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Thể loại: Truyện cổ tích 

Tìm hiểu đặc điểm của 

truyện cổ tích.  

 

 

Thể loại: Truyện cổ tích 

Viết một bài văn tường 

thuật lại kỳ nghỉ của em. 

 

Đọc và kể lại những câu 

chuyện cổ tích.  

 

Chủ đề: Số học và Đại 

lượng 

Điền số thích hợp vào 

phép tính cộng. 

 

Nhận biết mối quan hệ 

của các đơn vị chỉ thời 

gian. 

 

Thực hành xem lịch. 

Bài: Điện 

Giới thiệu các thiết bị 

điện gia dụng: thiết bị 

phát sáng, sinh nhiệt, 

chuyển động hay âm 

thanh. Nhận biết, kể tên 

và phân loại các thiết bị 

điện.  

Chủ đề: Đã đến giờ 

biểu diễn 

Hoạt động mở đầu chủ 

đề: Trình bày những 

hiểu biết về nghệ thuật 

múa rối và các loại hình 

nghệ thuật khác.  

 

 

Chủ đề: Đã đến giờ 

biểu diễn 

Khám phá các loại hình 

múa rối trên thế giới. 
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Học các cụm từ liên 

quan đến truyện cổ tích 

như bối cảnh, nhân vật 

và diễn biến.  

 

 

Lập dàn ý cho một câu 

truyện cổ tích.  

 

Tìm hiểu tính từ trong 

ngữ pháp. 

Chủ đề: Số học 

Điền số thích hợp vào 

phép tính trừ. 

 

Cộng và trừ số có 2 chữ 

số. 

 

Giải các bài toán liên 

quan đến phép cộng và 

trừ.  

Học cách sử dụng các 

thiết bị điện thông dụng 

một cách an toàn.  

Vẽ sơ đồ của một nhà 

hát.  

 

Học cách giữ an toàn ở 

nơi đông người.  

 

Vẽ khuôn mặt của một 

con rối và tìm hiểu sự 

biểu cảm qua gương 

mặt.  

 

 

Tham quan và xem 

chương trình múa rối 

nước tại nhà hát.  
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Tìm hiểu các cách mở 

đầu một câu chuyện cổ 

tích. 

Phân tích một câu 

chuyện cổ tích dựa trên 

bố cục của câu chuyện.  

 

Viết phần mở đầu một 

câu truyện cổ tích.  

 

Mô tả các nhân vật và 

viết đoạn hội thoại cho 

câu chuyện.  

Chủ đề: Số học 

Nhận biết các cặp số có 

tổng bằng 10. 

 

Nhận biết đồng tiền xu 

của Anh và giải các bài 

toán về tính tiền  

Học về một số thiết bị sử 

dụng công suất điện nhỏ 

và các thiết bị dùng pin 

có hai đầu âm và dương.  

 

Thực hành lắp pin cho 

thiết bị.  

 

Lập kế hoạch, thiết kế và 

hoàn thành một con rối.  

Thiết kế một con rối que 

và chuẩn bị các vật liệu 

để làm con rối.  
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Sử dụng bảng bố cục để 

lập dàn ý cho phần mở 

đầu của một câu chuyện 

Viết phần diễn biến và 

phần kết thúc của 

truyện cổ tích.  

Bài: Số học và Đại 

lượng 

Tìm hiểu phép cộng, 

Thực hành lắp pin cho 

các thiết bị dùng pin và 

giải thích làm thế nào để 

Tìm hiểu về công việc 

của các nghệ sĩ vẽ tranh 

phong cảnh. 

Thiết kế con rối và tham 

gia biểu diễn một 

chương trình múa rối.  
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cổ tích.  

Viết phần mở đầu câu 

chuyện, xây dựng nhân 

vật và bối cảnh.  

Nhận biết quan hệ từ và 

cách dùng của các quan 

hệ từ khác nhau. 

 

 

phép trừ và những từ 

vựng liên quan đến các 

phép tính này.   

Ước lượng và so sánh  

thể tích sử dụng các đơn 

vị đo chuẩn. 

Thực hành đo khối 

lượng 

mạch điện hoạt động 

hiệu quả. 

Tạo một mạch điện đơn 

giản.  

