
Year 1 Term 1 Learning Overview  

BVIS Primary School, HCMC 

Số tuần Văn học Toán học Khoa học Liên kết 

Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt 

1 Bài: Văn bản cung cấp 

thông tin: Tên gọi, danh 

sách,  và chú thích- 

Tuần 1 

Gọi tên và làm nhãn cho 

các đồ dùng học tập 

trong lớp. 

 

Làm quen tên gọi của 

các bạn trong lớp. 

 

Bài: Văn bản cung cấp 

thông tin: Tên gọi, danh 

sách,  và chú thích- 

Tuần 1 

Thảo luận và thống nhất 

danh sách các nội qui 

lớp và qui tắc xây dựng 

tình bạn. 

 

 

 

 

 

Bài: Thực vật 

 

Làm mô hình thực vật 

sử dụng nghệ thuật xé 

giấy và dán giấy. 

Nhận biết đặc điểm cơ 

bản của thực vật. 

Trang trí lớp theo chủ đề 

thực vật. 

Bài: Hoa và Côn trùng 

Thảo luận các loại côn 

trùng khác nhau và chọn 

ra một loại côn trùng để 

sơn. 

Làm các dấu chân có in 

số và dán thành đường 

đi dẫn vào “Khu vườn” 

trong lớp học.  

Các hoạt động chuẩn bỉ 

Lễ hội trăng rằm: 

 

Sinh hoạt vòng tròn chủ 

đề Tết trung thu. 

2 Bài: Văn bản cung cấp 

thông tin: Tên gọi, danh 

sách,  và chú thích- 

Tuần 2 

 

Nhận biết các loại 

thực vật xung quanh 

trường và gọi tên. 

 

Gọi tên các bộ phận 

của cây. 

Bài: Văn bản cung cấp 

thông tin: Tên gọi, danh 

sách,  và chú thích- 

Tuần 1 

 

Sinh hoạt nội quy lớp 

học và các quy tắc ứng 

xử. 

Kiểm tra chất lượng đầu 

năm 

 

 

 

 

Trồng hoa và học cách 

chăm sóc hoa 

Nắm vững những yếu tố 

cần thiết để giúp cây 

tăng trưởng: Nước, ánh 

sáng và đất. 

 

Hoạt động mở đầu chủ 

đề: 

Đi tìm côn trùng ở ngoài 

sân chơi để nhận biết các 

loại côn trùng khác 

nhau. 

 

Các hoạt động chuẩn bỉ 

Lễ hội trăng rằm: 

 

Làm lồng đèn hoa sen 

và các loại lồng đèn 

khác. 

 

3 Bài: Kể chuyện: Truyện 

có bối cảnh quen thuộc- 

Tuần 1 

 

 

Nắm vững các sự kiện, 

nội dung câu chuyện và 

xếp các sự kiên theo 

trình tự đúng. 

 

Bài: Văn bản cung cấp 

thông tin: Tên gọi, danh 

sách,  và chú thích- 

Tuần 2 

 

Gọi tên và viết ra các bộ 

phận của cây. 

 

Viết danh sách những 

việc cần làm để giúp cây 

Bài: Đếm và so sánh các 

số trong phạm vi 10 

 

Nhận biết  số từ 1, 2. 

 

Đồ, viết và tô màu các số 

1, 2 

 

 

 

 

 

Phân biệt giữa sinh vật 

và phi sinh vật. 

Chương trình tiểu học 

quốc tế- Bài khoa học số 

2/3 

Khảo sát: Những yếu tố 

cần thiết giúp cây tăng 

trưởng. 

Ghi lại sụ phát triển của 

hoa sử dụng kỹ năng vi 

tính để lập ra bảng theo 

Các hoạt động chuẩn bỉ 

Lễ hội trăng rằm: 

 

 

Tiếp tục làm và trang trí 

lồng đèn. 
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sống tốt. 

 

 

dõi. 

4 Bài: Kể chuyện: Truyện 

có bối cảnh quen thuộc- 

Tuần 2 

 

Nhận biết phần đầu, 

phần giữa, phần cuối 

của một câu chuyện và 

làm thiết kế một quyển 

sách nhỏ có đủ ba phần 

đã học. 

 

 

 

Bài: Kể chuyện: Truyện 

có bối cảnh quen thuộc- 

Tuần 1 

 

Nhận biết chuyện có bối 

cảnh quen thuộc qua câu 

chuyện: Chú sâu háu ăn. 

 

Dùng văn nói để kể lại 

chuyện theo đúng trình 

tự. 

 

 

Bài: Đếm và so sánh các 

số trong phạm vi 10 

 

Nhận biết, viết các số từ 

3, 4. 

 

So sánh các số tứ 1 đến 

4. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Học khảo sát và làm thí 

nghiệm kiểm chứng. 

