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Số tuần Môn Văn Môn Toán Khoa học Liên Kết 

Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt 

1 Chủ đề: Những câu 

chuyện có bối cảnh 

quen thuộc. 

 

. 

 

Suy nghĩ những điều gì 

giúp em trở thành một 

người bạn tốt. Cả lớp 

thiết kế một tác phẩm 

nghệ thuật liên quan 

đến câu chuyện. 
 

Chủ đề: Những câu 

chuyện có bối cảnh 

quen thuộc. 

 

Đọc những câu chuyện 

về tình bạn và nhận biết 

nhân vật tốt và xấu. 

 

Làm áp phích miêu tả 

bản thân và những điều 

nên làm để trở thành 

người bạn tốt.  

 

 

Bài kiểm tra đầu năm 

 

 

Chủ đề: Lực – Lực kéo 

và lực đẩy  

Định nghĩa các thuật 

ngữ:  ‘kéo’, ‘đẩy’, ‘ép’, 

‘xoắn’ và ‘vắt’.  

Khám phá, phân tích và 

phân loại đồ chơi theo 

lực kéo, đẩy. 

Phân tích vì sao đồ vật 

có thể thay đổi hình 

dạng khi bị kéo hoặc bị 

đẩy. 

  

Giáo dục công dân – 

Chúng ta đều là bạn 

 

Chúng ta đều là bạn và 

chúng ta cần quan tâm 

giúp đỡ lẫn nhau vì chúng 

ta là một phần của trường 

BVIS và cộng đồng. 

  

 Thảo luận Những nguyên 

tắc vàng và làm quen hoạt 

động thường ngày của lớp. 

 

Giáo dục công dân – 

Chúng ta đều là bạn 

 

Thảo luận và tìm hiểu bản 

thân chúng ta và điều gì 

giúp trở thành một người 

bạn tốt. 

 

Thảo luận Những nguyên 

tắc vàng và làm quen hoạt 

động thường ngày của 

lớp. 

2 Sắp xếp và kể lại theo 

thứ tự một câu chuyện 

Đọc và sắp xếp theo thứ 

tự 1 câu chuyện. Làm 

việc theo nhóm: đóng 

kịch theo câu chuyện 

vừa đọc. 

 

Chủ đề: Tính 

Cộng/trừ số có 1 và 2 

chữ số.  

Giải toán có lời văn với 

phép cộng và phép trừ.  

 

Mô tả, giải thích lực 

kéo, lực đẩy trong 

những hoạt động 

thường ngày qua ví dụ 

đi xe đạp và leo lên dàn 

leo trong sân chơi. 

Ghi nhận thông tin vào 

biểu đồ. 

 

Chủ đề: Các phương tiện 

giao thông 

Hoạt động mở đầu chủ đề: 

Khám phá nhiều loạị 

phương tiện khác nhau 

như xe buýt, xe hơi, xe 

xích lô, xe máy, xe đạp, 

scooter. 

http://learnenglishkids. 
britishcouncil.org/en/word
-games/paint-it/transport 
 

Chủ đề: Các phương tiện 

giao thông 

Thu thập kiến thức: 

Thu thập những kiến thức 

học sinh đã biết về các 

phương tiện giao thông. 

Hướng dẫn học sinh đặt 

những câu hỏi tìm hiểu 

kiến thức mới. 

  

 

3 Học từ mới liên quan 

đến nội dung bài học và 

những cấu trúc được 

lập lại nhiều lần. 

 

Nhận biết những đặc 

điểm của truyện ngắn. 

Xây dựng dàn ý cho 

truyện ngắn có bối cảnh 

quen thuộc. 

Bài: Đo lường 

 

Đo chiều dài sử dụng 

đơn vị đo lường tiêu 

chuẩn và dụng cụ đo 

Bước đầu xem xét 

những điều kiện để có 

một thí nghiệm công 

bằng. 

Dự đoán kết quả của thí 

Vui Hội Trăng Rằm 

Tìm hiểu về lễ hội Trăng 

Rằm. 

Làm lồng đèn với chủ đề 

Giao Thông. 

Vui Hội Trăng Rằm 

Kể chuyện về Lễ Hội 

Trăng Rằm và tìm hiểu vì 

sao có lễ hội đó.  

Vui Hội Trăng Rằm cùng 
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Lập dàn ý cho câu 

chuyện do mình sáng 

tác và nhận biết những 

đặc điểm của truyện 

ngắn. 

 thích hợp. 

