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Tuần  Môn Văn Toán Khoa học Liên Kết 

Tiếng Anh Tiếng Việt  Tiếng Anh  Tiếng Việt 

1.. Thể loại: Những câu 

chuyện có bối cảnh 

quen thuộc 

 

Kể lại câu chuyện và sắp 

xếp diễn biến câu 

chuyện theo thứ tự. 

 

Thể loại: Những câu 

chuyện có bối cảnh 

quen thuộc 

 

Đọc và tìm hiểu bối cảnh 

trong các câu chuyện.  

Kiểm tra đầu năm   

 

Chủ đề: Trồng cây 

 

Kiểm tra kiến thức khoa 

học của học sinh. Tạo 

bản đồ về các khái niệm.   

 

Chủ đề: Rừng nhiệt đới 

 

Tìm hiểu về động vật ờ 

rừng ngập mặn và làm 

đồ dùng chuẩn bị cho 

hoạt động mở đầu chủ 

đề.  

Chủ đề: Rừng ngập 

mặn 

 

Làm đồ dùng chuẩn bị 

cho hoạt động mở đầu 

chủ đề.  

2 Xác định bố cục câu 

chuyện: phần mở đầu, 

phần giữa và phần kết 

thúc. 

Mở rộng câu bằng cách 

dùng từ nối và từ mô tả.   

 

 

 

 

Mô tả bối cảnh bằng 

cách dùng năm giác 

quan.  

Bài: Đếm và tìm hiểu về 

số  

 

Đếm số và sắp xếp số 

theo thứ tự. Tìm quy 

luật của dãy số và viết 

tiếp dãy số.  

Phân tích số có 3 chữ 

thành hàng trăm, chục 

và đơn vị bằng nhiều 

cách khác nhau. 

 

Quan sát các loại cây. 

Xác định và ghi tên các 

bộ phận của cây.  

Giới thiệu chủ đề Rừng 

nhiệt đới. Tìm hiểu về 

chủ đề bằng cách sử 

dụng các công cụ khác 

nhau.  

Trang trí lớp học. 

Tìm hiểu về những kiến 

thức đã có về chủ đề và 

kiến thức sẽ học.  

 

 

Xác định vị trí địa lý 

trên bản đồ những nơi 

có rừng ngập mặn ở Việt 

Nam.  

3 Tạo bối cảnh bằng cách 

viết câu, sử dụng trí 

tưởng tượng, tập trung 

vào việc sử dụng từ nối, 

phép so sánh và tính từ.  

 

Viết câu sử dụng từ mô 

tả.  

Đọc, viết và sắp xếp các 

số nguyên (đến 1000) và 

viết lên dãy số.  

 

Cộng và trừ số có 3 chữ 

số, sử dụng phương 

pháp cột dọc.  

 

Quan sát sự khác nhau 

trong quá trình phát 

triển của cây. Gieo hạt. 

Nhận biết hạt có nhiều 

cách khác nhau để phát 

tán.  

 

Lễ hội Trăng Rằm 

 
Lễ hội Trăng Rằm 

 

4 Chụp hình một bối cảnh 

quen thuộc và vận dụng 

nó một cách khéo léo để 

đạt được những hiệu 

quả khác nhau.  

Nhận diện những nhân 

vật chính, sử dụng 

những từ miêu tả.  

Bài: Ứng dụng toán 

 

Giải toán có lời văn 1 

phép tính và 2 phép tính  

liên quan đến cộng và 

Quan sát cẩn thận quá 

trình phát triển của cây. 

Tìm hiểu những điều 

kiện cần thiết để cây 

phát triển khỏe manh. 

Sử dụng mô hình quả 

địa cầu và bản đồ để xác 

định vị trí và gọi tên các 

rừng nhiệt đới. 

Tìm hiểu về động vật và 

thực vật ở rừng ngập 

mặn 
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trừ số có 3 chữ số.   

 

5 Tuần Lễ Sách 

 
Tuần Lễ Sách 

 

Bài: Đo lường 

  

Đọc giờ trên đồng hồ 

điện tử (12 giờ), và đọc 

trên đồng hồ kim, làm 

tròn đến 5 phút gần 

nhất.  

 

  

Tìm hiểu xem cây cối 

cung cấp thức ăn cho 

người và động vật như 

thế nào. 

Nhận biết và gọi tên bốn 

tầng của rừng nhiệt đới. 
Tìm hiểu về dân cư sống 

ở rừng ngập mặn. So 

sánh sự giống nhau và 

khác nhau giữa cuộc 

sống của họ với cuộc 

sống của chúng ta.  

