KẾ HOẠCH TUẦN 11 (TỪ 11/11/2019 ĐẾN 15/11/2019)
DỰ ÁN: ƯỚC MƠ CỦA BÉ – ANH PHI CÔNG ƠI!
LỚP: SAO MỘC 1
THỜI GIAN
7:00 – 7:20
7:20 – 7:30
7:35 – 8:15

8:15 –8:45
Hoạt động học

8:45 -8:50
8:50 – 9:00
9:00 – 9h30
Hoạt động ngoài trời
9h30 – 9:35
9:35 - 10:05
10:05 – 10:20
10:20 -11:00
11:00 - 11:15
11:15 – 11:30
11:30-11:40
11:40-14:00
14:00 – 14:15
14:15 - 14:45
14:45 – 15:00
15:00 – 15:10
15:10 – 15:15
15:35 – 16:00
Hoạt động chiều
16:00-17:00

THỨ 2
THỨ 3
Đón bé
Tập thể dục sáng
Ăn sáng
Khám phá
Thí nghiệm
Tìm hiểu về công việc của
Vật nổi vật chìm
chú phi công
Mục tiêu: Trẻ biết vật nổi,
Mục tiêu: Trẻ biết về công
vật chìm và thực hiện thí
việc, phương tiện, dụng cụ,
nghiệm cùng cô
trang phục của chú phi
công
Glenn Doman
Glenn Doman
Tráo thẻ từ đơn
Tráo thẻ từ đơn
- Bữa ăn nhẹ
Tắm nắng
Tắm nắng
Đi dạo chung cư ( quan sát
Tham quan siêu thị
máy bay trên bầu trời )
- Vệ sinh cá nhân
Góc thư viện
Tập văn nghệ 20/11
Xem hình ảnh về công việc
của chú phi công
- Vệ sinh trước giờ ăn
- Ăn trưa
- Vệ sinh cá nhân sau giờ ăn (thay quần áo lần 1)
- Uống sữa
- Đọc sách cho bé nghe
- Ngủ trưa
- Vận động theo nhạc đánh thức
- Ăn xế
- Vệ sinh cá nhân sau giờ ăn (thay quần áo lần 2)
- Uống sữa
Glenn Doman
Glenn Doman
Tráo thẻ từ đơn
Tráo thẻ từ đơn
Hoàn thành bảng dự án
Khám phá
theo sơ đồ Mimap
Làm bài tập vở Em yêu
khoa học (trang 4)
- Trả bé
- Bé ăn chiều (theo yêu cầu của Phụ huynh)

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

Tạo hình
Xé dán máy bay
Mục tiêu: Trẻ biết xé
giấy màu, bôi hồ tạo ra
chiếc máy bay

Âm nhạc
Nghe hát “ Anh phi công
ơi”
Mục tiêu: Trẻ vận động
theo cô

Thể chất
Chuyền bắt bóng 2 bên
Mục tiêu: Trẻ biết
cách chuyền, không
làm rơi bóng, biết chơi
theo nhóm

Glenn Doman
Tráo thẻ từ đơn

Glenn Doman
Tráo thẻ từ đơn

Glenn Doman
Tráo thẻ từ đơn

Tập văn nghệ 20/11

Tắm nắng
Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”

Tập văn nghệ 20/11

Góc hoc tập
Làm bài tập đếm số
lượng từ 1 đến 3

Tập văn nghệ 20/11

Góc âm nhạc
Nghe hát “Bố em làm
phi công”

Glenn Doman
Tráo thẻ từ đơn
Âm nhạc
Tập văn nghệ 20/11

Glenn Doman
Tráo thẻ từ đơn
YOGA KID

Glenn Doman
Tráo thẻ từ đơn
Ngôn ngữ
Làm bài tập vở làm
quen chữ viết (trang 5)

-

I.

LỊCH NGOẠI KHÓA:

TT
1
2

Môn
Tiếng Anh
Vẽ

4
6

Nhịp điệu
Võ

II.

Thứ/ngày
Thứ 3 và Thứ 5
Thứ 2
Thứ 4
Thứ 4 và Thứ 6
Thứ 2 và thứ 6

Giờ
15h00 - 15h30
9h00- 9h30
9h00 - 9h30
15h30 - 16h00
9h00 - 9h30

CÁC BÀI THƠ, BÀI HÁT, CÂU CHUYỆN TRONG TUẦN:
Bài hát: Anh phi công ơi!