 

nghiệm: chiếc xe hơi sẽ 

đi được bao xa trên bờ 

dốc với 1 lực đẩy. 

Đo và ghi nhận kết quả. 

 

 toàn trường.  
 

4 Viết câu đơn và câu 

ghép, sử dụng dấu 

chấm và chữ in hoa. 

 

Nhận biết các tính từ 

dùng để miêu tả nhân 

vật và viết phần diễn 

biến cho câu chuyện. 

 

Kể câu chuyện theo dàn 

ý. Miêu tả nhân vật và 

bối cảnh. 

Viết phần mở đầu cho 

câu chuyện có bối cảnh 

quen thuộc từ dàn ý. 

Sử dụng câu hoàn 

chỉnh, chữ in hoa và 

dấu chấm. 

 

 

Bài: Hiểu và sử dụng 

những tính chất của số 

đếm 

 

Ôn tập kiến thức các 

cặp số có tổng bằng 10 

và sử dụng kiến thức đó 

để cộng 3 số có 1 chữ số. 

 

Củng cố kiến thức về 

những điều kiện để có 

một thí nghiệm công 

bằng. 

Dự đoán kết quả và 

thực hiện thí nghiệm: 

tìm hiểu sự tác động 

của chiều cao độ dốc lên 

quãng đường chiếc xe 

hơi đi được. 

Đo và ghi nhận kết quả. 

 

Thu thập thông tin về các 

loại phương tiện học sinh 

đang sử dụng. Ghi nhận 

kết quả bằng biểu đồ hình. 

Thực hiện khảo sát, ghi 

nhận kết quả và trình bày 

bằng biểu đồ cột. Thảo 

luận kết quả thu nhận 

được.  

 

Kể tên các loại phương tiện 

giao thông. Suy nghĩ nhanh 

về phân loại các phương tiện 

giao thông đó. Ví dụ:  đường 

hàng không, đường thủy, 

đường bộ…; phương tiện 

dùng sức người, sức động 

vật, dùng động cơ; hoặc 

phương tiện có bánh hoặc 

không bánh… 

5 Tuần lễ Sách 

Sắp xếp các sự kiện và 

kể lại câu chuyện đã 

học. 

Dùng hội họa sáng tạo 

những phiên bản khác 

cho câu chuyện. 

Tuần lễ Sách 

Sắp xếp các sự kiện và 

kể lại câu chuyện đã 

học. 

Sáng tạo những phiên 

bản khác cho câu 

chuyện. 

Bài: Tính 

 

Sử dụng cách tính 

thông dụng để cộng số 

có 2 chữ số. 

 

Đọc thông tin từ những 

biểu đồ khác nhau và 

trả lời câu hỏi về những 

thông tin đó.  

Sử dụng bản đồ để đi 

đúng đường hướng dẫn. 

Học sinh tự chọn đường đi 

và hướng dẫn bạn mình đi 

đúng con đường đó. 

 

Chọn phương tiện phù 

hợp cho chuyến du lịch ở 

Việt Nam và nước ngoài. 

 

Tìm hiểu những ưu điểm 

và nhược điểm của từng 

loại phương tiện. 

6 Tiếp tục tìm hiểu về 

nhân vật. Nhận biết 

nhân vật tốt, xấu và 

cách miêu tả hình dáng 

phù hợp với các nhân 

vật đó. 

Viết phần thân bài và 

kết thúc của câu chuyện 

có bối cảnh quen thuộc 

từ dàn ý. Điều chỉnh, 

làm hay hơn và viết lại. 

 

Bài kiểm tra viết. 

Bài: Tìm hiểu hình học 

 

Vẽ và kể tên các hình 

phẳng. Miêu tả tính chất 

các hình đó. 

Nhận biết những mối 

nguy hiểm của những 

vật chuyển động. Thảo 

luận những cách thức 

để tránh chúng. 

Tìm hiểu và ghi nhận 

những loại phương tiện 

các học sinh trên thế giới 

dùng đến trường.  

Tìm hiểu những phương 

tiện giao thông được 

dùng trong quá khứ tại 

Việt Nam. 
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7 Bài: Văn Bản Hướng 

Dẫn 

 

Làm theo hướng dẫn 

bằng lời và bằng văn 

viết để xác định vị trí 

những đồ vật xung 

quanh trường. 

 

Bài: Văn Bản Hướng 

Dẫn 

 

Hướng dẫn và làm theo 

hướng dẫn bằng lời. 

 

Bài: Tính và nhận biết 

số đếm. 

 

Sử dụng phương pháp 

đặt tính cột dọc để cộng 

số có 2 chữ số. 