 

 

 

 

 

 

Khảo sát nhu cầu tiêu 

thụ nước của hoa để 

tăng trưởng và sống 

khỏe mạnh. 

 

 

  

Các hoạt động chuẩn bỉ 

Lễ hội trăng rằm: 

 

 

Tập múa hát. 

 

5 Bài: Kể chuyện: Truyện 

có bối cảnh quen thuộc- 

Tuần 3 

 

 

Phân vai để hiểu các 

nhân vật trong truyện. 

Tuần Lễ Sách 

 

Đọc sách khoa học và 

sách cung cấp thông tin: 

Văn bản hướng dẫn. 

Các hoạt động dự a trên 

các câu chuyện của nhà 

văn Eric Carle. 

 

Bài: Đếm và so sánh các 

số trong phạm vi 10 

Nhận biết, viết số từ số 5  

đến số 7. 

Tập đếm tới và đếm lùi. 

 

 

 

 

 

 

Nhận biết rằng chúng ta 

có thể ăn những phần 

khác nhau của cây 

rau/củ. Cho biết: cây nào 

ăn củ, cây nào ăn lá, cây 

nào ăn trái… 

Lễ hội trăng rằm: 

 

Thưởng thức văn nghệ 

vui hội trăng rằm và 

nghe kể chuyện Chú 

Cuội 

 

Lễ hội trăng rằm: 

 

Thưởng thức văn nghệ 

vui hội trăng rằm và 

nghe kể chuyện Chú 

Cuội 

6 Tuần Lễ Sách 

 

 

Đọc sách khoa học và 

sách cung cấp thông tin: 

Văn bản hướng dẫn. 

Các hoạt động dự a trên 

các câu chuyện của nhà 

văn Eric Carle. 

 

Bài: Kể chuyện: Truyện 

có bối cảnh quen thuộc- 

Tuần 2 

 

Nhận biết phần đầu, 

phần giữa và phần cuối 

câu chuyện bằng cách vẽ 

lại câu chuyện có bối 

cảnh quen thuộc. 

 

 

Bài: Đếm và so sánh các 

số trong phạm vi 10 

Nhận biết và viết số 8 và 

số 10 

So sánh số  9 và số 10 

Ôn tập các số từ 1 đến 10 

 

 

 

 

 

Gọi tên và viết ra các 

giai đoạn trong vòng đời 

của bướm. 

 

 

 

 

Gọi tên và xếp các giai 

đoạn phát triển của 

bướm theo trình tự 

đúng. 

 

Tìm hiểu loài hoa biểu 

tượng của Việt Nam: 

Hoa Sen. 

Khảo sát sự khác nhau 

của hoa sen với các loài 

hoa khác. 

Quan sát quá trình nở 

hoa của hoa sen và dùng 

máy ảnh ghi lại quá 

trình này. 

Nhận biết mối tương 
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 quan phụ thuộc của hoa 

và côn trùng.  

7 Bài: Kể chuyện: Truyện 

có bối cảnh quen thuộc- 

Tuần 4 

 

Viết lại truyện dựa vào 

cấu trúc câu chuyện đã 

học. 

 

 

Unit: Thơ có vần, điệp 

từ và điệp ngữ- Tuần 1 

 

 

Đọc và tìm hiểu về thơ 

và vần điệu. 

Bài: Đếm và so sánh các 

số trong phạm vi 10 

 

Tìm số liền trước, số liền 

sau 

Điền vào chỗ  trống số 

còn thiếu 

 

 

 

 

 

Các loại cây khác nhau 

tạo ra các loại hạt giống 

khác nhau. 

 

 

 

Học và hiểu vòng đời 

của cây.  

Tìm hiểu loài hoa biểu 

tượng của Việt Nam: 

Hoa Sen. 

Tìm hiểu hoa sen được 

các họa sĩ thể hiện như 

thế nào trong mỹ thuật. 

 

 

8 Unit: Thơ có vần, điệp 

từ và điệp ngữ- Tuần 1 

 

Nối từ với tranh ảnh 

thích hợp  

 

Unit: Thơ có vần, điệp 

từ và điệp ngữ- Tuần 2 

 

Thực hành viết thơ có 

cấu trúc đơn giản. 

Bài: Hình học 

 

 

 

Nhận biết và đọc tên các 

hình phẳng 

 

 

 

 

 

Xem lại kết quả khảo sát 

về các loại hạt giống, 

dùng kết quả khảo sát 

để trả lời một số câu hỏi.  

 

 

 

 

Khám phá đặc điểm của 

côn trùng, đặc biệt là: 

Kiến, muỗi, ong, bọ cánh 

cam, bướm, ruồi và bọ 

ngựa. 

Tìm hiểu loài hoa biểu 

tượng của Việt Nam: 

Hoa Sen. 

