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Tuần lễ Môn Văn Môn Toán Môn Khoa học Môn Liên Kết 

Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt 

1 Kiểm tra đầu năm Kiểm tra đầu năm Kiểm tra đầu năm 

 

Tổng quan về lớp 4 

Giới thiệu sơ lược về 

cách trình bày, yêu cầu 

của giáo viên trong quá 

trình làm bài và kiểm 

tra, đánh giá kiến thức 

và kỹ năng của học sinh. 

Tết Trung Thu 

Làm lồng đèn để tổ chức 

Tết Trung Thu. 

Tết Trung Thu 

Làm lồng đèn để tổ chức 

Tết Trung Thu. 

2 Thể loại: Truyện có bối 

cảnh lịch sử 

 

Đọc và tìm hiểu bố cục 

của truyện “Những cuộc 

phiêu lưu của Hecquin” 

Thể loại: Truyện có bối 

cảnh lịch sử 

 

Đọc và nhận dạng đặc 

điểm của các truyện với  

bối cảnh được xây dựng 

có yếu tố lịch sử. 

 

Bài: Số học 

 

Đọc, viết, sắp xếp và so 

sánh các số có 4 chữ số, 

biết dùng đúng dấu >, <, 

= 

 

Nhận dạng và viết hoàn 

chỉnh dãy số tăng hoặc 

dãy số giảm. 

 

 

Lực ma sát và các loại 

lực khác 

Định nghĩa lực. 

Kiểm tra kiến thức của 

học sinh. 

Tết Trung Thu 

Làm lồng đèn để tổ chức 

Tết Trung Thu. 

Tết Trung Thu 

Làm lồng đèn để tổ chức 

Tết Trung Thu. 

3 Tìm hiểu thì quá khứ và 

cách dùng thì quá khứ 

trong câu. 

Đọc và tìm hiểu bố cục 

của truyện. 

 

Nhận dạng các đặc điểm 

của một bối cảnh lịch sử 

(bối cảnh xưa) 

 

 

 

Đặt tính cột dọc để thực 

hiện cộng/ trừ các số có 

4 chữ số. 

 

Dùng dụng cụ để đo lực. 

 

Tiến hành thí nghiệm để 

so sánh lực ma sát của 

các vật liệu khác nhau. 

 

Chủ đề: Phiêu lưu và 

Khám Phá 

 

Hoạt động giới thiệu 

chủ đề. 

Chủ đề: Phiêu lưu và 

Khám Phá 

 

Hoạt động giới thiệu 

chủ đề. 

4 Cách dùng tính từ, động 

từ và trạng từ để hoàn 

thiện bài viết/ câu 

chuyện. 

 

Dùng tính từ để miêu tả 

nhân vật và bối cảnh 

trong truyện. 

 

Nhân số có 4, 5 chữ số 

với số có một chữ cố. 

 

Tìm x. 

Tìm các công dụng và 

ứng dụng của lực ma sát 

trong cuộc sống. 

Tìm hiểu động lực thúc 

đẩy Amundsen và Scott 

thám hiểm Nam cực và 

chi tiết về cuộc hành 

trình của họ. 

Hà Tiên/ Kiên Giang 

Dùng quả địa cầu, 

google Earth và bản đồ 

để xác định vị trí của 

Việt Nam và tỉnh Kiên 
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Giang. 

 

Nêu các đặc điểm địa lý 

của tỉnh Kiên Giang. 

5 Book Week Book Week Bài: Đo lường 

 

Chọn và dùng đúng các 

đơn vị đo chiều dài; 

nhận biết giá trị và mối 

tương quan giữa cm và 

mm; m và km… 

 

Chọn đúng đơn vị và 

dụng cụ đo độ dài. 

 

Book Week Tìm hiểu về các vật 

dụng cần có khi tham 

gia thám hiểm và nêu lý 

do. 

 

Nhận biết các vật dụng 

cần phải có cho những 

chuyến đi khám phá ở 

những vùng khác nhau. 

 

Nêu lý do vì sao vật 

dụng này lại cần thiết 

cho chuyến đi hơn các 

vật dụng khác. 