Nhận biết số chẵn, số lẻ. 

Làm 1 chiếc thuyền và 

sử dụng sức gió để di 

chuyển quanh hồ. 

Tìm hiểu sự phát triển của 

các phương tiện giao 

thông. 

Tìm hiểu sự khác nhau 

giữa đời sống hiện đại và 

quá khứ. 

 

Nhận biết những tín hiệu 

giao thông thông dụng. 

Tìm hiểu cách qua đường 

an toàn và đi an toàn trên 

trên phố. 

 

8 Lựa chọn động từ và 

quan hệ từ chỉ thời gian 

thích hợp. Hoàn thành 1 

chuỗi hướng dẫn bằng 

văn viết.  

Nhận biết những đặc 

điểm của văn bản 

hướng dẫn. Sắp xếp 

theo thứ tự 1 chuỗi 

hướng dẫn. 

Viết những hướng dẫn 

đơn giản. 

 

Bài: Tính 

 

Sử dụng cách tính đặt 

cột dọc để trừ số có 2 

chữ số. 

 

Bài: Chăm sóc, bảo vệ 

Môi trường sống của 

chúng ta. 

 

Nhận biết và phân loại 

các loài động vật và 

thực vật. 
 

Mở rộng kiến thức theo 

những câu hỏi được đặt ra 

trong phần “Những Kiến 

Thức Đã Biết”. 

Mở rộng kiến thức theo 

những câu hỏi được đặt 

ra trong phần “Những 

Kiến Thức Đã Biết”. 

9 Bài: Văn bản cung cấp 

thông tin 

 

Nhận biết những đặc 

điểm chủ yếu của 1 văn 

bản cung cấp thông tin 

và so sánh với những 

đặc điểm của truyện. 

 

Bài: Văn bản cung cấp 

thông tin 

 

Nhận biết những đặc 

điểm của văn bản khoa 

học. Đánh dấu những 

đặc điểm này, sử dụng 

giấy dán. 

So sánh truyện và văn 

bản khoa học. 

 

Bài: Tính 

 

Sử dụng cách tính đặt 

cột dọc để trừ số có 2 

chữ số. 

 

Phân biệt sự giống nhau 

và khác nhau giữa cây 

cối và động vật. 

 

Chủ đề: Thời Tiết 

Phần Mở Đầu: 

Trải nghiệm “thời tiết 

Nhiệt Đới” và “thời tiết 

Bắc Cực” qua bữa tiệc chủ 

đề “Thời Tiết”. 

Sử dụng nhiều vật liệu 

khác nhau để mô tả các 

loại thời tiết.  

Nhận biết và gọi tên các 

loại thời tiết. 

 

Chủ đề: Thời Tiết 

Phần Kiến Thức Đã Biết: 

Thu thập thông tin học 

sinh đã biết về Thời Tiết. 

Đặt câu hỏi để mở rộng 

kiến thức. 

  

 

10 Sắp xếp từ vựng theo 

thứ tự bảng chữ cái. 

Thực hành sử dụng 

trang nội dung và phụ 

Nhận biết những đặc 

điểm của văn bản cung 

cấp thông tin.  

 

Bài: Đếm, hiểu số đếm 

và đo lường 

Đọc và viết số có 3 chữ 

số. 

Phân loại  sinh vật. 

Nhận biết sự khác nhau 

giữa vật có sự sông và 

vật không có sự sống. 

Tìm hiểu những đất nước 

nhiệt đới, ôn đới, hàn đới 

trên thế giới. 

Tìm hiểu sự ảnh hưởng 

Tìm hiểu đặc điểm các 

mùa trong năm. 
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lục.  Đọc nhanh văn bản để 

tìm kiếm thông tin. 

Đọc hiểu văn bản. 

 

Ước lượng, so sánh và 

đo lường trọng lượng. 

 

 khí hậu của những nước 

có vị trí gần xích đạo. 

 

11 Sử dụng văn bản cung 

cấp thông tin để thu 

thập và ghi nhận thông 

tin.  

Vẽ minh họa và viết chú 

thích.  

Lập dàn ý viết văn bản 

cung cấp thông tin. 

 

Bài: Đếm, hiểu số đếm 

và hình học 

 

Miêu tả và mở rông dãy 

số. 

Nhìn và gọi tên hình 3 

chiều, miêu tả những 

đặc điểm hình 3 chiều. 

 

Nhận biết những động 

vật khác nhau và môi 

trường sống của chúng. 

