rau nho nhỏ. Hai anh của thỏ Út cặm cụi cuốc
đất, đập đất cho nhỏ tơi ra rồi mới gieo hạt, còn Thỏ Út thì chỉ làm qua quýt rồi nhảy đi chơi.
Ít ngày sau, hạt giống nảy mầm. Những cây rau bé li ti hiện ra. Hai luống rau của các anh cây mọc đều, trông như những
chiếc khăn màu xanh tươi phủ lên mặt đất, còn luống rau của thỏ Út thì cây mọc thưa thớt, cây cao, cây thấp. Thế nhưng
thỏ Út vẫn mải chơi chẳng chịu chăm bón gì cả.
Tới vụ thu hoạch, cây rau nào của các anh lá cũng to, củ cũng to, còn những cây rau của thỏ Út thì cằn cỗi vì thiếu nước, củ
bé tí tẹo. Thỏ Út xấu hổ quá, biết nói sao với mẹ bây giờ?
Thấy vậy, thỏ Mẹ bảo:
- Nếu con chú ý nghe lời mẹ và chăm sóc vườn rau thì rau của con sẽ tươi tốt đúng không?
Sau vụ ấy, thỏ Út hỏi lại mẹ cách làm đất, trồng rau, vun luống, gieo hạt rồi bắt đầu trồng lại luống rau khác.
Đúng như lời mẹ đã nói: “Phải biết cách trồng và chăm sóc tưới bón”. Lần này, rau của thỏ Út lớn rất nhanh. Đến vụ thu
hoạch, thỏ Út chở về nhà những cây rau lá xanh non.
Thỏ Út rất vui. Mẹ thỏ còn vui hơn vì thấy thỏ Út đã biết chăm chỉ và chịu khó làm việc.

