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Tuần Ngữ văn Toán  Khoa học  Liên Kết 

English Vietnamese Tiếng Anh Tiếng Việt 

1 Chủ đề: Kể chuyện bài 

3 (4 tuần): Câu chuyện 

cổ tích và thần thoại 

(gồm kịch) 

 

Xác định và tóm tắt cốt 

truyện sử dụng cấu trúc 

‘mở – thân – kết’ 

Xác định các đặc điểm 

điển hình: phần mở đầu, 

phần kết thúc, ngôn ngữ 

dùng trong truyện, nhân 

vật và cốt truyện. 

 

 

Chủ đề: Kể chuyện bài 

3 (4 tuần): Câu chuyện 

cổ tích và thần thoại 

(gồm kịch) 

 

Xác định và tóm tắt cốt 

truyện sử dụng cấu trúc 

‘mở – thân – kết’ 

Xác định các đặc điểm 

điển hình: phần mở đầu, 

phần kết thúc, ngôn ngữ 

dùng trong truyện, nhân 

vật và cốt truyện. 

 

Chủ đề: nắm vững số , 

mối liên hệ và tính toán 

 

 

Nhận ra các cặp số có 

tổng bằng 10 và 20. 

 

Từ đó ứng dụng vào 

phép trừ. 

 

 

Nguyên liệu (tiếp tục)  

 

Khảo sát nguyên liệu 

nào chống thấm 

 

Chủ đề: Đồ chơi 

 

Hoạt động mở đầu: Lớp 

một đi tham quan đến 

trung tâm giáo dục về 

đề tài phân vai 

 

Chủ đề: Đồ chơi 

 

Hoạt động mở đầu: Lớp 

một đi tham quan đến 

trung tâm giáo dục về 

đề tài phân vai 

 

2 Tái hiện bằng cách dùng 

hình ảnh, con rối hoặc 

đạo cụ. 

Khám phá nhân vật 

bằng cách nhập vai 

nhân vật và phân vai. 

 
 
 
 

Tái hiện bằng cách dùng 

hình ảnh, con rối hoặc 

đạo cụ. 

Khám phá nhân vật 

bằng cách nhập vai 

nhân vật và phân vai. 

 

 

 

 

Gấp đôi và chia đôi các 

số đến 10, 20 

 

 

Học và quyết định 

nguyên liệu nào là trong 

suốt, đục, mờ. 

 

Học và mô tả các đồ 

chơi yêu thích (sắp xếp 

đồ chơi cũ theo thời 

gian) 

 

 

 

 

Miêu tả đồ chơi yêu 

thích và chia sẻ tại sao 

đồ chơi ấy là đồ chơi 

yêu thích. 

 

3 Miêu tả nhân vật sử 

dụng hình ảnh, từ ngữ 

và ghi chú. 

 
 
 
 

Miêu tả nhân vật sử 

dụng hình ảnh, từ ngữ 

và ghi chú. 

 

 

 

 

 

Đếm tới và đếm lui 

bước 1. bước 2, bước 5 

và bước 10 

Ôn lại gấp đôi tất cả các 

số đến 10, 20. 

Dùng từ ngữ gấp đôi, 

 

Khám phá những 

nguyên liệu tái chế. 

Nguyên liệu nào có thể 

tái chế và tái chế như 

thế nào? 

 

 

Học và chơi trò chơi có 

tính ảo ảnh  

Sử dụng bút chì vẽ đồ 

chơi rồi đồ lại bằng bút 

mực. 

 

Viết những tính từ miêu 

tả phù hợp xung quanh 

hình vẽ. 
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một phần tư. 

 

 

4 Lập dàn ý và tự viết câu 

cổ tích, sâu chuổi các sự 

kiện và viết câu hoàn 

chỉnh. 

 

 

 

 

Lập dàn ý và tự viết câu 

cổ tích, sâu chuổi các sự 

kiện và viết câu hoàn 

chỉnh. 

 

Chủ đề: Xử lý dữ liệu 

và đo  

Dùng sơ đồ để phân loại 

các đồ vật theo nhóm, 

sử dụng tiêu chí đã cho. 

 

Xác định thông tin từ 

một biểu đồ hình, bảng 

hoặc biểu đồ. 

 

 

Ôn tập – sử dụng máy 

tính (Woldle) để thu 

thập thông tin đã học và 

từ ngữ được dùng trong 

chủ đề. 

