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Tuần Môn Văn Môn Toán Môn Khoa học Môn Liên kết 

Tiếng Anh  Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt 

1 Bài: Câu chuyên có 

những tình huống cao 

trào, khó xử. 

 

Học sinh được tìm hiểu 

và phân tích những câu 

truyện có tình huống 

cao trào, tiến thoái 

lưỡng nan. 

Bài: Câu chuyên có 

những tình huống cao 

trào, khó xử. 

 

Học sinh được đọc một 

đoạn truyện ngắn và dự 

đóan xem tình huống 

cao trào trong câu 

truyện là gì. Sau khi 

được gợi mở, học sinh 

đựa ra ý kiến cho câu 

truyện hay hơn, và tiếp 

tục  viết tiếp đoạn kết 

của câu truyện ngắn đó. 

Bài:Làm Toán 

 

Phát triển và củng cố lại 

về cách đặt tính dọc 

cộng và trừ từ 4 và 5 

chữ số. 

 

Nhân một số với 10 và 

sau đó là 100 để tạo 

thành 1000.  

Bài: Răng miệng và 

cách ăn uống 

 

Học về chức năng và 

công dụng của răng 

hàm, răng cửa và răng 

nanh.  

Chủ đề: Thực phẩm và 

nông nghiệp 

 

Tìm hiểu người dân mất 

bao lâu để làm nông 

nghiệp. Nông nghiệp 

đầu tiên và cơ bản nhất 

là gì? (ví dụ: nông trại 

tự cung tự cấp) 

Chủ đề: Thực phẩm và 

nông nghiệp 

 

Thảo luận về các loại 

ngũ cốc và các loại ăn 

quả được trồng ở Việt 

Nam 

 

Kĩ năng đọc bản đồ: 

Nhận diện hai đồng 

bằng lớn nhất chuyên 

cung cấp ở nông sản 

Việt Nam. 

 

2 Học và phân tích về 

truyện ngụ ngôn. Từ đó, 

học sinh được học các 

bài học đạo đức và kĩ 

năng sống  được rút ra 

thông qua những câu 

truyện ngụ ngôn đó. 

 

Biết cách lập dàn ý và 

viết truyện ngụ ngôn 

dựa trên dàn ý của 

mình. 

Học sinh được đọc sang 

một câu truyện khác và 

xem phim hoạt cảnh về 

câu truyện này. 

 

Dùng những tình huống 

khó xử mà các nhân vật 

trong truyện đã gặp 

phải và dự đoán xem 

các nhân vật đó sẽ làm 

gì?    

Bài:Số học 

 

Sử dụng phương pháp 

đặt tính dọc để nhân số  

có 2 chữ số. (Quy tắc 

thứ tự phép tính) 

 

Dùng kiến thức đã học 

về làm tròn số, tổng – 

hiệu, tích – thương để 

ước lượng và kiểm tra 

lại phép toán. 

 

Nhân biết được số 

lượng và các loại răng 

khác nhau của người 

lớn và trẻ em. 

Hiểu được sự giống và 

khác nhau giữa nông 

nghiệp tư cung tự cấp 

và nông nghiệp thương 

mại. 

Sử dụng bản đồ để xác 

định vị trí địa lý của hai 

đồng bằng lớn: Sông 

Hồng ở phía Bắc và 

song Cửu Long ở phía 

Nam ở Việt Nam. Tìm 

hiểu về đặc điểm địa lý 

của vùng Đồng Bằng 

sông Hồng.  

3 Phân tích những diễn 

tiến của nhân vật thông 

qua câu truyện. 

Tìm hiểu thêm về nhạc 

và âm thanh được sử 

dụng như thế nào trong 

phim và hoạt cảnh . 

 

Dùng các phương pháp 

khác nhau để thực hiện 

phép tính và giải thích 

cách nhân/ chia số bốn 

chữ số với/cho  số có 2 

Học về cấu trúc bên 

trong và chức năng của 

các loại răng. 

Tìm hiểu các loại thực 

phẩm nông nghiệpkhác 

(Chẳng hạn: thịt, thức 

ăn hằng ngày, trái cây 

và ngũ cốc). 

Tìm hiểu được những 

thuận lợi và khó khăn 

về môi trường thiên 

nhiên đối với người dân 

Đồng Bằng sông Hồng. 
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Tái tạo lại những cảnh 

có từ trong câu truyện 

và sử dụng những hình 

ảnh tĩnh quan trọng 

trong câu truyện để hiểu 

rõ hơn về suy nghĩ cũng 

như động cơ của nhân 

vật trong tình huống ấy.   

Học sinh được hướng 

dẫn để tự đặt mình vào 

trong một nhân vật nào 

đó có trong truyện và 

đưa ra những lời 

khuyên hữu ích cho 

nhân vật chính nên làm.  

chữ số thành số , bao 

gồm cả phép chia có dư. 

 

Nhân số có 2 chữ số với 

11. 

 

 

 

Sự phân bố của các loại 

trái cây ở các vùng 

miền. 

 

Thảo luận và tìm hiểu 

về cách mà người dân ở 

đó phải làm để sống. 

 

Dùng những thông tin 

được tra cứu trên mạng 

để trình bày những điều 

thú vị về đặc điểm địa 

lý và tập tục sinh hoat 

của người dân ở Đồng 

Bằng sông . 