 

Khảo sát vòng đời của 

hoa sen. 

Vẽ, tô màu hoặc sơn hoa 

sen. 

 

9 Unit: Thơ có vần, điệp 

từ và điệp ngữ- Tuần 2 

 

 

 

Sử dụng điệp từ, điệp 

ngữ và những từ lặp đi 

lặp lại để kể chuyện. 

 

 

Unit: Thơ có vần, điệp 

từ và điệp ngữ- Tuần 3 

 

 

Học về đặc điểm của thơ 

 

Đọc diễn cảm các khổ 

thơ. 

 

Bài: Hình học 

Tìm hiểu tính chất các  

hình  phẳng 

 

Thiết kế và làm đồ vật 

sử dụng hình phẳng. 

 

Khám phá trục đối xứng 

của côn trùng và làm 

trục đối xứng của loài 

nhện qua các hoạt động 

mỹ thuật. 

 

 

Bài: Làm quen với phép 

 

 

 

Tìm hiểu về môi trường 

sống khác nhau của thực 

vật. 

 

 

 

Nhận biết các bộ phận 

của một con côn trùng. 

 

Có bao nhiêu loại hoa 

được xem là thực phẩm 

ở Việt Nam, ví dụ như 

bông bí, bông so đũa…  
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cộng 

Các em học cách tạo 

thành số 5 

Dùng 5 ngón tay để tìm 

các cặp số có tổng bằng 

5. Ví dụ 1 ngón tay + 4 

ngón tay = 5. 

 

10 Bài: Văn bản cung cấp 

thông tin: Văn bản 

hướng dẫn- Tuần 1 

Làm theo hàng loạt các 

hướng dẫn đơn giản. 

Tập đưa ra những 

hướng dẫn bằng lời nói. 

 

Nắm vững những đặc 

điểm cơ bản của văn bản 

hướng dẫn. 

 

Unit: Thơ có vần, điệp 

từ và điệp ngữ- Tuần 3 

 

Viết thơ 

Bài: Làm quen với phép 

cộng 

Các em học cách tạo 

thành số 10. 

Sử dụng 10 ngón tay để 

tìm các cặp số có tổng 

bằng 10. 

Điền số bằng với số 

lượng dấu chấm có trên 

cánh của bọ cánh cam.  

 

 

 

 

Nhận biết môi trường 

sống khác nhau của thực 

vật và tại sao 

 

 

 

 

 

Sử dụng hình phẳng để 

làm côn trùng. 

 

 

Tìm hiểu các phần của 

cây sen được sử dụng 

vào những việc gì: lá, 

hạt, rễ sen. 

Nếm thử món chè hạt 

sen và làm món salad từ 

rễ sen.  

11 Bài: Văn bản cung cấp 

thông tin: Văn bản 

hướng dẫn- Tuần 2 

 

 

Đưa ra một chuỗi những 

hướng dẫn đơn giản cho 

bạn làm theo sử dụng 

ngôn ngữ thích hợp và 

theo trình tự đúng. 

 

Bài: Văn bản cung cấp 

thông tin: Văn bản 

hướng dẫn- Tuần 1 

 

Tìm hiểu đặc điểm của 

văn hướng dẫn.  

 

Thực hành làm theo 

hướng dẫn. 

 

 

Bài: Làm quen với phép 

cộng 

Các em học cách tạo 

thành số 10. 

 

Cộng hai số trong phạm 

vi 10 

 

 

 

 

Khám phá lợi ích của 

thực vật đối với thiên 

nhiên và cuộc sống con 

người. 

 

 

Làm côn trùng (hình 

khối) bằng đất nặn, chú 

thích các bộ phận của 

con côn trùng đó.   

 

Côn trùng: 

 

Khám phá thói quen 

sinh hoạt của côn trùng, 

đặc biệt là loài kiến. 

 

Khám phá môi trường 

sống tốt cho côn trùng. 

 

12 Bài: Kể chuyện – Các 

câu chuyện của các nền 

văn hóa khác nhau – 

Tuần 1 

Đọc một số câu chuyện 

Bài: Văn bản cung cấp 

thông tin: Văn bản 

hướng dẫn- Tuần 2 

Viết câu hướng dẫn đơn 

giản chỉ dẫn về cách 

Bài: Làm quen với phép 

cộng 

 

 

Giá trị của số 0. 

 

 

 

Thảo luận và đưa ra 

những cách thiết thực để 

 

 

 

 

Khám phá côn trùng 

Côn trùng: 

 

 

Khám phá côn trùng 

trong những môi trường 
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của những nền văn hóa 

khác nhau trong đó có 

những câu được lặp đi 

lặp lại. 

Thảo luận hiệu quả của 

những câu được lặp đi 

lặp lại trong truyện và 

cả lớp cùng đọc thuộc 

những câu này. 