 

Tìm hiểu về những 

thuận lợi và khó khăn 

do tự nhiên mang đến 

cho người dân sinh sống 

ở Kiên Giang. 

6 Lập dàn ý và viết truyện 

có bối cảnh lịch sử. 

Lập dàn ý và viết truyện 

có bối cảnh lịch sử. 

Bài: Hình học 

 

Nhận dạng và nêu đặc 

điểm các hình 2D. 

 

Tính chu vi và diện tích 

các hình 2D. 

 

Giải thích vì sao lực cản 

không khí và sức cản 

của nước là một dạng 

của lực ma sát. 

 

Tìm hiểu về lực cản 

không khí và sức cản 

của nước ảnh hưởng đến 

các vật thể di chuyển 

trong môi trường không 

khí và trong môi trường 

nước. 

Nhận biết rằng bản đồ là 

vật dụng quan trọng 

nhất cho một cuộc hành 

trình. 

 

Học cách lập bản đồ cho 

một khu vực mình hay 

đi lại. 

 

Tìm hiểu về các nghề và 

các làng nghề ở Kiên 

Giang. Tìm hiểu về các 

món ăn đặc trưng/ đặc 

sản của vùng đất này. 

7 Thể loại: Văn bản cung 

cấp thông tin 

 

Thảo luận định nghĩa 

văn bản cung cấp thông 

Thể loại: Văn bản cung 

cấp thông tin 

 

Tìm hiểu các đặc điểm 

của văn bản cung cấp 

Đo độ dài và tính chu vi 

các hình 2D. 

 

Tính diện tích của các 

hình 2D bằng cách đếm 

Ôn tập và kiểm tra định 

kỳ. 

Học cách dùng và làm 

bản đồ cho các khu vực 

mà em biết. 

 

Làm la bàn và dùng bản 

Dùng các phần mềm tin 

học để trình bày thông 

tin về đặc điểm tự nhiên 

và cuộc sống con người 

ở Kiên Giang. 
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tin là gì. Đọc các văn bản 

cung cấp thông tin để 

tóm tắt nội dung. 

thông tin. ô vuông diện tích và áp 

dụng công thức để tính 

diện tích của hình. 

 

đồ đã tạo để tìm hướng 

đi. 

 

8 So sánh đặc điểm của 2 

văn bản cung cấp thông 

tin khác nhau. 

Tìm hiểu về  thông tin 

thật và nhận định  

 

Ghi tốc ký bằng cách ghi 

tắt, dùng hình ảnh… 

 

Bài: Đo lường 

 

Dùng đúng các đơn vị 

đo lường khối lượng khi 

ước lượng và đo trọng 

lượng của một vật. 

 

Nhận biết trọng lượng 

của 1kg và dùng số thập 

phân để hiển thị số đo 

trọng lượng của một vật 

(VD: 1.3kg hay 0.6 kg) 

 

Đọc số đo hiển thị trên 

cân chính xác. 

 

Mạch điện và vật dẫn 

điện 

Kiểm tra kiến thức nền 

của học sinh về điện và 

mạch điện. 

 

Tìm hiểu khái niệm điện 

là gì. 

Tìm hiểu về các thông 

tin và tầm quan trọng 

của chuyến thám hiểm 

Châu Mỹ của Colombus. 

 

Thảo luận về chuyến 

thám hiểm của 

Colombus theo 2 quan 

điểm khác nhau – Ông 

là người hùng khi tìm ra 

Châu Mỹ hay là tội nhân 

khi mang bệnh dịch, 

chiến tranh đến với 

vùng đất này? 

 

So sánh sự thay đổi về 

hình dáng và kích thước 

của bản đồ Việt Nam 

qua các thời kỳ lịch sử 

và thảo luận về sự lớn 

mạnh của Việt Nam. 

Tìm hiểu cuộc đời, sự 

nghiệp của người có 

công khai phá xứ Hà 

Tiên (Kiên Giang) 

9 Viết 2 loại văn bản cung 

cấp thông tin khác nhau. 

Lập dàn ý và viết van 

bản cung cấp thông tin. 