 

Cắt dán để tạo nên một 

phông màn sân khấu. 
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Lập dàn ý và viết phần 

diễn biến của câu 

chuyện với các sự kiện 

và vấn đề của câu 

chuyện. 

 

Ôn tập quan hệ từ 

  

Chương trình văn nghệ 

Tết 

 

 

Chương trình văn nghệ 

Tết 

Chủ đề: Số học 

Tìm gấp đôi và chia đôi 

của một số đã cho 

Nhận biết khái niệm ban 

đầu về phân số 

Đọc và viết các phân số 

đơn giản 

Tìm phân số của một 

nhóm đối tượng 

Tự làm một mạch điện 

đơn giản.  

Chứng minh rằng điện 

sẽ không truyền khi 

mạch bị đứt.  

Dự đoán kết quả của các 

thí nghiệm dựa trên kiến 

thức đã học. 

 

Chương trình văn nghệ 

Tết 

 

Chương trình văn nghệ 

Tết 
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Viết phần kết thúc của 

câu chuyện. 

 

Chỉnh sửa câu chuyện.  

Chỉnh sửa và viết bản 

hoàn chỉnh câu chuyện 

cổ tích của mình.  

Chủ đề: Hình học 

Sử dụng các thuật ngữ 

toán học để mô tả vị trí, 

phương hướng và 

chuyển động. 

Xác định trục đối xứng 

trong các bức tranh và 

trong các hình phẳng. 

Vẽ trục đối xứng. 

Nhận biết góc vuông 

trong hình vuông và 

hình chữ nhật. 

Sử dụng bảng mạch 

điện đã làm để thiết kế 

một sân khấu nhỏ có 

đèn chiếu sáng.  

Chủ đề: Trang phục 

Hoạt động mở đầu chủ 

đề: Biểu diễn thời trang 

 

Sử dụng từ mới để mô 

tả một bộ trang phục 

yêu thích. 

 

Tìm hiểu các cách mặc 

quần áo khác nhau. 

Chủ đề: Trang phục 

Chia sẻ kiến thức hiểu 

biết về trang phục.  

 

Tìm hiểu trang phục 

thiết yếu và trang phục 

phụ trợ.  

 

Phân loại trang phục 

theo các yếu tố khác 

nhau như trang phục 

quá khứ và hiện tại, 

trang phục mùa nóng và 

mùa lạnh.  

7 Làm bài kiểm tra – thể Làm bài kiểm tra – thể Chủ đề: Số học Bài: Thay đổi vật liệu Tìm hiểu đồng phục của Tìm hiều về trang phục 
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 loại Truyện cổ tích loại Truyện cổ tích Đếm bước 2, bước 5 và 

bước 10 

Nhận biết được rằng 

nhân là cộng nhiều lần 

cùng một số và phép 

nhân có tính giao hoán  

Tìm kết quả của phép 

nhân 2, 5 và 10. 

Giải các bài toán đơn 

giản với phép nhân. 

Phân loại đồ vật theo 

chất liệu của đồ vật đó.  

 

Liệt kê các loại vật liệu 

khác nhau.  

 

 

những người làm dịch 

vụ cứu hộ và nhận xét 

tại sao những trang 

phục này được thiết kế 

như vậy.  

 

Tìm hiểu về quần áo bảo 

hộ và quần áo có phản 

quang.  

 

truyền thống của Việt 

Nam. 

 

Tìm hiểu thời tiết có ảnh 

hưởng đến trang phục 

của người Việt Nam ở 

các vùng miền khác 

nhau như thế nào.  

 

Thiết kế và tạo nên 

những bộ trang phục 

truyền thống.  
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Thể loại: Thơ miêu tả 

Tìm hiểu đặc điểm của 

một bài thơ 

 

Tìm hiểu một bài thơ có 

hình kim cương và xác 

định các loại từ có trong 

bài thơ đó (tính từ, danh 

từ và động từ) 

Thể loại: Thơ miêu tả 

Nhận biết tính từ và đặt 

câu với tính từ 

 

Đọc diễn cảm bài thơ 

 

 

Chủ đề: Số học 

Đếm bước 2, bước 5 và 

bước 10 

Các em biết được rằng 

chia là chia thành các 

phần bằng nhau hay là 

nhóm lại. Đồng thời các 

em dùng phép nhân 2, 5 

và 10 để tìm kết quả của 

phép chia và giải các bài 

toán có lời văn 

Nhận biết các nguyên 

liệu tự nhiên và phân 

loại nguyên liệu theo 

nhóm.   

