CHƢƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1/2020
Lớp Water (4 – 5 tuổi)

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

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)

Một số loại quả

Mùa xuân

Các món ăn ngày tết

Bé đi chúc tết

Nghỉ tết

Cắt dán hình bé thích

Trang trí cành hoa
đào

Tạo hình những
chiếc vòng màu

Vẽ hoa hướng dương

Một số loại quả

Mùa xuân

Quy trình gói bánh
chưng

Tìm hiểu về ngày tết
Nguyên Đán

Môn học

Hoạt động
Tạo hình
Hoạt động
khám phá
Làm quen
với Toán
Văn học

Âm nhạc
Phát triển
vận động

Ôn sắp xếp quy tắc 2 Xác định vị trí của Sắp xếp theo quy tắc
đối tượng
đồ vật so với bản
1:1:1
(phát hiện ra quy tắc
thân trẻ
và sao chép)
Thơ
Truyện
Thơ
Thơ
Mùa xuân
Mâm ngũ quả
Tết đang vào nhà
Sự tích Bánh chưng,
bánh dày
Âm nhạc
Phát triển vận động
Âm nhạc
Phát triển vận động
Dạy hát
Vận động cơ bản
Dạy hát
Vận động cơ bản
Em yêu cây xanh
Chạy liên tục theo
Cùng múa hát mừng
Lăn bóng và di
Nghe hát
hướng thẳng 15m
xuân
chuyển theo bóng
Hoa thơm bướm lượn
Trò chơi vận động
Nghe hát
Trò chơi vận động
Trò chơi âm nhạc
Kéo co
Mùa xuân ơi
Ếch ộp
Ai nhanh hơn
Trò chơi
Ai đoán giỏi
Chắp ghép hình học
tạo thành bức tranh
đơn giản (4 hình)

Nghỉ tết

Kĩ năng
sống

- Kỹ năng làm việc nhà: Cách nhặt rau ngót, Biết giúp đỡ mọi người
- Ôn kỹ năng kéo khóa,
- Cài khuy (gấp áo)
- Kỹ năng cởi áo mặc áo, kỹ năng đi tất, cởi tất, gấp tất.

Hoạt động - Sự chìm, nổi của vật
trải nghiệm - Hội chợ xuân
Art and
Craft

-Sáng tạo từ đĩa giấy
-Tranh hoa quả ngày Tết

BÀI THƠ, CÂU TRUYỆN THÁNG 1
Thơ: Mùa xuân

Thơ: Mâm ngũ quả

ết đến rồi nha
Có mâm ngũ quả
Gọi bông hoa nở xoe tròn trên cây Bên bánh chưng xanh
uả chuối, quả na
Gọi cơn nắng ấm tràn đầy
uả xoài, quả mận
hanh long, bưởi đậm
Gọi con sáo vỗ cánh bay tìm đàn
Nào qu t nào lê
Gọi cho con én bay sang
Bé chọn năm quả
ếp thành một mâm
Mùa xuân gọi dậy chồi non

Gọi cơn gió thoảng mơ màng
tiếng xuân
Dương Khâu Luông

Thơ :Tết đang vào nhà
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
êt đang vào nhà
Sắp them một tuổi
Trời đất nở hoa
Nguyễn Hồng Kiên

Truyện : Sự tích bánh chƣng bánh dày
Ngày xưa, đời Vua Hùng Vương thứ 6, sau khi đánh dẹp xong giặc Ân, vua có định truyền ngôi cho con.
Nhân dịp đầu Xuân, vua mới họp các hoàng tử lại, bảo rằng: "Con nào tìm được thức ăn ngon lành, để bày cỗ cho có ý
nghĩa nhất, thì ta sẽ truyền ngôi vua cho".
Các hoàng tử đua nhau tìm kiếm của ngon vật lạ dâng lên cho vua cha, với hy vọng mình lấy được ngai vàng.
rong khi đó, người con trai thứ 18 của Hùng Vương, là iết Liêu (còn gọi là Lang Liêu) có tính tình hiền hậu, lối sống
đạo đức, hiếu thảo với cha mẹ. Vì mẹ mất sớm, thiếu người chỉ vẽ, nên ông lo lắng không biết làm thế nào.
Một hôm, Tiết Liêu nằm mộng thấy có vị Thần đến bảo: "Này con, vật trong Trời Đất không có gì quý bằng gạo, vì gạo là
thức ăn nuôi sống con người. Con hãy nên lấy gạo nếp làm bánh hình tròn và hình vuông, để tượng hình Trời và Đất. Hãy
lấy lá bọc ngoài, đặt nhân trong ruột bánh, để tượng hình Cha Mẹ sinh thành."
Tiết Liêu tỉnh dậy, vô cùng mừng rỡ. Ông làm theo lời Thần dặn, chọn gạo nếp thật tốt làm bánh vuông để tượng hình Đất,
bỏ vào chõ chưng chín gọi là Bánh Chưng. Và ông giã xôi làm bánh tròn, để tượng hình Trời, gọi là Bánh Dầỵ Còn lá xanh
bọc ở ngoài và nhân ở trong ruột bánh là tượng hình cha mẹ yêu thương đùm bọc con cái.
Đến ngày hẹn, các hoàng tử đều đem thức ăn đến bày trên mâm cỗ. Ôi thôi, đủ cả sơn hào hải vị, nhiều món ngon lành.
Hoàng tử Tiết Liêu thì chỉ có Bánh Dầy và Bánh Chưng. Vua Hùng Vương lấy làm lạ hỏi, thì Tiết Liêu đem chuyện Thần
báo mộng kể, giải thích nghĩa của Bánh Dầy Bánh Chưng. Vua cha nếm thử, thấy bánh ngon, khen có nghĩa, bèn
truyền ngôi Vua lại cho Tiết Liêu con trai thứ 18.
Kể từ đó, mỗi khi đến Tết Nguyên Đán, thì dân chúng làm bánh Chưng và bánh Dầy để dâng cúng Tổ Tiên và Trời Đất.

