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Tuần Văn Toán Khoa Học Liên Kết 

Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt 

1 Chủ đề: Thơ kể 

chuyện  

Đọc, hiểu và khám 

phá thơ kể chuyện 

là gì. 

 

Chủ đề: Thơ kể 

chuyện  

Tìm hiểu đặc điểm 

của thơ kể chuyện 

. 

Chủ đề: Số và hệ 

thống số. 

Ôn tập kiến thức số 

âm. 

Thực hiện phép 

tính với số nguyên 

âm. 

 

Chủ đề: Cơ thể 

người/ Thói quen 

ăn uống khỏe 

mạnh. 

Tìm hiểu chuyện gì 

xảy ra với sự tuần 

hoàn máu và hoạt 

động tim khi tập 

thể dục. 

Tìm và đếm chính 

xác nhịp đập của 

mạch. 

Tìm hiểu chuyện gì 

xảy ra với nhịp thở 

khi tập thể dục. 

Chủ đề: Triều đại nhà Lý 

Nhìn lại thời quá khứ của 

nước Việt Nam và những 

nhân vật làm nên lịch sử. 

Thu nhận kiến thức nền về 

chủ đề. 

Nhận biết thứ tự và thời gian 

của các triều đại. 

 

Chủ đề: Triều đại nhà Lý 

Kiến thức đã biết: Chia sẻ và 

phát triển kiến thức. 

Giải thích chủ đề: Kiến thức 

sắp học. 

   

 

2 Thực hiện sơ đồ 

câu chuyện cho 1 

bài thơ. 

Hoàn thiện cách 

biểu diễn thơ kể 

chuyện. 

 

Biểu diễn một bài 

thơ kể chuyện. Sử 

dụng những tham 

chiếu để đánh giá 

cách biểu diễn 1 bài 

thơ kể chuyện. 

Thực hiện sơ đồ 

câu chuyện cho 1 

Đọc nhiệt kế và giải 

toán có lời văn liên 

quan đến nhiệt độ 

(bao gồm số thập 

phân và số âm). 

 

Tìm hiểu cách gìn 

giữ 1 trái tim khỏe. 

Tìm hiểu cấu tạo, 

cách hoạt động và 

chức năng của tim.  

Tìm hiểu chức năng 

phổi. 

Kể lại truyện lịch sử qua 

hình thức truyện tranh. 

Làm mô hình đời sống nhà 

Lý bằng đất sét. 

 

Có thể sắp xếp thứ tự các 

triều đại theo thời gian. 

 Tìm hiểu thông tin qua 

những công cụ cung cấp 

thông tin tin cậyđể trả lời 

câu hỏi. 
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bài thơ. 

 

 

Tìm hiểu cách gìn 

giữ phổi khỏe. 

Thử nghiệm giải 

thuyết: khi tập thể 

dục, con người tăng 

nhịp thở. 

Sử dụng sách và hình ảnh để 

tìm kiếm thông tin. 

 

3 Chủ đề: Truyện 

nước ngoài 

Đọc những truyện 

nước ngoài khác 

nhau. 

Nhận biết những 

đặc điểm của 

truyện nước ngoài.  

 

Chủ đề: Truyện 

nước ngoài 

Đọc và nhận biết 

những đặc điểm 

những truyện nước 

ngoài. 

 

 

Chủ đề: Hình học  

Ôn tập các loại góc 

và góc vuông 

Cách sử dụng 

thước đo độ để đo 

và vẽ góc. 

Tính diện tích hình 

tam giác. 

 

Tìm hiểu về chúc 

năng của phổi. 

Tìm hiểu cách giữ 

gìn phổi khỏe 

mạnh. 

Thử nghiệm giả 

thuyết “luyện tập 

sẽ thở nhanh hơn”. 

 

Tìm hiểu những tính cách 

của 1 vị vua tốt. 

Hoạt động: Thử làm vua 1 

ngày. 

 

Tìm hiểu thứ tự xã hội trong 

xã hội Đại Việt. 

 

4 Nhận biết những 

cấu trúc và đặc 

điểm của truyện. 

