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Tuần lễ Môn Văn Môn Toán M6n Khoa học Môn Liên Kết 

Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt 

1 Thể loại: Truyện được 

xây dựng với bối cảnh ở 

xứ sở diệu kỳ 

 

Đọc truyện tìm hiểu các 

điểm đặc biệt của truyện 

ở xứ sở diệu kỳ. Chú ý 

cách sử dụng ngôn từ 

khi miêu tả. 

 

Thể loại: Truyện được 

xây dựng với bối cảnh ở 

xứ sở diệu kỳ 

 

Đọc truyện tìm hiểu các 

điểm đặc biệt của truyện 

ở xứ sở diệu kỳ. 

 

Miêu tả bối cảnh ở xứ sở 

kỳ ảo. 

Bài: Hình học – Tính và 

đo góc  

 

Nêu tên các loại góc, 

ước lượng và đo góc 

trong một tam giác. 

Hệ sinh thái 

 

Định nghĩa  hệ sinh thái 

là gì và tìm hiểu về 

chuỗi thức ăn trong một 

hệ sinh thái. 

Chủ điểm: hệ sinh thái 

 

Tìm hiểu về hệ sinh thái 

và các hệ sinh thái trên 

trái đất mà con người 

sinh sống. 

Chủ điểm: hệ sinh thái 

 

Tìm hiểu các đặc điểm 

địa lý của miền Bắc Việt 

Nam. 

 

Nêu những thuận lợi và 

khó khăn do những ảnh 

hưởng của tự nhiên đến 

cuộc sống người dân. 

 

2 Miêu tả bối cảnh ở xứ sở 

kỳ ảo. 

 

Dùng tính từ để tả bối 

cảnh và nhân vật ở xứ 

sở kỳ ảo. 

Tìm hiểu nhân dạng của 

các nhân vật ở xứ sở kỳ 

ảo. 

 

Dùng tính từ để tả bối 

cảnh và nhân vật ở xứ 

sở kỳ ảo. 

Nêu tên các loại góc, 

ước lượng và đo góc 

trong một tam giác. 

Lưới thức ăn cung cấp 

đầy đủ thông tin về hệ 

sinh thái hơn chuỗi thức 

ăn. 

 

Tìm hiểu cách lập và 

giải thích một lưới thức 

ăn. 

Tìm hiểu các tộc người 

thay đổi đời sống thế 

nào để thích nghi với hệ 

sinh thái của họ. 

Tìm hiểu chung về dân 

tộc H’Mông – một tộc 

người thiểu số ở Việt 

Nam. 

3 Tìm hiểu cách kết hợp 

lời thoại, lời kể và lời 

dẫn chuyện khi viết 

truyện. 

Viết phần mở đầu của 

truyện ở xứ sở kỳ ảo. 

Ôn tập về các đặc điểm 

của hình 2D.   

 

Nhận dạng các vật thể 

hình khối 3D từ hình vẽ 

phẳng. 

 

Gấp các hình khối 

thường gặp từ lưới hình 

2D. 

Động vật và thực vật 

thay đổi thay đổi dần 

qua nhiều thế hệ để 

thích nghi với môi 

trường sinh thái.  

Tìm hiểu cấu trúc và các 

kiểu nhà trên thế giới bị 

ảnh hưởng và thay đổi 

bởi môi trường sống ra 

sao.    

Tìm hiểu về phong tục 

tập quán của người 

H’Mông. 

4 Lập dàn ý và viết truyện 

có bối cảnh ở xứ sở kỳ 

ảo. 

Lập dàn ý và viết truyện 

có bối cảnh ở xứ sở kỳ 

ảo. 

Dùng các hướng Nam, 

Bắc, Đông, Tây trên la 

bàn để chỉ đường. 

Tìm hiểu cách tạo và 

dùng chú dẫn để nhận 

dạng và phân loại sinh 

Xây dựng mô hình nhà 

ở được sửa đổi để phù 

hợp với môi trường 

Tìm hiểu tục trồng lúa 

nước trên ruộng bậc 

thang của người 
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Tìm tọa độ điểm trên 

trục tọa độ. 

 

vật. 

 

Tìm hiểu sự thay đổi tập 

tính có ảnh hưởng thế 

nào đến các sinh vật 

trong một lưới thức ăn. 

 

sống. H’Mông. 

5 Kiểm tra định kỳ. Kiểm tra định kỳ. Kiểm tra định kỳ. Kiểm tra định kỳ. Nhận biết các sinh vật 

khác nhau sinh sống ở 

các hệ sinh thái khác 

nhau. Cho ví dụ minh 

họa để giải thích. 

 

Phát thảo mô hình 

ruộng bậc thang. 

6 Thể loại: Văn bản 

thuyết minh – thuyết 

phục. 

 

Tìm hiểu các đặc điểm 

của văn bản thuyết 

minh thuyết phục. 

 

Nhận dạng cách sử 

dụng ngôn ngữ trong 

văn bản thuyết minh 

thuyết phục. 

Thể loại: Văn bản 

thuyết minh – thuyết 

phục. 

