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1       

2 Chủ đề: Văn Nghị Luận 

Nhận biết thành kiến 

trong văn nghị luận qua 

các bài viết. 

 

 

Chủ đề: Văn Nghị Luận 

Thảo luận các vấn đề 

được nhiều người quan 

tâm và đóng vai các 

nhân vật để tranh luận 

bày tỏ quan điểm: ủng 

hộ hay phản đối các vấn 

đề đó. 

 

Chủ đề: Tính toán, đo 

lường, nhận biết hình 

phẳng và hình khối. 

Sử dụng thước đo độ để 

đo và vẽ góc tương đối 

chính xác; tính góc trong 

tam giác và góc tại một 

điểm; hình dung hình 

khối từ hình phẳng và 

vẽ lưới hình khối. 

Chủ đề: Ánh sáng và 

quá trình thị giác tiếp 

nhận ánh sáng. 

 Tia sáng đổi hướng khi 

có sự phản chiếu từ bề 

măt tiếp xúc với tia sáng. 

 

Chủ đề: Danh lam 

thắng cảnh. 

Thảo luận các loại hình 

du lịch phổ biến và phân 

tích những nhân tố góp 

phần thu hút khách du 

lịch, đồng thời phân tích 

sự khác nhau về nhu cầu 

cũng như sở thích của 

khách du lịch. 

 

 

Chủ đề: Danh lam 

thắng cảnh 

Thiết kế dịch vụ du lịch 

cho một thành phố lớn. 

3 Viết thư ủng hộ hoặc 

phản đối một vấn đề. 

Tìm hiểu về các đặc 

điểm của văn nghị luận 

mang tính khách quan. 

Chủ đề: Giá trị của hàng  

 

Nhận biết tập hợp số 

nguyên; sắp xếp số 

nguyên; cộng các số 

nguyên cùng dấu và 

khác dấu. 

 

Tìm hiểu làm cách nào 

có thể thay đổi kích 

thước và vị trí bóng của 

một vật. 

Tại sao du lịch được xem 

là ngành công nghiệp 

lớn nhất thế giới? Tranh 

luận các tác động tích 

cực và tiêu cực khi có 

một dự án du lịch xây 

dựng tại địa phương. 

 

Liệt kê các nhân tố thu 

hút khách du lịch ở Việt 

Nam, tập trung phân 

tích  các khía cạnh như 

giải trí, di tích lịch sử và 

phong cảnh thiên nhiên. 

4 Viết thư phản hồi sử 

dụng  ngôn ngữ bình 

dân. 

Viết một bài văn nghị 

luận mang tính khách 

quan. 

Trừ số nguyên cùng dấu 

và khác dấu; nhân các số 

nguyên cùng dấu và 

khác dấu. 

Ôn tập các kiến thức về 

chủ đề ánh sáng. 

 

Du lịch ảnh hưởng như 

thế nào đến các khu vực 

trên thế giới? Tìm hiểu 

khái niệm về du lịch 

sinh thái. 

Các em học sinh gặp  gỡ 

khách mời từ Trung tâm 

du lịch để hiểu biết thêm 

về chức năng của ngành 

du lịch cùng với các dịch 

vụ và sản phẩm của 

ngành này. 

5 Kiểm tra lớp 6 Kiểm tra lớp 6 Kiểm tra lớp 6 Kiểm tra lớp 6 Kiểm tra lớp 6 Kiểm tra lớp 6 
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6 Chủ đề: Truyện 

Khám phá các thể loại 

truyện dành cho thiếu 

nhi. 

Chủ đề: Truyện 

Đọc và thuyết trình các 

thể loại truyện dành cho 

thiếu nhi. 

Chủ đề: Tính chất của 

số 

 

Nhận biết lũy thừa, 

nhân và chia lũy thừa có 

cùng và khác cơ số. 

Chủ đề: Chất rắn, lỏng 

và khí 

 Nhận biết đặc tính của 

chất rắn và chất lỏng. 

Văn nghệ chào mừng 

Tết 

Văn nghệ chào mừng 

Tết 

7 Đọc và phân tích một số 

ví dụ của các thể loại 

truyện dành cho thiếu 

nhi.  

 

Đọc và phân tích một số 

ví dụ của các thể loại 

truyện dành cho thiếu 

nhi.  

  

Tìm bội của 2, 3,5, 9 và 

10; sử dụng BODMAS 

để thực hiện phép tính; 

chọn phương pháp thích 

hợp khi tính toán. 

 

Khảo sát, tìm hiểu khái 

niệm về sự tồn tại của 

không khí trong thực tế 

và trọng luông của 

không khí. 

 

Văn nghệ chào mừng 

Tết 

Văn nghệ chào mừng 

Tết 

8 So sánh các thể loại 

truyện.  

 

Phân tích ngôn ngữ và 

cấu trúc cơ bản của 

truyện. 

Nhận biết đặc điểm 

chính của truyện hài 

hước. 

 

Tìm bội, ước, số nguyên 

tố và ước số nguyên tố. 

Tìm bội chung và ước 

chung; tìm bội chung 

nhỏ nhất và ước chung 

lớn nhất. 