 

đánh răng, mặc quần áo, 

sử dụng các từ chỉ thứ 

tự như trước tiên, sau 

đó, và một số động từ 

bắt buộc 

 

 

Ôn tập phép cộng và 

phép so sánh.  

 

bảo vê thực vật. trong những môi trường 

sống khác nhau. 

 

sống khác nhau. 

 

 

13 Bài: Kể chuyện – Các 

câu chuyện của các nền 

văn hóa khác nhau – 

Tuần 2 

 

Sử dụng ngôn ngữ để 

khám phá, thay đổi và 

sáng tác một số câu theo 

mẫu. 

Bài: Kể chuyện – Các 

câu chuyện của các nền 

văn hóa khác nhau – 

Tuần 1 

Các em nghe kể những 

câu chuyện và đoán 

những tình huống sắp 

xảy ra.  

 

 Tìm hiểu ngôn ngữ và 

từ ngữ lặp lại trong câu 

chuyện.  

So sánh, đối chiếu cách 

tạo nên các câu chuyện 

của mỗi nền văn hóa 

 

 

Bài: Đếm và so sánh số 

 

Đếm tới và đếm lùi từ 1 

đên 10.  

Tìm các chữ số nhỏ nhất 

và lớn nhất.  

Tìm số liền trước và số 

liền sau.  

 

 

Xây dựng mô hình môi 

trường sống của thực 

vật, sử dụng hộp đựng 

giày cũ. Kể tên những 

loại thực vật có thể sống 

trong môi trường này.  

 

 

 

 

Khám phá cách làm mật 

của loài ong.  

Nếm mật ong. 

Côn trùng: 

 

 

Tìm hiểu các loài côn 

trùng gây hại. 

 

14 Bài: Kể chuyện – Các 

câu chuyện của các nền 

văn hóa khác nhau – 

Tuần 3 

 

 

Hướng dẫn và làm mẫu 

để học sinh viết câu dựa 

theo mẫu câu đã học. 

Bài: Kể chuyện – Các 

câu chuyện của các nền 

văn hóa khác nhau – 

Tuần 2 

Khám phá các ý tưởng 

cho phần kết của câu 

chuyện.  

 

 

Bài: Đếm và so sánh số 

Sắp xếp các số thứ tự 

trong phạm vị 5.  

Sắp xếp theo thứ tự từ 

nhỏ nhất đến lớn nhất 

và ngược lại.  

Chơi trò đoán số. 

 

Với kiến thức đã học 

trong học kỳ này, các em 

thiết kế một cây xanh và 

những yếu tố liên quan 

như hạt, hoa, môi 

trường sống, chiều cao, 

màu sắc của cây. 

 

 

Miêu tả cách làm mật 

của loài ong. 

Miêu tả mùi vị của mật 

ong. 

 

 

Côn trùng: 

 

Khám phá trục đối xứng 

trên cơ thể côn trùng và 

thiết kế mô hình loài 

nhện. 
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15 Biểu diễn văn nghệ của 

khối lớp 1 và lớp 2  

 

Bài: Kể chuyện – Các 

câu chuyện của các nền 

văn hóa khác nhau – 

Tuần 3 

 

Viết ý tưởng cho phần 

chính của một câu 

chuyện đơn giản.  

 

Biểu diễn văn nghệ của 

khối lớp 1 va lớp 2  

Biểu diễn văn nghệ của 

khối lớp 1 va lớp 2 

Biểu diễn văn nghệ của 

khối lớp 1 va lớp 2 

Biểu diễn văn nghệ của 

khối lớp 1 va lớp 2 

16 Bài: Văn bảng cung cấp 

thông tin: Văn tường 

thuật và các kỹ năng sử 

dụng từ điển 

 

Xếp các từ cho sẵn theo 

thứ tự abc. 

 

Sử dụng từ điển hình để 

tra từ. 

 

 

Kiểm tra viết 

 

 

Bài: Đếm và so sánh số 

 

Sắp xếp các số thứ tự 

trong phạm vị 10.  

Sắp xếp theo thứ tự từ 

nhỏ nhất đến lớn nhất 

và ngược lại.  

Chơi trò đoán số. 

Ôn tập – Khuyến kích 

các em hỏi và trả lời các 

câu hỏi theo chủ đề đã 

học.  

Phát triển kỹ năng tư 

duy hỏi- đáp của học 

sinh. 

Xem một đoạn băng 

hình về cuộc sống của 

loài kiến.  

Kiến sa mạc và chế độ 

quân chủ của loài kiến 

sa mạc; Kiến cắt lá và 

kiến quân đội.   

 

 

 Côn trùng: 

 

Khám phá trục đối xứng 

trên cơ thể côn trùng và 

thiết kế mô hình loài 

bướm. 

 