Anh phi công ơi anh bay trên trời
Anh nghiêng đôi cánh bóng như gương soi
Anh Vòng anh liệng bay trên xa vời
Anh Vòng anh liệng giữ yên bầu trời
Em thích bầu trời anh đang bay đó
Tối có ông trăng khi mờ khi tỏ
Mưa có cầu vồng ánh xanh ánh đỏ
Em thích bầu trời anh phi công ơi
Mai đây em lớn em làm phi công
Bay cao hơn nữa anh ơi biết không
Em thích bầu trời anh phi công ơi
em thích bầu trời anh phi công ơi

Ghi chú

KẾ HOẠCH TUẦN 12 (TỪ 18/11/2019 ĐẾN 22/11/2019)
DỰ ÁN: ƯỚC MƠ CỦA BÉ – NHỚ ƠN THẦY CÔ
LỚP: SAO MỘC 1
THỜI GIAN
7:00 – 7:20
7:20 – 7:30
7:35 – 8:15
8:15 –8:45
Hoạt động học

8:45 -8:50
8:50 – 9:00
9:00 – 9h30
Hoạt động ngoài
trời
9h30 – 9:35

THỨ 2
Đón bé
Tập thể dục sáng
Ăn sáng
Khám phá
Trò chuyện về ngày lễ Nhà giáo
Việt Nam 20/11
Mục tiêu: Trẻ biết tên ngày lễ
và ý nghĩa của ngày lễ 20/11,
bày tỏ sự biết ơn đối với thầy cô
Glenn Doman
Tráo thẻ từ đơn
- Bữa ăn nhẹ
Tập văn nghệ 20/11

-

9:35 - 10:05
10:05 – 10:20
10:20 -11:00
11:00 - 11:15
11:15 – 11:30
11:30-11:40
11:40-14:00
14:00 – 14:15
14:15 - 14:45
14:45 – 15:00
15:00 – 15:10
15:10 – 15:15
15:35 – 16:00
Hoạt động chiều
16:00-17:00

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

DUYỆT VĂN NGHỆ
20/11

CHÀO MỪNG
NGÀY NHÀ GIÁO
VIỆT NAM 20 - 11

Âm nhạc
Hát “Bông hồng tặng
cô”
Mục tiêu: Trẻ biết ý
nghĩa bài hát và hát
cùng cô
Glenn Doman
Tráo thẻ từ đơn

Thí nghiệm
Hoa cúc đồi màu
Mục tiêu: Trẻ hào hứng
với thí nghiệm, nhận biết
được sự hút nước và đồi
màu của cây hoa
Glenn Doman
Tráo thẻ từ đơn

DUYỆT VĂN NGHỆ
20/11

CHÀO MỪNG
NGÀY NHÀ GIÁO
VIỆT NAM 20 - 11

Tắm nắng
Tham quan nhà sách

Tắm nắng
Trò chơi“Lăn bóng về
đích”

DUYỆT VĂN NGHỆ
20/11

CHÀO MỪNG
NGÀY NHÀ GIÁO
VIỆT NAM 20 - 11

Góc học tập
Phân loại đồ vật về kích
thước

Góc phân vai
Bé làm cô giáo

BÉ NGHỈ HỌC

Glenn Doman
Tráo thẻ từ đơn
YOGA KID

Glenn Doman
Tráo thẻ từ đơn
Ngôn ngữ
Câu chuyện “Món quà
của cô giáo”

-

Vệ sinh cá nhân
Góc âm nhạc
Tập văn nghệ 20/11

-

Vệ sinh trước giờ ăn
Ăn trưa
Vệ sinh cá nhân sau giờ ăn (thay quần áo lần 1)
Uống sữa
Đọc sách cho trẻ nghe
Ngủ trưa
Vận động theo nhạc đánh thức
Ăn xế
Vệ sinh cá nhân sau giờ ăn (thay quần áo lần 2)
Uống sữa
Glenn Doman
Glenn Doman
Tráo thẻ từ đơn
Tráo thẻ từ đơn
Hoàn thành bảng dự án theo sơ
Âm nhạc
đồ Mimap
Tập văn nghệ 20/11
-

Trả bé
Bé ăn chiều (theo yêu cầu của Phụ huynh)

I.