Dùng các yêu cầu đưa ra 

để chỉnh sửa bài đã viết. 

Báo giờ chính xác đến 

từng phút; dùng ký hiệu 

a.m, p.m để báo giờ buổi 

sáng, buổi chiều; chọn 

đúng đơn vị đo thời 

gian (ngày, giờ, phút và 

giây) 

 

Tính quãng thời gian 

giữa 2 hoạt động hiển 

thị trên bảng lịch trình. 

 

Giải các bài toán có lời 

văn có liên quan đến đơn 

vị đo thời gian. 

Học cách tạo mạch điện 

và dự đoán liệu mạch 

điện đã cho có hoạt 

động được hay không. 

 

Dùng các ký hiệu để 

biểu diễn một  mạch 

điện. 

Tìm hiểu các chuyến 

thám hiểm của nhà thám 

hiểm, họa sĩ Magaret 

Mee và những tác phẩm 

nghệ thuật của bà. 

 

Tìm hiểu các thắng cảnh 

nổi tiếng ở Hà Tiên, 

Kiên Giang và Phú 

Quốc. Dùng máy tính để 

phát thảo pano quảng bá 

du lịch cho các điểm 

tham quan này. 
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10 Thể loại: Truyện có 

nguồn gốc từ các nền 

văn hóa khác. 

Đọc và so sánh các mẩu 

chuyện của các nền văn 

hóa khác. 

Thể loại: Truyện có 

nguồn gốc từ các nền 

văn hóa khác. 

 

Đọc các mẩu chuyện của 

các dân tộc ở Việt Nam. 

Tìm các cụm từ được 

dùng để miêu tả bối 

cảnh và nhân vật đến từ 

các nền văn hóa khác. 

Bài: Bảng/ Biểu đồ 

thống kê 

 

Chọn lọc dữ liệu cần thu 

thập.  Sắp xếp, trình bày 

và phân tích dữ liệu và 

lập bảng thống kê và vẽ 

biểu đồ hình, biểu đồ 

dạng cột… hay sử dung 

máy tính. 

 

Tìm hiểu quy trình hoạt 

động của pin và mạch 

điện chính và tìm hiểu 

tính an toàn khi sử dụng 

điện. 

Quan sát mội trường 

xung quanh và họa 

tranh theo phong cách 

nghệ thuật của Margaret 

Mee. 

Đỉnh Everest 

Xác định vị trí của đỉnh 

Everest trên bản đồ thế 

giới và bản đồ Châu Á. 

Tìm hiểu đặc điểm địa lý 

của đỉnh Everest. 

11 Kể lại truyện Anansi và 

chia đúng động từ ở thì 

quá khứ. 

Tóm tắt cốt truyện. 

 
So sánh và nhận xét sự 

khác nhau của các 

biểu đồ thống kê khi 

chọn số đo khoảng 

cách khác nhau.  

 

Tìm trung bình cộng, tần 

suất của số trong dãy 

số và tính chênh lệch 

giữa số lớn nhất và số 

bé nhất.  

 

Tìm hiểu chất dẫn điện 

là gì.  

 

Lập phương pháp để 

thử tính dẫn điện của 

vật chất. 

Dùng nhiều nguồn khác 

nhau để tra cứu về 

Marco Polo và  những 

chuyến thám hiểm của 

ông. 

Tìm hiểu về hai con 

đường các nhà leo núi 

chọn khi ching phục 

đỉnh Everest và giải 

thích vì sao họ chọn 

hướng đi đó. 

 

12 Xây dựng truyện với bối 

cảnh và phong tục của 

Châu Phi. 

Xây dựng truyện có bối 

cảnh và phong tục của 

một trong các tộc người 

sinh sống ở Việt Nam. 

 

Bài: Giải bài toán có lời 

văn 

 

Tìm giá trị của biến số 

trong một biểu thức. 

 

Chọn đúng phép tính để 

giải bài toán có lời văn 

bằng 1 hoặc 2 bước tính.. 

Tìm hiểu cách sử dụng 

công tác (ngắt điện) 

trong mạch điện và cách 

chúng được mắc trong 

các thiết bị điện.  