Tìm hiểu nhận vật 

qua miêu tả hình 

dáng và hoạt động. 

 

Khám phá nhân vật 

trong truyện qua 

hoạt động đặt câu 

hỏi và viết 1 đoạn 

văn ngắn từ quan 

điểm của nhân vật 

đó. 

Nhận biết hình 

tròn, sử dụng 

compa để vẽ hình 

tròn. 

Tìm chu vi và diện 

tích của hình tròn. 

 

Tìm hiểu cấu trúc 

và chức năng của 

răng. Cách giữ rang 

chắc khỏe. 

Nhận biết da sẽ bị 

nguy hại nếu phơi 

nắng nhiều. 

 

So sánh và thiết kế poster so 

sánh giai đoạn thời nhà Lý 

với những gì đang xảy ra ở 

Châu Âu. 

  

Tìm hiểu thông tin về các vị 

vua. 

Chuẩn bị bài phát biểu.  
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5 Viết 1 đoạn văn 

miêu tả nhân vật 

trong truyện. 

Viết 1 câu chuyện 

nước ngoài từ quan 

điểm của nhân vật. 

 

Đóng kịch và chụp 

hình những cảnh 

trong kịch. 

Viết câu chuyện 

dựa trên những 

hình ảnh đó. 

 

Chủ đề: Hình học 

Ôn tập: trục đối 

xứng, giới thiệu sự 

tịnh tiến; xoay và 

trục đối xứng xoay.  

Vẽ vị trí của hình 

sau khi di chuyển 

hoặc xoay. 

Quan sát nhiều 

nhóm thức ăn khác 

nhau và tìm hiểu 

nhóm thức ăn giúp 

ta mạnh khỏe. 

 

 

  

6 SATS TEST SATS TEST SATS TEST Tìm hiểu chế độ ăn 

hợp lý. 

Suy nghĩ về thức ăn 

chọn hằng ngày có 

hợp lý không. 

 

Chủ đề: Vikings  

Học sinh tham gia vào hoạt 

động khảo cổ để tìm hiểu 

những gì diễn ra ở Châu Âu  

trong thời đại nhà Lý. 

Tìm hiểu nghĩa từ “xâm 

chiếm” và “định cư”. 

Xác định thời kỳ Viking trên 

dòng thời gian. 

Tìm hiểu cuộc sống hằng 

ngày của người dân. 

Viết và thảo luận. 

 

7 Chủ đề: Phim 

Tìm hiểu những 

phương thức nhà 

làm phim sử dụng 

để tạo hiệu ứng 

cảm giác, tốc độ và 

quan điểm. 

Chủ đề: Phim 

Tìm hiểu những 

phương thức nhà 

làm phim sử dụng 

để tạo hiệu ứng 

cảm giác, tốc độ và 

quan điểm. 

Chủ đề: Giải toán 

có lời văn 

Giới thiệu hệ thống 

Tiền của nước Anh. 

Giải toán có lời văn 

liên quan đến tiền.  

Chủ đề: Sự biến 

đổi thuận nghịch 

và không thuận 

nghịch  

Trộn lẫn nhiều vật 

liệu khác nhau với 

nước và quan sát sự 

Tìm hiểu cuộc sống của 

người Vikings trên quê 

hương Scandinavia. Tìm 

hiểu cuộc sống tiêu biểu của 

người nông dân và tìm hiểu 

vì sao người Vikings lại đi 

xâm chiếm nhiều nơi trên thế 

Tìm hiểu ai là người xây 

dựng Đại học đầu tiên của 

Việt Nam. 
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Phát triển ngôn ngữ 

làm phim của học 

sinh thông qua sự 

nhận biết cách ứng 

dụng màu sắc, ánh 

sáng, âm thanh và 

góc quay để sản 

xuất phim. 

 

Phát triển ngôn ngữ 

làm phim của học 

sinh thông qua sự 

nhận biết cách ứng 

dụng màu sắc, ánh 

sáng, âm thanh và 

góc quay để sản 

xuất phim. 

 

 biến đổi của chúng. 

 

 

 

 

 

giới. 

