CHƢƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1/2020
Lớp Air (5 – 6 tuổi)
Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần4

Tuần 5

(30/12/2019- 3/1/2020)

(6/1- 10/1/2020)

(13/1- 17/1/2020)

(20/1- 24/1/2020)

(27/1- 31/1/2020)

Quá trình phát triển
của cây

Tết Nguyên Đán

Các loại hoa ngày tết

Bé đi chúc tết

Môn học

Phát triển vận động
Vận động cơ bản
Làm quen chữ cái
Trò chơi chữ cái: Đứng 1 chân và giữ
Làm quen chữ cái
u, ư, i, t, c
thang bằng trong 10s
b, d, đ
Trò chơi vận động
Mèo và chim sẻ
Bé và gia đình
Các loại hoa ngày tết Lễ hội mùa xuân
chuẩn bị đón tết

Phát triển
Vận động
Làm quen
chữ cái

Phát triển vận
động
Vận động cơ bản
Đi trên ván dốc
Ném xa bằng 2 tay

Hoạt động
Khám phá

Sự phát triển của
cây

Làm quen với
Toán

Tách gộp trong
phạm vi 8

Sắp xếp theo quy
tắc: 1-1-1

Tạo hình

Tạo hình từ lá cây

Cắt, dán hoa

Văn học
Truyện
Hạt đỗ sót

Âm nhạc
Dạy hát
Em thêm 1 tuổi
Nghe hát:
Mùa xuân ơi
TC: Nhảy theo tiếng

Âm nhạc
Văn học

Nghỉ tết

So sánh 3 nhóm đối
tượng trong phạm vi
8
Vẽ tranh lọ hoa
Văn học
Thơ
Hoa cúc vàng

Sắp xếp theo quy
tắc:
1-2-1
Cắt dán đồ dùng,
đồ chơi bé thích
Âm nhạc
Vận động:
Cùng múa hát
mừng xuân
Nghe hát:
Mùa xuân ơi

Nghỉ tết

nhạc

TC: Tai ai tinh

- Đóng đinh,
Kĩ năng sống - Biết lắng nghe và trả lời lịch sự lễ phép với mọi người.
- Cách đóng mở khóa áo
- Dạy trẻ quy tắc 5 ngón tay, phòng chống xâm hại
- Chơi với màu (In hình bằng vân tay, bàn tay)
Hoạt động
trải nghiệm - Hội chợ xuân
- Gói bánh chưng
Art and Craft -Tạo hình các con vật từ nguyên liệu phế thải
BÀI THƠ, CÂU TRUYỆN THÁNG 1
Thơ: Hoa cúc vàng
Suốt cả mùa đông
Nắng đi đâu miết
Trời đắp chăn bong
Còn cây chịu rét
Sớm nay nở hết
Đầy sân cúc vàng
Thấy mùa xuân đẹp
Nắng lại về chăng

Ồ chẳng phải đâu
mùa đông nắng ít
Cúc gôm nắng vàng.
Vào trong lá biếc.
Chờ cho đến tết,
Nở bung thành hoa
Rực vàng hoa cúc
ấm vui mọi nhà

Truyện : Hạt đỗ sót
Mùa thu đến, bà đem các hạt đỗ đen gieo trên luống đất sau nhà. Có một hạt đỗ bị mắc vào mạng nhện, nằm sót lại trong
đáy lọ nên gọi là Đỗ Sót.
Đố Sót kêu lên “ Còn chán nữa…cháu không ra được…” nhưng bà không hiểu tiếng nói của đỗ, nên không biết được
trong lọ còn một hạt đỗ sót lại. Sống trong lọ vừa tối vừa vắng vẻ. Đỗ Sót rất buồn.
Một hôm các chú Kiến bò vào lọ. Đỗ Sót mừng quá. Đỗ Sót chưa kịp chào, thì các chú Kiến đã lao xao hỏi:
- Có cô Đỗ Sót đấy không? Các bạn cô ngoài kia nhờ chúng tôi mang cô ra vườn cùng các cô ấy đấy!

- Các chú Kiến đấy ư? Tôi đây! Đỗ Sót đây! Thật may mắn quá. Cám ơn các chú!.
Các chú kiến xúm vào khiêng Đỗ Sót lên lưng. Các chú khiêng Đỗ Sót đến đầu nhà, trời bỗng đổ mưa. Các chú Kiến đặt
Đỗ Sót vào kẽ gạch rồi dặn:
- Trời mưa chúng tôi không đi được nữa. Cô cứ ở lại đây, khi nào tạnh chúng tôi lại mang cô ra với các bạn của cô.
Đỗ Sót chia tay với các chú Kiến. Trời mưa mỗi lúc một to, những lớp đấy theo mưa phủ lên mình Đỗ Sót. Mấy ngày sau
cô Đỗ Sót thấy trong mình xôn xao như đang lớn dậy. Vỏ cô bắt đầu tách ra, vươn lên một cái mầm xanh non, đầu đội
chiếc mũ đến là xinh xắn.
Khi các chú Kiến trờ lại, các chú sửng sốt reo lên:
- A! Thế là cô đã mọc mầm rồi. Cô đã có rễ rồi. Chúng tôi không khiêng cô đi được nữa. Thôi chào cô Đỗ Sót, thỉnh
thoảng chúng tôi sẽ đến chơi.
Mấy ngày sau một cô bé đi qua. Nhìn thấy cây đỗ, cô reo lên:
- A! Cây đỗ.
Bây giờ Đỗ Sót đã mọc thành cây. Cô bé đánh cây Đỗ Sót ra trồng ở luống đỗ sau nhà. Các cô Đỗ Đen thấy Đỗ Sót ra đều
vui mừng, tíu tít hỏi han. Bây giờ đã được sống cùng các bạn, được cùng tắm nắng, uống nước. Cô mỗi ngày một lớn
nhanh, tuy có lớn muộn hơn các bạn. Các bạn của cô đều đã ra hoa, kết quả. Riêng cô mới bắt đầu nhú lên những nụ hoa
nhỏ xíu xinh xắn.