Tìm hiểu về các chấ t khí 

khác nhau và công dụng 

của chúng trong thực tế. 

 

Sử dụng Internet và tài 

liệu trong thư viện để 

tìm hiểu về một nước 

nào đó. Học sinh tạo 

trang web cho đất nước 

đó bao gồm thông tin và 

hình ảnh. 

 

Thiết kế tour du lịch về 

nguồn ở Việt Nam.  

Chọn nhân vật được ca 

ngợi  trong lịch sử hoặc 

các sự kiện lịch sử trọng 

đại và thiết kế cẩm nang 

hướng dẫn du lịch cho 

tour tìm hiểu lịch sử. 

9 Viết một truyện ngắn 

theo một thể loại truyện 

cụ thể mà bạn chọn. 

 

Lập dàn ý và viết một 

truyện ngắn có yếu tố 

hài hước. 

 

Chủ đề: Lập luận về số 

và các mối quan hệ 

tương quan. 

Cộng, trừ phân số và 

hỗn số. 

Chủ đề: Tách hỗn hợp 

Tách chất rắn từ hỗn 
hợp chất lỏng bằng rây 
hay bằng dụng cụ lược. 

Vẽ biểu đồ thể hiện quá 

trình trên. 

 

Giả sử có một khu nghỉ 

dưỡng trên hòn đảo 

hoang, Lập kế hoạch thu 

hút khách du lịch đến 

hòn đảo này, nhưng 

phải  giảm thiểu những 

ảnh hưởng tiêu cực đến 

môi trường. 

Đóng vai là thành viên 

của Hiệp hội du lịch Việt 

Nam và đưa ra những 

biện pháp đẩy mạnh 

ngành du lịch để thu hút 

du khách đến tham quan 

Việt Nam. 
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10 Chuyến dã ngoại đến 

Hội An 

(4 ngày, 3 đêm) 

Chuyến dã ngoại đến 

Hội An 

(4 ngày, 3 đêm) 

Chuyến dã ngoại đến 

Hội An 

(4 ngày, 3 đêm) 

Chuyến dã ngoại đến 

Hội An 

(4 ngày, 3 đêm) 

Chuyến dã ngoại đến 

Hội An 

(4 ngày, 3 đêm) 

Chuyến dã ngoại đến 

Hội An 

(4 ngày, 3 đêm) 

11 Chủ đề: Tác giả - tác 

phẩm 

Đọc một tiểu thuyết viết 

bởi tác giả viết truyện 

thiếu nhi nổi tiếng. 

Chủ đề: Tác giả - tác 

phẩm 

Đọc một truyện viết bởi 

tác giả truyện thiếu nhi 

nổi tiếng. 

Thảo luận các hình thức 

điểm sách. 

Nhân, chia phân số và 

hỗn số. 

 

 

Quan sát về quá trình 

hòa tan, tách hỗn hợp và 

dung dịch. 

 

Tìm hiểu cách thức 

quảng cáo du lịch qua 

các phương tiện như TV, 

áp phích, tờ rơi. Đánh 

giá các hình thức quảng 

cáo và xác định hiệu quả 

mà chúng mang lại. 

 

Thiết kế các hình thức 

quảng bá du lịch như 

TV, áp phích, biển 

quảng cáo, radio, tạp chí 

và tờ rơi. 

 

12 Khám phá cách sử dụng 

nhật ký đọc để đăng 

nhập diễn biến của 

truyện. 

 

Khám phá cách sử dụng 

nhật ký đọc để đăng 

nhập những tranh luận 

về nhân vật hay xung 

đột truyện.  

 

Chủ đề: Đo lường và 

giải toán có lời văn 

Đọc và viết các đơn vị 

đo độ dài, khối lượng và 

thể tích, bao gồm cách 

viết rút gọn và các mối 

tương quan giữa chúng. 

Tìm hiểu quá trình hòa 

tan của chất rắn diễn ra 

nhanh như thế nào. 

 

Thiết kế áp phích và 

trang web quảng cáo cho 

một địa danh nào đó, sử 

dụng cụm từ, thuật ngữ 

dành cho quảng cáo. 

Nhớ lại các trải nghiệm 

của các chuyến du lịch, 

kỳ nghỉ và thiết kế “Cẩm 

nang sinh tồn” khi du 

lịch về nơi đó. 

13   Chủ đề: Tỷ lệ - Thống 

kê 

Giải toán có lời văn liên 

quan đến tỷ lệ. 

Đọc hiểu bảng biểu, thu 

thập và trình bày dữ liệu 

Ôn tập và đánh giá chủ 

đề đã học. 

Thực hiện chương trình 

quảng cáo du lịch cho 

một tour ở nước ngoài. 

 

Thực hiện chương trình 

quảng cáo du lịch Việt 

Nam, mời các học sinh, 

thầy cô trong trường 

tham dư, họ có thể đặt 

câu hỏi và bầu chọn cho 

địa điểm mà họ yêu 

thích. 
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trên các loại bảng biểu 

hay biểu đồ khác nhau. 

Thống kê giá trị trung 

bình, số  lặp lại thường 

xuyên, biên độ và giá trị 

nằm giữa. 

 