Trình bày các thông tin 

tìm được về Marco Polo. 

Tìm hiểu các chuyến 

chinh phục đỉnh Everest 

và lập bản ghi chú các 

mốc thời gian cho các 

cuộc chinh phục thành 

công. Thuyết trình thông 

tin tìm được cho cả lớp. 

Tìm xem người Việt 

Nam đầu tiên chinh 

phục đỉnh Everest là ai, 

khi nào. 
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13 Thể loại: Văn bản 

thuyết minh – Văn giải 

thích 

 

Nhận dạng đặc điểm 

của văn bản khoa học và 

văn giải thích. 

Thể loại: Văn bản 

thuyết minh – Văn giải 

thích 

 

Nhận dạng đặc điểm 

của văn bản khoa học và 

văn giải thích. 

Vẽ sơ đồ, tóm tắt bài 

toán để giải bài toán có 

lời văn. 

Tìm hiểu cách làm thay 

đổi độ sáng của bóng 

đèn và cách thay đổi 

mạch điện. 

Tìm hiểu về các khu vực 

trên thế giới và ngoài 

không gian nơi con 

người không ngừng 

khám phá. 

Dự đoán khả năng khám 

phá và chinh phục của 

con người trong tương 

lai. 

 

Làm áp phích để giới 

thiệu các dụng cụ 

thường dùng khi leo 

núi, giải thích công 

dụng của từng dụng cụ. 

14 Tìm hiểu về cấu trúc của 

văn bản giải thích và 

ngôn từ được sử dụng 

trong thể loại văn này. 

Tìm hiểu về cấu trúc của 

văn bản giải thích. Lập 

dàn ý và viết một đoạn 

văn giải thích. 

Vẽ sơ đồ, tóm tắt bài 

toán để giải bài toán có 

lời văn. 

Phát thảo và tiến hành 

thí nghiệm hoạt động 

của mạch điện. 

Hoạt động ôn tập: Học 

sinh dùng các kiến thức 

đã học để chuẩn bị cho 

một cuộc thám hiểm, 

bước đầu tiên là xin tài 

trợ từ các ‘mạnh thường 

quân’ là các bạn cùng 

lớp. 

Phát họa và thiết kế một 

dụng cụ leo núi. 

15 Lập dàn ý và viết một 

bài văn giải thích. 

Lập dàn ý và viết một 

bài văn giải thích. 

Ôn tập và kiểm tra định 

kỳ. 

 

 

 

 

Ôn tập và kiểm tra định 

kỳ. 

 

Chủ đề: Thực Phẩm và 

Nông Nghiệp 

 

Tìm hiểu về các phương 

pháp canh tác thời xưa 

và quá trình hạt giống 

phát triển thành cây 

trưởng thành. 

Chủ đề: Thực Phẩm và 

Nông Nghiệp 

 

Tìm hiểu về các loại cây 

lương thực được trồng ở 

Việt Nam. 

 

Kỹ năng đọc bản đồ: 

Định vị  và tìm hiểu về 2 

đồng bằng lớn cung cấp 

lúa cho cả nước. 

 

16 Thể loại: Thơ – Hình 

ảnh minh họa 

Tạo hình ảnh so sánh, 

nhân hóa trong thơ. 

 

Thể loại: Thơ – Hình 

ảnh minh họa 

Tạo hình ảnh so sánh, 

nhân hóa trong thơ. 

 

Bài: Hình học 

 

Nêu tên các góc và gọi 

tên các hình tam giác 

dựa vào số đo góc. 

 

 Tìm hiểu về sự phát 

triển nghề nông ở khu 

vực ‘Trăng lưỡi liềm 

màu mỡ’ - vùng lịch sử 

tại Trung Đông, Ai Cập 

cổ và vùng Lưỡng Hà. 

Định vị miền bắc Việt 

Nam và đồng bằng sông 

Hồng trên bản đồ. Nêu 

các đặc điểm địa lý tự 

nhiên của Đồng bằng 

sông Hồng. 
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Ước lượng, đo và vẽ góc 

(< 180 0 ) 

 

 

 

 

 