 

 

Nhận biết trang phục 

truyền thống của các 

nước khác nhau.  

 

Tìm vị trí các nước trên 

bản đồ.  

Thảo luận về việc sử 

dụng nguyên liệu tái 

chế.  

 

Tìm hiểu về các nguyên 

liệu giữ ấm và khô trong 

thời tiết ẩm ướt của Việt 

Nam và thử nghiệm loại 

vật liệu đó. 
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Bổ sung và chỉnh sửa 

các bài thơ, đánh máy 

bài thơ hình kim cương 

hoàn chỉnh 

 

 

Viết, chỉnh sửa và hoàn 

thành bài thơ miêu tả. 

Kiểm tra và đánh giá Giả thuyết về sự thay 

đổi trạng thái khi một 

chất được làm lạnh hoặc 

nóng lên.  

 

Học các thuật ngữ khoa 

học như ‘chất rắn’, ‘chất 

lỏng’, ‘chất khí’ và nhận 

biết những chất này 

tromg cuộc sống.  

Tìm hiểu cách làm ra len 

và cảm giác khi sờ vào 

nó. Liên hệ với kiến thức 

đã học liên quan đến 

thay đổi nguyên vật 

liệu.  

 

Sử dụng túi nhựa, len và 

nguyên liệu tái chế để 

dệt nên các sản phẩm tái 

chế.  

 

Tìm hiểu công dụng của 

nón lá Việt Nam.  

 

Trang trí nón lá. 
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Xác định các mẫu 

nguyên vật liệu. 
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Trình diễn những bài 

thơ tự sáng tác. Phát 

triển kỹ năng trình diễn 

thơ: khi đọc thơ thì phải 

đọc to, rõ và chậm rãi, 

đồng thời sáng tác các 

động tác để minh họa 

cho bài thơ của mình. 

 

Ngữ pháp: nhận biết từ 

láy  

 

Sáng tác thơ có vần điệu 

 

Chủ đề: Số học 

Ôn tập bảng nhân 2, 5 và 

10. 

Giải toán có lời văn với 4 

phép tính: cộng, trừ, 

nhân, chia. 

Thực hiện thí nghiệm để 

tìm hiểu trạng thái thay 

đổi như thế nào khi một 

vật liệu được làm lạnh 

hoặc làm nóng. Ghi lại 

kết quả của các thí 

nghiệm khoa học bằng 

hình ảnh. 

Nhận biết trang phục 

theo thời gian: từ quá 

khứ đến hiện tại. Mô tả 

chất liệu của trang phục 

đó được làm từ sợi nhân 

tạo hay sợi tổng hợp và 

chất lượng của những 

vật liệu đó.  

 

 

Thiết kế và làm một 

chiếc mũ thân thiện với 

môi trường sử dụng 

nguyên liệu tái chế như 

báo, chai, túi nhựa, giấy 

phế liệu, hộp, lá, đĩa CD 

v.v… 
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Tham gia câu lạc bộ thơ 

của khối 2.  

Tham gia câu lạc bộ thơ 

của khối 2. 

Chủ đề: Số học 

Giải bài kiểm tra 

Tìm phân số của một số 

đã cho 

Thực hiện thí nghiệm để 

biết rằng các vật liệu 

thay đổi khi được nung 

nóng và có thể không 

quay trở lại hình dạng 

ban đầu. Ghi lại những 

quan sát và so sánh vào 

bảng biểu. 

Hoạt động kết thúc chủ 

đề: Thiết kế và làm quần 

áo thân thiện với môi 

trường, sử dụng báo, 

chai lọ, túi nhựa, giấy 

phế liệu, hộp, lá, đĩa CD 

... 

Hoạt động kết thúc chủ 

đề: Tham gia buổi trình 

diễn thời trang với trang 

phục là nón và quần áo 

được làm từ nguyên liệu 

tái chế, than thiện với 

môi trường.  

 