LỊCH NGOẠI KHÓA:

TT
1
2

Môn
Tiếng Anh
Vẽ

4
6

Nhịp điệu
Võ

Thứ/ngày
Thứ 3 và Thứ 5
Thứ 2
Thứ 4
Thứ 4 và Thứ 6
Thứ 2 và thứ 6

Giờ
15h00 - 15h30
9h00- 9h30
9h00 - 9h30
15h30 - 16h00
9h00 - 9h30

Ghi chú

II.
DẶN DÒ TUẦN:
- 8h30 sáng thứ 3, ngày 19/11/2019 trường tổng duyệt văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 vì vậy kính mong ba mẹ cho bé
đi học đầy đủ để buổi tổng duyệt đạt hiệu quả.
- 8h00 sáng thứ 4, ngày 20/11/2019 Kính mời ba mẹ cho bé đến trường để dự lễ Nhà giáo Việt Nam 20/11 cùng các cô. Nhân dịp này Nhà
trường có tổ chức buổi giao lưu họp mặt cho toàn thể cán bộ nhân viên vào lúc 11h00 ngày 20/11/2019. Vì vậy nhà trường kính mong ba
mẹ hỗ trợ đón bé về lúc 10h30 sáng ngày 20/11/2019.
III.

CÁC BÀI THƠ, BÀI HÁT, CÂU CHUYỆN TRONG TUẦN:
1. Câu chuyện “Món quà của cô giáo”:

Hôm thứ hai đầu tuần, cô giáo Hươu Sao nói với cả lớp mẫu giáo lớn:
- Các con sắp được nghỉ hè rồi. Tuần này ai được phiếu bé ngoan, cô sẽ tặng cho một món quà.
Từ hôm ấy,bé nào cũng cố gắng hát hay hơn,múa dẻo hơn và trật tự hơn khi ngồi trong lớp.Đến ngày thứ bảy, cả lớp mẫu giáo hồi hộp
lắm,vì bé nào cũng thích cô giáo cho quà mà!
Hết giờ ra chơi, trong lúc các bé xếp hang vào lớp, Cún Đốm bá vai Gấu Xù khiến cho Gấu Xù xô vào Mèo Khoang làm Mào Khoang ngã
nhào, đầu gối bị trầy da thâm tím. Mèo Khoang đau quá khóc òa lên. Cô giáo Hươu Sao phải lấy đầu cao xoa bóp vào chổ đau cho Mèo Khoang.
Giờ sinh hoạt cuối tuần, cô khen cả lớp.
- Tất cả các con đều xứng đáng nhận phiếu bé ngoan và nhận quà của cô.
Rồi cô đi từng bàn phát quà và phát phiếu bé ngoan cho các bé. Nào là những con búp bê , thú nhồi bông…trông thật ngộ nghĩnh.Lại có
bạn được cô tặng cho chiếc bút chì để tập viết hoặc kẹo sôcôla…
Đến lượt Gấu Xù , cô tặng cho Gấu Xù một cái ô tô đỏ rất đẹp, nhưng cậu cứ cúi mặt xuóng, không đưa tay ra nhận quà. Cô giáo dịu dàng
hỏi:
-Gấu Xù làm sao thế?
Gấu Xù nói lí nhí:

-Thưa cô con không ngoan ạ!
-Con hãy nói cho cô nghe nào !
-Thưa cô, con đã xô vào Mèo Khoang làm bạn ấy bị ngã ạ .
Cô Hươu Sao nhìn Gấu Xù trìu mến rồi nói :
-Đó là lúc xếp hàng ,con đi hơi nhanh nên lỡ xô vào bạn. Con không cố ý làm bạn ngã, phải không nào ?
-Thưa cô, lỗi tại con ạ. Chính con đã bá vai bạn Gấu Xù ạ !
Cô Hươu Sao gật đầu :
-Cô hiểu rồi. Lần sau khi xếp hàng, các con đừng đùa nghịch, xô đẩy nhau. Còn hôm nay , Gấu Xù và Cún Đốm vẫn được nhận quà và
phiếu bé ngoan vì các con đã thật thà, dũng cảm nhận khuyết điểm của mình.
Nói rồi cô giáo tặng cho mỗi bạn một chiếc ô tô đồ chơi rất đẹp. Chắc hẳn đó là thứ đồ chơi mà cả hai bạn quí nhất trong năm học mẫu
giáo này.

KẾ HOẠCH TUẦN 13 (TỪ 25/11/2019 ĐẾN 29/11/2019)
DỰ ÁN: ƯỚC MƠ CỦA BÉ – CHÚ LÍNH CỨU HỎA
LỚP: SAO MỘC 1
THỜI GIAN
7:00 – 7:20
7:20 – 7:30
7:35 – 8:15
8:15 –8:45
Hoạt động học

THỨ 2
Đón bé
Tập thể dục sáng
Ăn sáng
Khám phá
Bé biết gì về chú lính cứu hỏa?
Mục tiêu: Bé nhận biết về
trang phục, phương tiện và
nhiệm vụ của chú lính cứu hỏa