 

 

Lập kế hoạch và thực 

hiện khám phá các hiệu 

ứng bề mặt của dốc trên 

một đoạn đường khi xe 

hơi đồ chơi đi qua. 

 

 

Nhận biết những đồ 

chơi truyền thống Việt 

Nam như: Banh đũa, đá 

cầu, ô ăn quan. 

 

5 Chủ đề: Tưởng thuật 

Bài 5 Văn bản tường 

thuật (sự thật và hư 

cấu) 2 tuần 

 

Sắp xếp các hoạt động 

theo trình tự của chuyến 

đi theo chủ đề ‘đồ chơi’. 

Thuật lại, sắp xếp các sự 

kiện theo trình tự sử 

dụng trạng từ chỉ thời 

gian. 

 

 

 

 

 

Unit: Non-fiction Unit 5 

Recount (Fact and 

Fiction) 2 weeks. 

 

Sắp xếp các hoạt động 

theo trình tự của chuyến 

đi theo chủ đề ‘đồ chơi’. 

Thuật lại, sắp xếp các sự 

kiện theo trình tự sử 

dụng trạng từ chỉ thời 

gian. 

 

Trả lời câu hỏi bằng 

cách phân loại thông tin 

theo danh sách và lập 

bảng. 

 

Trình bày kết quả sử 

dụng các nguồn thực tế, 

hình ảnh, biểu đồ cột 

hoặc biểu đồ hình. 

 

Chủ đề: ánh sáng và 

bóng tối 

Giới thiệu chủ đề 

Thảo luận kinh nghiệm 

về bóng tối: 

- Bạn có thể nhìn thấy 

gì? 

- Bạn biết gì về các 

động vật sống về 

đêm? 

- Chúng ta có thể làm gì 

trong bóng tối? 

- Ai sợ bóng tối? Vì sao? 

 

 

Học cách làm con rối. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Làm đồ chơi truyền 

thống: Chong chóng  

 

 

 

 

 

6 Lập dàn ý và viết văn 

bản tường thuật sử 

dụng bảng bố cục câu 

Lập dàn ý và viết văn 

bản tường thuật sử 

dụng bảng bố cục câu 

Chủ đề: đếm, phân tích 

số và tính 

 Giải toán có lời văn liên 

  

Khảo sát các nguồn sáng 

khác nhau. 

 

Hoạt động kết thúc: 

Mời các em học sinh từ 

 

Hoạt động kết thúc: 

Mời các em học sinh từ 
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chuyện. 

Viết một văn bản tường 

thuật đơn giản nối kết 

với chủ đề ‘Đồ chơi’ 

 
 
 
 
 
 

chuyện. 

Viết một văn bản tường 

thuật đơn giản nối kết 

với chủ đề ‘Đồ chơi’ 

 

quan đến đếm. cộng, trừ 

, gấp đôi hoặc chia đôi. 

 

 

 khối lớp khác đến tham 

quan cửa hàng phân vai. 

Ôn chủ đề. 

 

khối lớp khác đến tham 

quan cửa hàng phân vai. 

Ôn chủ đề. 

 

7 Chủ đề: Tường thuật 

Bài 4 về thế giới diệu 

kỳ (2 tuần)  

Xác định trong bối cảnh 

những vật khác biệt so 

với thế giới xung quanh 

chúng ta. 

Thuật lại một cuộc 

phiêu lưu. 

 

 
 
 

Chủ đề: Tường thuật 

Bài 4 về thế giới diệu 

kỳ (2 tuần)  

Xác định trong bối cảnh 

những vật khác biệt so 

với thế giới xung quanh 

chúng ta. 

Thuật lại một cuộc 

phiêu lưu. 

 

Đọc và viết các số từ 50 

đến 100. 

 

Áp dụng kiến thức đã 

học về giá trị của các 

chữ số. 

 

Khám phá và so sách 

ánh sáng từ các nguồn 

ánh sáng khác nhau 

 

Chủ đề: các giác quan 

 

Hoạt động mở đầu:  

Hoạt động thu thập kiến 

thức đã học 

Thiết lập góc phân vai. 

 

Topic: The senses 

 

 

 

 

Nhận biết tên của năm 

giác quan: Thị giác, 

khứu giác, vị giác, thính 

giác, xúc giác. 