6 Thể loại: Văn bản khoa 

học 

 

Đọc nhiều loại văn bản 

khoa học khác nhau. Xác 

định những đặc điểm 

của văn bản khoa học. 

Thể loại: Văn bản khoa 

học 

 

Đọc và xác định những 

đặc điểm của văn bản 

khoa học. 

Giải toán có lời văn về 

thời gian. 

 

 

Xác định những phần 

khác nhau của cây mà 

con người và động vật 

ăn được. Xác định 

nguồn gốc của thức ăn 

đã được chế biến.  

 

Tìm hiểu về dân cư sống 

ở rừng nhiệt đới. Hiểu 

cụm từ “bản địa” và “bộ 

tộc”.   
 

Làm mô hình rừng ngập 

mặn.  

7 Tìm, hiểu và sử dụng từ 

chuyên môn. 

Tìm, hiểu và sử dụng từ 

chuyên môn.  

Nhận biết mối liên hệ 

giữa kilomet và met, met 

và centimet, lit và mililit.  

Chọn và sử dụng đơn vị 

đo lường thích hợp để 

ước  lượng, đo và ghi 

chú.  

Tìm hiểu chức năng của 

rễ cây và sự quan trọng 

của nó.  

Ôn tập và kiểm tra 

Tìm hiểu người dân bản 

địa sử dụng hội họa để 

thể hiện bản thân như 

thế nào. 

Làm mô hình rừng ngập 

mặn. 

8 Làm dàn ý cho một 

quyển sổ ghi chép khoa 

học.  Trong đó có thông 

tin của nhiều động vật 

khác nhau và rừng nhiệt 

đới.   

Làm dàn ý cho một 

quyển sổ ghi chép khoa 

học.  Trong đó có thông 

tin của nhiều động vật 

khác nhau và rừng ngập 

mặn.  

Bài: Sử dụng và ứng 

dụng toán 

 

Giải toán có lời văn liên 

quan đến phép nhân và 

chia trong bảng cửu 

chương 2, 5 và 10.  

 

Bài: Đá và Đất 

 

Nhận biết sự khác nhau 

giữa các loại đá: đá trầm 

tích, nham thạch và đá 

biến chất. 

Nhận biết rằng một số 

thức ăn và thuốc có 

nguồn gốc từ rừng nhiệt 

đới. 

 

Tìm hiểu thông tin về 

trái cây yêu thích trong 

rừng ngập mặn. 

9 Làm một cuốn sách về 

rừng nhiệt đới bao gồm 

Làm một cuốn sách về 

những động vật khác 

Bài: Nhận biết và sử 

dụng những kiến thức 

Phân loại đá dựa theo: 

chúng trông như thế nào 

Nhận biết rằng rừng 

nhiệt đới đang bị ảnh 

Nhận biết rằng rừng 

nhiệt đới đang bị ảnh 
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một trang nội dung, mục 

lục và bảng chú giải 

thuật ngữ.  

nhau và  rừng ngập 

mặn.  

về số  

 

Ứng dụng và ôn tập 

những bài toán nhân 

trong bảng cửu chương 

2, 5 và 10.  

 

và cảm giác ra sao.  

Miêu tả công dụng của 

những loại đá khác 

nhau. 

 

hưởng bởi những tác 

động của con người. 
hưởng bởi những tác 

động của con người. 

10 Thể loại: Thơ 

 

Đọc thơ biểu diễn và tìm 

những từ vần với nhau. 

Viết một bài thơ có vần 

điệu. 

 

Thể loại: Thơ 

 

Đọc và tìm hiểu những 

bài thơ biểu diễn.  

Viết một bài thơ có vần 

điệu. 

 

Bài: Tính 

 

Sử dụng những phương 

pháp thông dụng để 

nhân số có 2 chữ số. 

 

Tìm hiểu đá được hình 

thành như thế nào. 

 

Tìm hiểu con người có 

thể tàn phá môi trường 

bằng những cách nào. 

Những quyết định của 

con người liên quan đến 

nơi ở và môi trường ảnh 

hưởng đến con người, 

cây cối và động vật như 

thế nào. 

 

Nhận biết con người có 

thể tàn phá môi trường 

bằng những cách nào. 

11 Bài: Truyện phiêu lưu 

và kỳ ẩn. 

 

Nhận biết những đặc 

điểm nổi bật của truyện 

phiêu lưu. 

Tìm hiểu câu truyện từ 

cái nhìn của một nhân 

vật. 

 

Bài: Truyện phiêu lưu 

và kỳ ẩn. 

 

Nhận biết cốt truyện của 

truyện phiêu lưu mạo 

hiểm. 

 

 

Bài: Nhận biết hình  

 

Nhận biết các đặc điểm 

của hình phẳng (2D). 