8:45 -8:50
8:50 – 9:00
9:00 – 9h30
Hoạt động ngoài
trời
9h30 – 9:35
9:35 - 10:05
10:05 – 10:20
10:20 -11:00
11:00 - 11:15
11:15 – 11:30
11:30-11:40
11:40-14:00
14:00 – 14:15
14:15 - 14:45
14:45 – 15:00
15:00 – 15:10
15:10 – 15:15
15:35 – 16:00
Hoạt động chiều

16:00-17:00

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

BÉ ĐI DÃ NGOẠI
KIZCITI

Ngôn ngữ
Bài thơ “Xe chữa cháy”
Mục tiêu: Trẻ biết nội
dung và đọc to rõ lời

Kĩ năng sống
Thực hành kĩ năng thoát
hiểm khi gặp hỏa hoạn
Mục tiêu: Trẻ biết hô to
kêu cứu, biết các kĩ năng
cần thiết
Glenn Doman
Tráo thẻ từ đơn

Thể chất
Ném trúng đích bằng 1
tay
Mục tiêu: Trẻ thực hiện
đúng thao tác

Tắm nắng
Trườn nhanh tới đích

Tắm nắng
Trò chơi “Mèo đuổi
chuột”

Tắm nắng
Chơi tự do

Góc hoc tập
Tô màu vào các dụng cụ
của nghề lính cứu hỏa

Góc tạo hình
Xé dán xe cứu hỏa

Góc xây dựng
Bé làm xe cứu hỏa

Glenn Doman
Tráo thẻ từ đơn
Ngôn ngữ
Ôn bài thơ “Xe chữa
cháy”

Glenn Doman
Tráo thẻ từ đơn
YOGA KID

Glenn Doman
Tráo thẻ từ đơn
Tạo hình
Xé dán xe cứu hỏa (tt)

-

-

Glenn Doman
Tráo thẻ từ đơn
Bữa ăn nhẹ
Tắm nắng
Tưới cây

Glenn Doman
Tráo thẻ từ đơn
BÉ ĐI DÃ NGOẠI
KIZCITI

- Vệ sinh cá nhân
Góc thư viện
BÉ ĐI DÃ NGOẠI
Xem tranh về công việc của
KIZCITI
nghề lính cứu hỏa
- Vệ sinh trước giờ ăn
- Ăn trưa
- Vệ sinh cá nhân sau giờ ăn (thay quần áo lần 1)
- Uống sữa
- Đọc sách
- Ngủ trưa
- Vận động theo nhạc đánh thức
- Ăn xế
- Vệ sinh cá nhân sau giờ ăn (thay quần áo lần 2)
- Uống sữa
Glenn Doman
Glenn Doman
Tráo thẻ từ đơn
Tráo thẻ từ đơn
Hoàn thành bảng dự án theo sơ
Kỹ năng sống
đồ Mimap
Cất đồ chơi đúng nơi
qui định
- Trả bé
- Bé ăn chiều (theo yêu cầu của Phụ huynh)

Glenn Doman
Tráo thẻ từ đơn

I.
II.

DẶN DÒ TUẦN
Ngày 26/11/2019 các bé sẽ có chuyến đi dã ngoại tổng kết dự án “Ước mơ của bé” tại khu vui chơi hướng nghiệp Kizciti – Khu công viên
Khánh Hội – P5 - Q4. Đây là chuyến dã ngoại đầu tiên trong năm học 2019-2020, đồng thời phục vụ cho chương trình học của bé trong
dự án “ước mơ của bé” Vì vậy kính mong ba mẹ cho các bé tham gia cùng các bạn.
Sáng 7h45 xe xuất phát đi nên ba mẹ cho bé đi học sớm ăn sáng để kịp thời gian đi dã ngoại.
LỊCH NGOẠI KHÓA:

TT
1
2

Môn
Tiếng Anh
Vẽ

4
6

Nhịp điệu
Võ

Thứ/ngày
Thứ 3 và Thứ 5
Thứ 2
Thứ 4
Thứ 4 và Thứ 6
Thứ 2 và thứ 6

Giờ
15h00 - 15h30
9h00- 9h30
9h00 - 9h30
15h30 - 16h00
9h00 - 9h30

III.
CÁC BÀI THƠ, BÀI HÁT, CÂU CHUYỆN TRONG TUẦN:
1. Bài thơ “ Xe chữa cháy”
Mình đỏ như lửa
Bụng chứa nước đầy
Tôi chạy như bay
Hét vang đường phố
Nhà nào bốc lửa
Tôi dập tắt ngay
Ai gọi “chữa cháy”
“Có... ngay! Có... ngay!”

Ghi chú