 

 

8 Tạo bối cảnh và nhân 

vật tưởng tượng. 

Ghi lại những sự kiện 

dựa vào ý kiến của học 

sinh và kể lại câu 

chuyện đó. 

 

 

 

 

 

Tạo bối cảnh và nhân 

vật tưởng tượng. 

Ghi lại những sự kiện 

dựa vào ý kiến của học 

sinh và kể lại câu 

chuyện đó. 

 

Sử dụng các phương 

pháp tính thực tế để hỗ 

trợ phép trừ một số có 2 

chữ số từ số có 2 chữ số. 

 

 

 

Học về mặt trời: 

- Một nguồn sáng cho 

trái đất 

- Rất nguy hiểm khi nhìn 

trực tiếp 

- Quan sát 

 

Khám phá các âm thnah 

khác nhau và âm thanh 

đến từ đâu 

 

 

 

Khảo sát chức năng của 

mỗi giác quan thông 

qua các hoạt động: Phân 

biệt thị giác và thính 

giác. 
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9 Tự viết một câu chuyện, 

sử dụng phiên bản của 

một câu chuyện, dùng ý 

kiến đã bàn trong lớp. 

Chủ đề: Thơ Bài 1 Sử 

dụng các giác quan (2 

tuần) 

Xác định và thảo luận từ 

ngữ mô tả những gì 

chúng ta có thể nhìn, 

nghe, cảm, ngửi và nếm. 

 
 
 

Write their own version 

of the story, using or 

adapting the class ideas 

Chủ đề: Thơ Bài 1 Sử 

dụng các giác quan (2 

tuần) 

Xác định và thảo luận từ 

ngữ mô tả những gì 

chúng ta có thể nhìn, 

nghe, cảm, ngửi và nếm. 

 

Chủ đề: nắm vững số 

học, mối liên hệ và tính 

Trình bày một vấn đề sử 

dụng số, các vật liệu 

thực tế và các sơ đồ. 

 

Sử dụng các phương 

pháp này để giải quyết 

vấn đề và đưa ra cách 

giải quyết trong ngữ 

cảnh cụ thể. 

 

 

 

Khảo sát và khám phá 

các đồ vật sáng bóng. 

 

Mỹ thuật:  

Khám phá và khảo sát 

ảo ảnh quang học.  

 

 

 

Khảo sát chức năng của 

mỗi giác quan thông 

qua các hoạt động: Phân 

biệt xúc giác và khứu  

giác. 

 

 

10 Tập động tác cho mỗi 

giác quan khi đọc hoặc 

trích dẫn thơ. 

Chơi các trò chơi để 

khám phá các giác quan. 

Ví dụ xác định những 

đồ vật quen thuộc trong 

một túi vải. 

 

 

Tập động tác cho mỗi 

giác quan khi đọc hoặc 

trích dẫn thơ. 

Chơi các trò chơi để 

khám phá các giác quan. 

Ví dụ xác định những 

đồ vật quen thuộc trong 

một túi vải. 

 

Giải toán có lời văn liên 

quan đến  các nhóm số 

2,5 hoặc 10. Hoặc chia 

đều cho các nhóm. 

 

Khám phá phản chiếu 

của ánh sáng 

 

Thiết kế hội họa: thiết kế 

và làm món sà lách trái 

cây. 

 

 

 

 

 

Khảo sát chức năng của 

mỗi giác quan thông 

qua các hoạt động: Phân 

biệt vị giác. 

 

 

 

11 

 

 

 

 

Xác định từ và cụm từ 

đơn giản để mô tả 

những gì có thể nhìn, 

nghe, cảm, ngửi và nếm 

được. 

Ghi chú bằng từ và cụm 

Xác định từ và cụm từ 

đơn giản để mô tả 

những gì có thể nhìn, 

nghe, cảm, ngửi và nếm 

được. 

Ghi chú bằng từ và cụm 

Ôn tập và kiểm tra 

 

 

Ôn tập 

Hoạt động kết thúc: 

Ôn tập 

 

Hoạt động kết thúc: 

Ôn tập 
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từ đơn giản vào hình 

ảnh (trên giấy hoặc trên 

màn hình) 

từ đơn giản vào hình 

ảnh (trên giấy hoặc trên 

màn hình) 

 