 

8 Tìm hiểu sâu hơn 

về các nhân vật. 

Viết 1 đoạn đối 

thoại ngắn về 1 

phần ấn tượng về 1 

nhân vật trong 1 bộ 

phim sử dụng dấu 

hội thoại.  

 

Tìm hiểu sâu hơn 

về các nhân vật. 

Viết 1 đoạn đối 

thoại ngắn về 1 

phần ấn tượng về 1 

nhân vật trong 1 bộ 

phim sử dụng dấu 

hội thoại.  

 

Chủ đề: Đo lường, 

hình học và không 

gian. 

 

Đọc thời khóa biểu 

và đọc giờ dùng hệ 

thống 24 giờ. 

Sử dụng lịch 

chuyển đổi giờ.  

Tìm hiểu múi giờ 

thế giới. 

 

Tìm hiểu về sự biến 

đổi chất khi có sự 

pha trộn các vật 

chất. 

Chất không hòa tan 

có thể phân tách 

bằng bộ lọc. 

Chất rắn bị tan 

chảy có thể thu lại 

được bằng cách bốc 

hơi. 

 

Khám phá chức năng của 

con thuyền dài của người 

Viking. 

Tìm hiểu cách thức chế tạo 

và lý do vì sao chế tạo nó. 

Tìm hiểu cuộc xâm lược 

nước Anh của người Viking. 

Tìm hiểu quan điểm khác 

nhau giữa người Anglo-

Sacxon và người Viking về 

cuộc xâm lược này. 

 

Tìm hiểu những thay đổi 

trong Giáo dục thời nhà Lý. 

 

9 Phát triển dàn ý câu 

chuyện bằng cách 

sử dụng hình ảnh 

cụ thể. 

 

Phát triển dàn ý câu 

chuyện bằng cách 

sử dụng hình ảnh 

cụ thể. 

Chủ đề: Tính  

4 phép tính với số 

nguyên dương, bao 

Hiểu rằng đôi khi 

chuáng ta không 

thu lại được vật 

chất ban đầu khi 

Tìm hiểu cách sống tu viện 

của người Anglo-Saxon tại 

Anh.  

Tìm hiểu niềm tin của người 

Kể chuyện lịch sử diễn ra tại 

sông Như Nguyệt.  
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 gồm số thập phân. 

Giải toán có lời văn 

liên quan đến 4 

phép tính. 

 

trộn lẫn các chất. 

 

Anglo-Saxon khác với người 

Viking như thế nào và tại sao 

sự khác nhau đó gây ra vấn 

đề. 

 

10 Chủ đề: Thơ 

Đọc các bài thơ 

khác nhau để phân 

tích cấu trúc và đặc 

điểm của từng loại 

thơ. 

Biểu diễn thơ. 

 

Chủ đề: Thơ 

Đọc các bài thơ 

khác nhau để phân 

tích cấu trúc và đặc 

điểm của từng loại 

thơ. 

Biểu diễn thơ. 

 

Chủ đề: Xác xuất 

thống kê 

Miêu tả tần suất 

xuất hiện của 

những sự kiện quen 

thuộc, sử dụng 

ngôn ngữ tần suất. 

  

Hiểu rằng đôi khi 

chuáng ta không 

thu lại được vật 

chất ban đầu khi 

trộn lẫn các chất. 

 

Sử dụng cổ vật và những 

nguồn thông tin khác nhau 

để tìm hiểu về đời sống của 

người Viking. 

 

Kể chuyện lịch sử . 

Tìm hiểu trang phục thay 

đổi qua từng thời kì. 

 

11 Viết thơ. Viết thơ. Đường song song, 

đường vuông góc 

trên lưới. 

Vẽ hình với cạnh 

song song, cạnh 

vuông góc.  

Ôn tập và kiểm tra. Tìm hiểu người Viking bị 

vua Alfred đánh bại như thế 

nào và nước Anh thay đổi 

như thế nào dưới thời vua 

Alfred. Ghi nhận thông tin 

những sự kiện lịch sử quan 

trọng.  

So sánh, đối chiếu những 

chúng cứ thu thập. 

 

 


