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Week 

number 
Văn học Toán Khoa học Liên Kết 

Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt 

Week 1 

 

Thể loại: Văn bản giải 

thích 

 

Tìm hiểu cách dùng của 

các câu hỏi ‘như thế 

nào’, ‘ tại sao’, ‘ở đâu’, 

‘gì/cái gì’ 

 

Thực hành đặt câu hỏi 

với các bạn trong lớp. 

 

 

Thể loại: Văn bản giải 

thích 

 

Thực hành đặt câu hỏi 

và giải thích các vấn đề 

quen thuộc.  

Chủ đề: Số học + Đại 

lượng 

Nhận biết số chẵn và số lẻ 

Tìm kết quả của phép x2, 

x5 và x10 

 

Giải các bài toán 2 bước 

với các phép tính cộng, 

trừ, nhân, chia (các bài 

toán về tiền, thể tính, độ 

dài, khối lượng) 

Chủ đề: Các nguồn âm 

thanh 
Tìm hiểu về âm thanh 

thông qua việc chăm chú 

lắng nghe và biết được 

rằng có nhiều nguồn âm 

thanh khác nhau. 

Chủ đề: Giao tiếp 

Hoạt động mở đầu chủ 

đề: xem phim không có 

lời thoại và thảo luận 

các hình thức giao tiếp. 

 

Tìm hiểu phương thức 

giao tiếp thông qua hội 

họa và tạo ra một tác 

phẩm hội họa đặc sắc. 

 

Chủ đề: Giao tiếp 

Giải thích các nội dung 

chính của chủ đề và 

trình bày những hiểu 

biết cũng như những 

thắc mắc của cá nhân về 

chủ đề này. 

 

Week 2 

 

Giới thiệu các đặc điểm 

chính của một Văn bản 

giải thích. 

 

Ôn tập các trạng từ chỉ 

thời gian: đầu tiên, kế 

tiếp, cuối cùng.  

 

Đọc Văn bản giải thích 

và xác định các đặc 

điểm chính của một Văn 

bản giải thích. 

 

Nhận biết các quan hệ 

từ chỉ nguyên nhân kết 

quả và đặt câu với các 

quan hệ từ này. 

Chủ đề: số học và hình 

học 

Nhận biết mối quan hệ 

giữa phép nhân và phép 

chia. 

Tìm kết quả của chia 2, 

chia 5 và chia 10. 

 

Nhận biết các hình 

phẳng/hình khối và 

miêu tả đặc điểm của 

chúng. 

Nhận biết cách tạo ra âm 

thanh từ các bộ phận trên 

cơ thể người và biết được 

rằng khi đó các bộ phận 

này sẽ chuyển động. 

 

Dùng xúc giác để khám 

phá âm  thanh. 

 

Tạo ra những bức tranh về 

âm thanh. 

Tìm hiểu các hình thức 

giao tiếp trong quá khứ. 

 

 

Tìm hiểu các hình thức 

giao tiếp của con người 

ở những vùng miền 

khác nhau trên thế giới. 

 

 

 

Viết bưu thiếp cho bạn 

bè hoặc người thân. 

Tìm hiểu cách viết thư. 

Week 3 - 

Week 4 

 

 

Tìm hiểu qui trình gửi 

thư và học các từ vựng 

có liên quan.  

 

  

Lập dàn ý và viết văn 

bản giải thích qui trình 

gửi bưu thiếp 

Chủ đề: Số học 

Cộng và trừ số tròn chục. 

 

Cộng và trừ nhẩm số có 

2 chữ số. 

Phân loại, so sánh và sắp 

xếp các loại âm thanh. 

 

Sáng tạo các loại  nhạc cụ.  

Tìm hiểu các hình thức 

giao tiếp hiện đại. 

 

Tìm hiểu các cách giao 

tiếp an toàn. 

So sánh các hình thức 

giao tiếp trong quá khứ 

và hiện tại – quá trình 

thay đổi của các hình 

thức giao tiếp. 

Week 5 

 

Sắp xếp các bước của 

qui trình gửi thư và viết 

Viết và chỉnh sửa Văn 

bản giải thích  

Chủ đề: Số học 

Đếm bước 3 và bước 4 

Tìm hiểu âm thanh 

được truyền đến tai 

Tìm hiểu qui trình gửi 

thư. 

Xác định hình thức giao 

tiếp gián tiếp và giao 
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một văn bản giải thích 

qui trình này.  

Lập bảng nhân 3 và 

bảng nhân 4 

chúng ta như thế nào và 

sáng tạo các thiết bị 

truyền âm thanh. 

Hoạt động kết thúc chủ 

đề - Tham quan Bưu 

điện thành phố HCM 

 

 

tiếp trực tiếp. 

Thảo luận những phẩm 

chất cần có khi giao tiếp. 

 

Week 6 

 

Làm bài kiểm tra viết – 

Thể loại Văn bản giải 

thích 

Làm bài kiểm tra viết – 

Thể loại Văn bản giải 

thích 

Chủ đề: Số học 

Đếm bước 3 và bước 4 

Lập bảng chia 3 và bảng 

chia 4 

Chủ đề: Giữ gìn sức 

khỏe 

Tìm hiểu về lịch sử của 

bản thân và biết được 

lúc bé mình trông như 

thế nào. 

