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1 Chủ đề: Tiểu sử và Tự 

truyện 

 

Đọc và nhận biết đăcc 

điểm của tiểu sử và tự 

truyện. 

 

 

Chủ đề: Tiểu sử và Tự 

truyện 

 

Đọc và nhận biết đăc 

điểm của tiểu sử và tự 

truyện. 

 

Ôn tập  

kiểm tra cuối năm 

 

Ôn tập về 4 phép toán 

cơ bản,  

Hệ thống số (giá trị của 

hàng chữ số, số nguyên 

tố, và số chính phương)  

Phân số, số thập phân, 

giá trị phần trăm. Đo 

lường (diện tích, chu vi, 

khối lượng, thể tích, 

thời gian và tiền tệ). 

 

Chủ đề: Vi sinh vật 

 

Nghiên cứu 3 loại vi 

sinh vật và các căn 

bệnhdo chúng gây ra. 

 

Chủ đề: Giáo dục về 

các chất gây nghiện 

 

Ảnh hưởng của các trò 

chơi.  

 

Tìm hiểu về các loại 

thuốc mà con người sử 

dụng và phân loại dựa 

vào những ảnh hưởng 

tốt xấu của chúng.  

 

 

Chủ đề: Giáo dục về 

các chất gây nghiện 

 

Thảo luận lý do con 

người tìm đến các chất 

gây nghiện và tác hại 

của nó đối với cơ thể 

chúng ta. 

2 Lập dàn ý cho tự 

truyện. 

 

Lập dàn ý và viết tiểu 

sử. 

 

Ôn tập  

kiểm tra cuối năm 

 

Hình, các phép tịnh 

tiến, trục đối xứng, góc, 

tọa độ và mặt phẳng tọa 

độ.  

Thống kê dữ liệu (biểu 

đồ, giá trị trung bình, số 

lặp đi lặp lại nhiều nhất, 

số ở giữa, biên độ và 

xác suất). 

Thực phẩm bị mốc 

nhanh như thế nào? 

Vệ sinh thực phẩm và 

sức khỏe của con người. 

Tìm hiểu con đường 

rượu và nicotine đi vào 

cơ thể người.  

 

Tìm hiểu cách sản xuất 

rượu và ảnh hưởng của 

rượu đối với cơ thể.  

 

 

Tìm hiểu nguyên nhân 

con người sử dụng ma 

túy và các phương pháp 

trị liệu cho những tình 

huống cụ thể. 

 

Khám phá các quan 

điểm khác nhau về ma 

túy. 

 

3 Kiểm tra cuối năm Kiểm tra cuối năm Kiểm tra cuối năm Kiểm tra cuối năm Những con đường vận 

chuyển thuốc bất hợp 

pháp. 

 

Tranh luận về đề tài ma 

túy. 

4 Viết tự truyện dựa vào 

dàn ý. Sửa bài tự 

Lập dàn ý và viết tự 

truyện. Sửa bài tự 

Chủ đề: Đặc điểm của 

số và lý giải về số 

Quá trình mục ruỗng: vi 

sinh vật ăn thực vật và 

Chủ đề: Giáo dục giới 

tính 

Chủ đề: Giáo dục giới 

tính 
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truyện. truyện. 

 

 

Định nghĩa tập hợp số 

tự nhiên, nhận biết 

phần tử trong tập hợp, 

giải thích và sử dụng ký 

hiệu phù hợp. Khám 

phá các hệ thống số 

khác. 

 

xác động vật như thế 

nào? 

 

Thực hành tạo khí gas 

bằng men và đường.  

 

Thảo luận về những 

thay đổi về thể chất khi 

người ta lớn lên và lý 

do có những thay đổi 

này.  

 

Trình bày quan điểm 

của mình về các mối 

quan hệ gia đình và xã 

hội. 

 

Xem phim về quá trình 

một em bé được sinh ra. 

5 Chủ đề: Đọc và viết 

văn tường thuật (và 

kịch) 

 

Tìm hiểu đặc điểm của 

văn tường thuật và 

kịch. 

Chủ đề: Đọc và viết 

văn tường thuật (và 

kịch) 

 

Tìm hiểu đặc điểm của 

văn tường thuật và 

kịch. 

Tìm hiểu tập hợp số 

nguyên, sắp xếp số 

nguyên âm và nguyên 

dương theo tình huống 

cụ thể. 

 

Ôn tập về chủ đề đã 

học. 

 

Tìm hiểu về tên khoa 

học của các cơ quan 

sinh dục nam và nữ. 

Tìm hiểu về chu kỳ kinh 

nguyệt. 

 

Tìm hiểu tên khoa học 

của các cơ quan sinh 

dục nam và nữ. 

Tìm hiểu về chu kỳ kinh 

nguyệt. 

 

6 Viết một phân cảnh mới 

cho một vở kịch. 

Viết một kịch bản dựa 

vào truyện cổ tích. 

Chủ đề: Hình phẳng và 

hình khối: lý giải về 

hình; đo lường. 

  

(Đường thẳng, điểm và 

tia.) 

Nhận biết điểm, các 

đường thẳng song song, 

các đường thẳng cắt 

nhau.  

 

  

 

Chủ đề: Vòng đời  của 

thực vật có hoa 

 

Ôn lại các điều kiện cần 

thiết để cây sinh trưởng 

tốt. 

Quá trình sinh sản và 

mang thai. 

 

 

Các em sẽ xem những 

hình ảnh về các mối 

quan hệ khác nhau 

trong cuộc sống; thảo 

luận sự khác nhau của 

các mối quan hệ đó. 

Các em viết tên một 

người nào đó có mối 

quan hệ với mình vào 

tờ giấy; viết suy nghĩ và 

cảm nhận của mình về 

mối quan hệ đó. 

7 Chương trình văn nghệ 

Lớp 6 

Chương trình văn nghệ 

Lớp 6 

Nhận biết sự khác nhau 

giữa một tia và một 

đoạn thẳng; tính độ dài 

đoạn thẳng. 

Ôn tập về vòng đời của 

thực vật có hoa. 

Các em tìm hiểu sự thay 

đổi cơ thể của người mẹ 

và thai nhi trong giai 

đoạn mang thai. 

 

Các em ghi và phân loại  

mối quan hệ mà các em 

có được với những 

người khác. 
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Các em sẽ trình bày bài 

làm trước lớp. 

So sánh kết quả với các 

bạn khác. 

8 Chương trình văn nghệ 

Lớp 6 

Chương trình văn nghệ 

Lớp 6 

(Đường tròn ) 

 

Định nghĩa đường tròn. 

Xác định tâm, chu vi, 

dây cung, cung, bán 

kính, đường kính của 

một đường tròn. Vẽ và 

gọi tên đường tròn. 

 

(Tam giác) 

Định nghĩa điểm, cạnh 

và góc của tam giác. Xác 

định điểm trong và 

ngoài của một tam giác, 

vẽ và gọi tên tam giác. 

  

Động vật phụ thuộc vào 

thực vật như thế nào. 

Vẽ sơ đồ chuỗi thức ăn. 

 

Xác định đặc tính của 

động và thực vật giúp 

chúng thích nghi với 

môi trường sống. 

Chia lớp thành hai 

nhóm nam và nữ. Chia 

sẻ thông tin, đặt câu hỏi 

và trả lời. 

Học sinh nữ: trao đổi về 

băng vệ sinh…(Y tá 

Trang có thể cùng tham 

gia buổi chia sẻ). 

Học sinh nam: chia sẻ 

thông tin về vấn đề vệ 

sinh… 

 

 


