CHƢƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1/2020
KHỐI NHÀ TRẺ (2-3 tuổi)
Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

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

(06/1- 10 /1/2020)

(13/1 - 17/1/2020)

(20/1 - 24/1/2020)

(27/1 – 31/1/2020)

Một số loại rau

Tết Nguyên Đán

Món ăn ngày tết

Bé đi chúc tết

Nghỉ tết

Môn học
Nghe hát
Dạy hát
Vận động:
Bé và hoa
Bánh chưng xanh
Hoạt động Anh nông dân và cây
rau.
Trò chơi âm nhạc
Trò chơi âm nhạc
Âm nhạc
Trò chơi âm nhạc Nhảy theo tiếng nhạc Thi xem ai nhanh
To – nhỏ
Bài tập phát triển
Bài tập phát triển
Bài tập phát triển
chung
chung
chung
Hái hoa
Tập với dây nơ
Gieo hạt
Phát triển
Vận động
Vận động
Vận động
vận động
Ném xa (1,5m)
Bước lên xuống vật
Bật tiến về phía
cao 15 cm
trước
Trò chơi vận động
Quả bóng nảy
Trò chơi vận động Trò chơi vận động
Dung dăng dung dẻ
Nhặt bóng
HĐNB
HĐNB
HĐNB
- Cây đào
- Bánh Chưng
Hoạt động - Rau cải cúc
- Cây quất
- Mứt tết
nhận biết - Rau bắp cải

Nghe hát:
Ngày tết quê em
Trò chơi âm nhạc
To-nhỏ
Bài tập phát triển
chung
Tập với nơ
Vận động
Trườn về phía trước
Trò chơi vận động
Gà trong vườn hoa
HĐNB
- Phong bao lì xì
- Lời chúc tết

Nghỉ tết

Hoạt động
với đồ vật Tạo hình
Làm quen
Văn học

Tạo hình
Làm quen với đất
nặn
Thơ
Củ cà rốt

Tạo hình
Tạo thành cánh hoa

HĐVĐV
Xếp ngôi nhà

TẠO HÌNH
Di màu làm ổ rơm

Truyện
Thỏ con đón tết

Thơ
Bánh chưng

Thơ
Bé chúc tết

Hoạt động + Hoạt động trải nghiệm: Tạo bong bóng xà phòng
+ Thổi màu nghệ thuật
trải
nghiệm
+ Hội chợ xuân
+ Rèn kĩ năng lên, xuống cầu thang
Kĩ năng + Rèn kỹ năng xúc hột hạt
+ Rèn kỹ năng cài khuy áo
sống
+ Rèn kỹ năng úp cốc
Art and
Craft

Trang trí bao lì xì ngày Tết

Thơ: Củ cà rốt
Lá xanh
Củ đỏ
Lớn nhỏ
Bên nhau
Đất đội
Ngập đầu
Nhảy lên
Đẹp thật!
Tên em
Cà-rốt
Củ đỏ
Lá xanh...
Phạm Hổ

BÀI THƠ, CÂU TRUYỆN THÁNG 1
Thơ: Bé chúc Tết
Mùa xuân con xin chúc
Một năm mới phát tài
Cả gia đình thịnh vượng
Luôn đầy ắp tiếng cười
Hạnh phúc tràn đầy tim
Ấm áp mãi bên nhau.
Sưu tầm

Bánh chƣng
Bên ngoài xanh lá dong xanh
Bên trong nếp đỗ mỡ hành hạt tiêu
Gói nghĩa tình, gói yêu thương
Dẻo thơm từ thuở Lang Liêu tới giờ

Truyện: Thỏ con đón Tết
M a xuân đến, Thỏ con vội vàng d n dẹp nhà c a sạch
s đ chu n ị đón Tết Thỏ được mẹ may cho một ộ
quần áo mới Ngày đầu năm, Thỏ mặc đ đẹp và đến
chúc tết ông à ng à tặng cho Thỏ một chiếc ao lì xì
đỏ chói Thỏ rất vui sướng khi đón tết sang.
Sưu tầm