 

Nhận biết các giai đoạn 

phát triển của con 

người. 

Chủ đề: Trinh thám 

thời gian 

 

Học sinh tìm hiểu lịch 

sử của bản thân mình.  

Chủ đề: Trinh thám 

thời gian 

Hoạt động mở đầu chủ 

đề: em làm nhà khảo cổ 

học. 

Trình bày những hiểu 

biết cũng như những 

thắc mắc của cá nhân về 

chủ đề này. 

Week 7 

 

Thể loại: Truyện cùng 

một tác giả 

Đọc cuốn truyện đầu 

tiên và cuốn truyện thứ 

hai trong loạt truyện của 

cùng một tác giả. 

Tìm hiểu các đặc điểm 

chính của Truyện cùng 

một tác giả và giải thích 

các từ mới. 

 

 

Thể loại: Truyện dài 

Nhận biết và miêu tả các 

nhân vật chính trong 

truyện dài. 

Miêu tả bối cảnh của 

câu chuyện. 

Đoán phần kết của câu 

chuyện. 

Unit: calculating 

Ôn tập x 2, x3, x4, x5 

 

Làm tròn chục một số 

đã cho. 

 

Nhận biết con con và 

con trưởng thành của 

một số động vật và các 

điểm khác nhau cơ bản 

giữa chúng. 

Phân loại các đồ vật 

trong bảo tàng theo 

thuộc tính của chúng. 

 

Tìm hiểu cách thức biến 

đồ mới thành đồ cũ. 

Học sinh thực hành làm 

bản đồ và trang sức giả 

cổ. 

Giải thích nội dung 

chính của chủ đề và giải 

thích thuật ngữ ‘tài liệu 

nguyên gốc và tài liệu 

phiên bản’ 

  

Week 8 

 

Đọc cuốn truyện thứ ba 

và cuốn truyện thứ tư 

trong loạt truyện của 

cùng một tác giả. 

 

Tìm hiểu các xu hướng 

và giải thích các từ mới. 

Lập dàn ý cho truyện 

dài. 

Viết phần mở đầu. 

 

Tìm gấp đôi và chia đôi 

của một số đã cho. 

Nhận biết giá trị của các 

chữ số trong một số có 3 

chữ số 

Giải các bài toán về tính 

tiền. 

Tìm hiểu những điều 

kiện cần thiết cho cuộc 

sống của con người. 

 

Nhận biết các thực 

phẩm có lợi và thực 

phẩm có hại cho sức 

Tìm hiểu con người đã 

tìm hiểu về quá khứ 

thông qua các cổ vật 

nguyên gốc như thế 

nào. 

Tạo nên các bức tranh 

trên hang động. 

Học sinh tìm hiểu lịch 

sử của các vật dụng 

trong gia đình mình. 
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 khỏe. 

Week 9 

 

Tìm hiểu về tác giả 

thông qua phương tiện 

công nghệ thông tin. 

 

Nhận biết văn phong 

của tác giả và tựa của 

một cuốn sách khác do 

tác giả này viết. 

Viết phần diễn biến cho 

truyện dài. 

Ôn tập và kiểm tra học 

kỳ III 

Phân loại thực phẩm 

thành nhóm và nhận 

biết tại sao các nhóm 

thực phẩm này có lợi 

cho sức khỏe con người. 

Tạo một tác phẩm hội 

họa cho biết lịch sử của 

bản thân và bỏ vào 

‘Chiếc hộp thời gian’. 

 

Tìm hiểu Hồ Hoàn Kiếm 

Week 10 

 

Sáng tác một câu 

chuyện theo cùng văn 

phong của tác giả, sử 

dụng nhiều tính từ và từ 

hay và bối cảnh sáng tác 

tương tự như tác giả đã 

được học. 

Viết phần kết thúc. 

Chỉnh sửa câu chuyện. 

Ôn tập x2,x3,x4,x5,x10 

Thực hành xem giờ (giờ 

hơn, giờ kém) với đồng 

điện tử và đồng hồ kim. 

Giải các bài toán về thời 

gian. 

Nhận biết rằng thuốc có 

thể giúp chúng ta khỏe 

hơn và cách sử dụng 

thuốc an toàn. 

Tạo một ‘‘Chiếc hộp 

thời gian’. 

Vẽ ngôi nhà của em 

Week 11 

 

Chọn một cuốn truyện, 

đóng kịch và biểu diễn 

cho học sinh lớp 1 xem.  

Chọn một câu chuyện, 

đóng kịch và biểu diễn 

cho học sinh lớp 1 xem. 

Nhận biết và sử dụng 

các đồng tiền Việt Nam. 

Tìm hiểu cách rửa tay 

sạch.  

Hoạt động kết thúc chủ 

đề: chôn Chiếc hộp thời 

gian’ trong sân trường. 

Hoạt động kết thúc chủ 

đề: mời khách đến tham 

quan Bảo tàng của lớp. 

 