Tìm hiểu cách sử dụng 

bảng tính  trong môn 

Khoa Học và thu thập 

thông tin vào những 

bảng tính có sẵn. 

 

Nhận biết những quần áo 

phù hợp cho đất nước 

nhiệt đới và hàn đới (vào 

những mùa khác nhau). 

 

Tìm hiểu về mặt trời, mặt 

trăng và các ngôi sao. 

 

12 Thực hiện một văn bản 

cung cấp thông tin. 

Quyết định chủ đề và 

xác định nguồn tra cứu 

thông tin từ thư viện và 

công cụ tìm kiếm 

Google. 

 

Viết và chỉnh sửa Văn 

bản cung cấp thông tin.  

Chủ đề: Vận dụng dữ 

liệu 

 

Phân loại thông tin trên 

1 biểu đồ, sử dụng 

những tham chiếu. 

Sử dụng dữ liệu để trả 

lời câu hỏi. 

  

 

Nhận biết cây có hoa 

sinh ra hạt và trái có 

chứa hạt. 

Nhận biết những điều 

kiện cần thiết để cây 

phát triển. 

 

Tìm hiểu những loại thời 

tiết nguy hiểm. Gọi tên các 

loại thời tiết nguy hiểm đó. 

Tìm hiểu những loại thời 

tiết nguy hiểm có thể xuất 

hiện ở những đất nước 

nào. 

 

Tìm hiểu những loại thời 

tiết nguy hiểm. Gọi tên 

các loại thời tiết nguy 

hiểm đó. 

Làmthí nghiệm lốc xoáy 

trong 1 cái chai/lọ. 

 

13 Vẽ biểu đồ và viết chú 

thích. 

Kiểm tra viết: 

Văn bản cung cấp thông 

tin. 

 

Chủ đề: Vận dụng dữ 

liệu 

Thu thập, sắp xếp và 

trình bày dữ liệu bằng 

biểu đồ cột và biểu đồ 

hình. 

 

Quan sát thường xuyên 

sự phát triển của cây và 

nhận biết rằng cây mọc 

lên từ hạt. 

Thu thập thông tin sự 

phát triển của 1 cây. 

 

Mở rộng kiến thức theo 

những câu hỏi được đặt ra 

trong phần “Những Kiến 

Thức Đã Biết”. 

Tìm hiểu những hiện 

tượng thời tiết: mưa, sấm 

sét, gió, tuyết. 

14 Chủ đề: Thơ 

 

Nhận biết vần điệu 

trong những bài thơ 

Chủ đề: Thơ 

 

Đọc, tìm hiểu vần điệu 

và biểu diễn thơ. 

Chủ đề: Đo lường 

 

Đọc thời gian chỉ giờ và 

giờ rưỡi. 

Sắp xếp theo thứ tự 

từng giai đoạn phát 

triển từ hạt đậu thành 

cây đậu. Sắp xếp theo 

Mở rộng kiến thức theo 

những câu hỏi được đặt ra 

trong phần “Những Kiến 

Thức Đã Biết”. 

Dự báo thời tiết. 
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khác nhau. 

Đọc và biểu diễn thơ. 

 

 Đọc thời gian bằng cách 

đếm mỗi 5 phút. 

 

thứ tự vòng đời của 

bướm, cây táo và ếch. 

Chú thích từng giai 

đoạn. 

 

15 Buổi biểu diễn của KS1  

 

Viết 1 bài thơ của riêng 

mình và trưng bày nó 1 

cách sáng tạo. 

Buổi biểu diễn của KS1  

 

Viết thơ sạch đẹp và 

trưng bày trong lớp. 

 

Buổi biểu diễn của KS1  

 

Buổi biểu diễn của KS1  

 

Tham gia cuộc thi tài 

của khối lớp về việc 

khuyến khích bảo vệ 

môi trường trong 

trường học. 

 

Buổi biểu diễn của KS1  Buổi biểu diễn của KS1  

16 Nhận biết những đặc 

điểm của 1 bài thơ. Viết 

tiếp theo cấu trúc 1 bài 

thơ.  

Viết bài thơ vần điệu 

đơn giản. 

 

 

Sử dụng những đơn vị 

thời gian và hiểu mối 

quan hệ của chúng. 

Xem lịch. 

 

Suy nghĩ về môi trường 

chúng ta đang sống và 

cách bảo vệ nó. 

Mở rộng kiến thức theo 

những câu hỏi được đặt ra 

trong phần “Những Kiến 

Thức Đã Biết”. 

Dự báo thời tiết 

 

 


