CHƢƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1/2020
Lớp Fire (3 – 4 tuổi)

Tuần 1
( 30/12 - 3/1/2020)

Tuần 2
( 06/1 - 10 /1/2020)

Tuần 3
(13/1 -17/1/2020)

Tuần 4
(20/1 - 24/1/2020)

Tuần 5
(27/1- 31/1/2020)

Cây xanh

Hoa quả ngày tết

Những món ăn ngày
tết

Bé chúc tết

Nghỉ Tết

Văn học

Thơ
“Cây dây leo”

Thơ
“ Tết đang vào nhà”

Thơ
“ Đi chợ tết”

Hoạt động
Khám phá

Cây xanh quanh
bé

Hoa ngày tết

Truyện
“ Chiếc áo mùa
xuân”
Món ăn tết truyền
thống

Phát triển vận
động – Âm
nhạc

Phát triển vận
động:
Bật liên tiếp vào
các ô
Trò chơi vận động
Gà trong vườn

Môn học

Đếm đến 3

Âm nhạc:
Dạy hát:
Mùa xuân đến rồi
Nghe hát:
Mùa xuân ơi
Trò chơi âm nhạc:
Tai ai tinh

Phát triển vận
động:
Bò thấp chui qua
cổng
Bật ô

Bé đi chúc tết
Âm nhạc:
Vận động:
Sắp đến tết rồi
Nghe hát:
Ngày tết quê em
Trò chơi âm nhạc:
Những nốt nhạc vui

Làm quen với
Toán

So sánh đối tượng 2
nhóm trong phạm vi
3

Tách nhóm có 3 đối Nhận ra quy tắc sắp
tượng thành 2 nhóm xếp (2 đối tượng),
sao chép theo mẫu
có sắn

Tô nét, tô màu
Hoạt động Tạo
quả táo
hình

Tạo hình hoa cỏ mùa
xuân sử dụng nhiều
nguyên vật liệu

Tạo hình chiếc bánh Nặn quả cam
chưng

Nghỉ tết

+ Rèn kĩ năng lau chùi nước
+ Rót nước bằng bình sứ ( Rót sang bình),
+ Cách đóng mở khuy áo (Cúc bấm) bằng bộ học cụ,
Kĩ năng sống
+ Cử dụng kéo cắt
- Hướng dẫn kỹ năng làm 1 số việc nhà đơn giản:
+ Sắp xếp giày dép
+ Sắp xếp các cuốn sách
Hoạt động trải +Sự chìm, nổi của quả trứng
nghiệm
+ Hội chợ xuân
Art and Craft

-Trẻ tự làm bộ sưu tập của riêng mình về "Lá”, “Hoa”
(Sáng tạo từ que, cành cây, lá khô…)
-Trang trí cây đào, cây mai đón Tết

BÀI THƠ, CÂU TRUYỆN THÁNG 1
Thơ : Cây dây leo

Thơ: Tết đang vào nhà

Cây dây leo
Bé tí teo
Ở trong nhà
Lại bò ra
Ngoài cửa sổ
Và nghểnh cổ
Lên trời cao
Hỏi vì sao?
Cây trả lời:
- Ra ngoài trời
Cho dễ thở
Ngắm nắng gió
Gội mưa rào
Cây mới cao

Hoa đào trước ngõ
Cười vui sáng hồng
Hoa mai trong vườn
Rung rinh cánh trắng
Sân nhà đầy nắng
Mẹ phơi áo hoa
Em dán tranh gà
Ông treo câu đối
Têt đang vào nhà
Sắp them một tuổi
Trời đất nở hoa

Hoa mới đẹp

Thơ: Đi chợ tết
Chiếc xe ba bánh
Bố mới mua về
Bé chở búp bê
Đi chơi chợ Tết
"Búp bê đừng sợ
Yên tâm chị đèo"
Búp bê nghe vậy
Mắt cười trong veo
Bé hát, bé reo
Đạp xe quay tít
Bé đi chợ Tết.

Xuân Tửu
Truyện “Chiếc áo mùa xuân”
Vào những ngày mùa đông lạnh cóng, tuyết rơi trắng xóa, cả Thỏ mẹ và Thỏ con
Đều khóac trên mình bộ áo da trắng tin.
Sang xuân, chú Thỏ con vẫn mặc chiếc áo da trắng. trong rừng, cô Gà Gô đã thay một bộ áo hoa rất đẹp bởi mùa
xuân, cánh đồng đầy ắp hoa đò lá xanh, còn vào mùa đông, tuyết phủ trắng thì phải mặc áo trắng, như thế sẽ dễ ẩn nấp
hơn!
Đến bên hồ, một anh bạn Nhái Bén vừa mới thức dậy, toàn thân tỏa ánh xanh như cây cỏ. Ngay cả những anh Châu
Chấu cũng hay áo mùa xuân mới: Anh thích nhảy trên bãi cỏ thì mặc áo xanh, còn anh thích nhảy trên bãi đất lại mặc
áo nâu. Nhìn thấy Thỏ con. Châu Chấu cười giễu:
-Ha ha! Mùa xuân mà vẫn mặc áo da trắng cơ à? Đúng là đồ Thỏ ngốc nghéch!
Thỏ con xấu hổ quá, chạy thẳng một mạch về nhà, nằng nặc đòi mẹ phải thay quần áo cho, Thỏ mẹ cười và nói:
- Con thử soi gương xem nào.
Và thật kỳ lạ khi trong gương, chú thấy mình đã mọc rất nhiều lông màu xám. Thỏ sung sướng reo lên:
- A! thấy rồi, con đã mặc quần áo mùa xuân mẹ ạ!
Mấy ngày sau, hai mẹ con nhà Thỏ đã thay hết lông và mặc bộ quần áo mùa xuân mới.