 

Nhận biết những đặc 

điểm khác nhau của các 

loại đá bằng phép thử. 

 

Tìm hiểu những nguyên 

nhân khác nhau khiến 

nhiều loài động vật bị 

tuyệt chủng. 

 

Nhận biết có nhiều cách 

để bảo vệ rừng ngập 

mặn. 

 

12 Viết một đoạn miêu tả 

ngắn về một cuộc phiêu 

lưu thú vị.  

Luyện tập viết câu sử 

dụng tính từ và phép so 

sánh.  

 

Xác định tình huống tiến 

thoái lưỡng nan trong 

câu chuyện phiêu lưu và 

viết lại đoạn kết mới cho 

câu chuyện.  

Nhận biết góc vuông 

trong hình phẳng. So 

sánh các loại góc với góc 

vuông. 

 

So sánh những loại đất 

khác nhau dưa trên màu 

sắc và cấu tạo. 

Tìm hiểu nguồn gốc của 

đất và cách chúng được 

tạo thành. 

 

Nhận biết những cách 

khác nhau để bảo vệ 

rừng. 

 

Thiết kế áp phích về tầm 

quan trọng của việc bảo 

vệ môi trường. 

 

13 Viết một đoạn hội thoại Phân tích câu chữ và tìm Bài: Nhận biết và ứng Nhận biết các loại đá Nhận biết những cách Hoàn thành áp phích về 
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sử dụng từ đồng nghĩa 

với “nói”. 

Sử dụng nhiều cách 

khác nhau để viết mở 

đầu câu. 

 

hiểu nhiều loại câu khác 

nhau để viết truyện 

phiêu lưu một cách hấp 

dẫn, thú vị. 

 

dụng kiến thức về số. 

 

 Nhân đôi và chia đôi số 

sử dụng cách chia nhỏ.  

 

khác nhau tạo nên các 

loại đất khác nhau. 

 

thức con người gìn giữ 

môi trường để phát triển 

bền vững. 

sự quan trọng của việc 

bảo vệ môi trường. 

 

14 Lập dàn ý và viết một 

câu truyện phiêu lưu có 

phần mở đầu, vấn đề, 

giải quyết vấn đề và kết 

thúc. 

 

Lập dàn ý và viết một 

câu truyện phiêu lưu có 

phần mở đầu, vấn đề, 

giải quyết vấn đề và kết 

thúc. 

 

Sử dụng phép tính nhân 

và chia bao gồm nhân 

đôi và chia đôi để giải 

toán đố. 

 

Nhận biết các hạt/ phần 

tử có nhiều kích thước 

khác nhau có thể được 

phân tách bằng cách 

sàng lọc. 

Làm sổ ghi chép/ áp 

phích/ các cách trình bày 

khác nhau để thảo luận 

về tầm quan trọng của 

việc bảo vệ môi trường. 

Trình bày các vấn đề 

này trước lớp.  

 

Trình bày áp phích trước 

lớp. 

 

15 Thể loại: Văn bản 

hướng dẫn 

 

Đọc và nhận biết những 

đặc điểm của văn bản 

hướng dẫn.  

Nhận biết những từ chỉ 

động lệnh. Tìm từ đồng 

nghĩa cho những từ đặc 

biệt.  

 

Thể loại: Văn bản 

hướng dẫn 

 

Đọc và nhận biết những 

đặc điểm của văn bản 

hướng dẫn.  

Nhận biết những từ chỉ 

động lệnh. 

 

Bài: Tính 

 

Sử dụng những phương 

pháp thông dụng để 

chia số có 2 chữ số. 

 

Quan sát những loại đất 

khác nhau và so sánh. 

 

Lập dàn bài cho một thí 

nghiệm khoa học. 

 

Quan sát những loại 

thức ăn khác nhau có từ 

rừng nhiệt đới và lập ra 

thực đơn với thức ăn tốt 

cho sức khỏe. 

 

Quan sát những loại 

thức ăn khác nhau có từ 

rừng ngập mặn và lập ra 

thực đơn với thức ăn tốt 

cho sức khỏe. 

 

16 Viết văn bản hướng dẫn 

sử dụng ngôn ngữ thích 

hợp. 

 

Viết văn bản hướng dẫn 

sử dụng ngôn ngữ thích 

hợp. 

 

Ôn tập và kiểm tra 

 

Ôn tập và kiểm tra 

 

Sử dụng những thức ăn 

từ rừng nhiệt đới để chế  

biến những thức uống 

và salat  trái cây bổ 

dưỡng. 

 

Sử dụng những thức ăn 

từ rừng ngập mặn để 

chế biến những thức 

uống và salat  trái cây bổ 

dưỡng. 

 

 