 

Tìm hiểu các đặc điểm 

của văn bản thuyết 

minh thuyết phục. 

 

Nhận dạng cách sử 

dụng ngôn ngữ trong 

văn bản thuyết minh 

thuyết phục. 

 

Bài: Tách hàng và thực 

hiện phép tính. 

 

Sắp xếp các số nguyên 

âm và nguyên dương 

trên trục số. 

 

Điền dấu >, < hoặc = vào 

chỗ trống. 

Bài: Vòng đời của thực 

vật có hoa 

 

Củng cố kiến thức: Các 

điều kiện thực vật cần 

để phát triển tốt. 

Khảo sát và tìm hiểu hệ 

động – thực vật của một 

hệ sinh thái. 

Lập mô hình ruộng bậc 

thang và trồng lúa nước 

trên ruộng. 

7 Phân tích cách thay đổi 

trong văn bản thuyết 

minh thuyết phục cho 

phù hợp với từng đối 

tượng đọc. 

 

Trình bày tính thuyết 

phục của các văn bản 

khác nhau. 

Bài: Nhận dạng đặc 

tính của dãy số và thực 

hiện các phép tính 

 

Nhân và chia số có 3, 4 

chữ số cho số có 2, 3 chữ 

số. 

Củng cố kiến thức về 

vòng đời của cây có hoa. 

Quan sát một vài hệ 

sinh thái đặc biệt và so 

sánh sự giống nhau và 

khác nhau giữa các hệ 

động – thực vật của 

từng hệ sinh thái. 

Lập mô hình ruộng bậc 

thang và trồng lúa nước 

trên ruộng. 

 

Đánh giá tính khả thi 

của bản thiết kế và mô 

hình ruộng bậc thang đã 

xây. 
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8 Study and recreate a 

range of persuasive 

texts, focussing on 

advertising across 

various media. 

Tìm hiểu và lập danh 

sách các loại văn bản 

thuyết minh thuyết 

phục – chú trọng các 

loại hình quảng cáo trên 

các phương tiện truyền 

thông. 

 

Tìm các yếu tố của một 

bảng quảng cáo phim để 

thu hút người xem đến 

rạp. 

 

Dùng các đoạn ngắn cắt 

từ phim hoạt hình để 

tạo một trailer quảng 

cáo chop him. 

Nhận dạng các dấu hiệu 

chia hết cho 2, 3, 4, 5, 9 

và 10) 

 

Tìm hiểu các trường hợp 

động vật bị phụ thuộc 

vào hệ thực vật. Lập 

chuỗi thức ăn. 

 

Tìm hiểu cách các loài 

động vật thay đổi để 

thích nghi với môi 

trường sống. 

Định vị miền Trung Việt 

nam trên bản đồ. Tìm 

các đặc điểm tự nhiên 

của khu vực này. 

 

9 Lập dàn ý và nêu ý kiến 

để tranh luận về một 

vấn đề liên quan đến 

môi trường sống. 

Viết một bài văn thuyết 

phục.  

Ôn tập: Nhận dạng các 

phân số bằng nhau; 

cộng trừ phân số. 

 

Nhân và chia phân số 

(phân số có cùng mẫu số 

hoặc khác mẫu số) 

 

Nhận dạng các đặc tính 

sẵn có của động vật và 

thực vật khiến chúng dễ 

thích nghi với môi 

trường. 

Tìm hiểu tác động của 

con người đến việc 

thay đổi và mất dần 

hệ sinh thái của các 

loài. 

Tìm hiểu chung về dân 

tộc Chăm – một tộc 

người thiểu số ở Việt 

Nam. 

10 Thể loại: Thơ – Các thể 

loại thơ 

 

Tìm hiểu điểm giống và 

khác nhau giữa các thể 

loại thơ. 

 

Thể loại: Thơ – Các thể 

loại thơ 

 

Tìm hiểu điểm giống và 

khác nhau giữa các thể 

thơ Việt Nam. 

 

Nhân và chia phân số 

(phân số có cùng mẫu số 

hoặc khác mẫu số) 

Kiểm tra định kỳ. Tìm hiểu các cách thức 

tự vệ của các loài – một 

đặc tính để các loài thích 

nghi với môi trường, 

VD: thay đổi màu sắc ở 

tắc kè, thay đổi hình 

dạng ở bọ que, bọ lá… 

Tìm hiểu các đặc điểm 

địa lý của miền Nam 

Việt Nam. 

 

11 Chọn và viết một bài 

thơ theo thể thơ yêu 

thích. 

Chọn và viết một bài 

thơ theo thể thơ yêu 

thích. 

Dùng tỷ số để diễn giải 

mối tương quan giữa 

hai đại lượng và giải các 

bài toán liên quan đến 

tỷ số. 

 Tìm hiểu về hệ sinh thái 

và viết bài văn thuyết 

minh về hệ sinh thái đó. 

Tìm hiểu chung về dân 

tộc Hoa – một tộc người 

thiểu số ở Việt Nam. 

 