4 Lập dàn ý và đặt mình 

vào vai nhân vật để tự 

thuật lại tình huống khó 

xử mà mình gặp phải. 

Lập dàn ý và viết 

truyện, chú ý sử dụng 

biện pháp tu từ so sánh 

để miêu tả cảm xúc của 

nhân vật . 

Giải các bài toán chia 

liên quan đến những 

lĩnh vực gần gũi với 

cuộc sống và với thương 

số tìm được cần làm 

tròn số để có kết quả 

đúng. 

 

Nhận biết được nguyên 

nhân, cách phòng tránh 

và ngăn ngừa sâu răng. 

Diễn văn nghệ mừng 

Tết 

Diễn văn nghệ mừng 

Tết 

5 Thể loại : Văn tường 

thuật 

 

Nhận diện những đặc 

điểm chung và các dạng 

khác nhau của văn bản 

tường thuật. 

 

Thể loại : Văn tường 

thuật 

 

Phân tích và nhận diện 

những đặc điểm của văn 

bản tường thuật dựa 

trên một tình huống 

thật.  

 

Sử dụng cách đặt tính 

dọc để nhân số có 4 chữ 

số với số có 2 chữ số. 

 

Dùng kiến thức đã học 

về làm tròn số, tổng – 

hiệu, tích – thương để 

ước lượng và kiểm tra 

lại phép toán. 

 

Tìm hiểu về các nhóm 

thực phẩm và các chất 

dinh dưỡng do mỗi 

nhóm thực phẩm này 

cung cấp cho cơ thể con 

người. 

Diễn văn nghệ Tết 

 

Diễn văn nghệ Tết 

 

6 Xác định những đặc Thảo luận khái niệm về Bài: Phân số Tìm hiểu về các nhóm Tìm hiểu về những công Tìm hiểu giai đoạn lịch 
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điểm quan trọng của bài 

báo tường thuật. 

“thông tin” và “ý 

kiến”trong bài tường 

thuật và bài báo. 

 

Tìm mối quan hệ giữa 

phép chia và số thập 

phân. Nhân diện các cặp 

số thập phân có tổng 

bằng 1.  

 

Sử dụng biểu đồ để tìm 

những phân số bằng 

nhau, ví dụ như: 6/8 và 

¾ hoặc giữa 70/100 và 

7/10.  

Tìm hiểu về hỗn số và 

sắp xếp các hỗn số đã 

cho trên trục số  

Tìm phân số bằng nhau. 

 

thực phẩm và các chất 

dinh dưỡng do mỗi 

nhóm thực phẩm này 

cung cấp cho cơ thể con 

người. 

việc thường nhật và 

những khó khăn của các 

trang trại nuôi bò sữa. 

sử khi người Việt cổ di 

cư từ vùng núi xuống 

đồng bằng.  

 

Tìm hiểu về người sáng 

lập nên nhà nước Văn 

Lang, về bộ máy tổ 

chức, phong tục và đời 

sống người dân vùng 

Đồng Bằng Sông Hồng 

thời bấy giờ. 

 

7 Thảo luận khái niệm về 

“thông tin” và “ý 

kiến”trong bài tường 

thuật và bài báo. 

Phân tích bố cục của 

một bài báo hoặc tạp 

chí, xác định văn phong, 

cách dùng từ ngữ trong 

loại văn bản này. 

 

Viết một bài tường thuật 

và dùng các thông tin 

trong bài tường thuật để 

viết thành một bài báo. 

Chuyển phân số thành 

hỗn số và ngược lại.  

 

Cộng /trừ phân số và 

hỗn số. 

Bài: Chất liệu và các 

công dụng của chúng 

 

Nhận biết các đồ vật 

được làm từ các chất 

liệu khác nhau; phân 

nhóm các chất liệu.  

Tìm hiểu về những công 

việc thường nhật và 

những khó khăn của các 

trang trại trồng trọt. 

Tìm hiểu về sự sụp đổ 

của nhà nước Văn Lang. 

  

Tìm hiểu về người sáng 

ập nên nước Âu Lạc, các 

phong tục và nền nông 

nghiệp của nước Âu 

Lạc. 

 

 

8 Lập dàn ý và viết một 

bài báo kể về những sự 

kiện diễn ra ở trường. 

Nhập vai vào nhân vật 

và phát biểu ý kiến bên 

cạnh việc cung cấp 

thông tin cho báo chí.  

 

Lập dàn ý, phác thảo và 

viết bài báo có chứa cả 

thông tin và ý kiến của 

Bài: Tiền tệ 

Nhận biết các đồng tiền 

Anh và tính số tiền cần 

phải trả khi mua hàng.  

 

Hiểu ý nghĩa của dấu 

thập phân, phần mười, 

phần trăm và vận dụng 

Sử dụng thuật ngữ khoa 

học để nêu tính chất của 

từng vật liệu. 

Tìm hiểu về những ứng 

dụng của khoa học kỹ 

đã làm thay đổi ngành 

nông nghiệp ra sao. 

Vẽ mốc thời gian từ thời 

kỳ nhà nước Văn Lang 

đến nhà nước Âu Lạc.  

 

Tìm hiểu về ứng xử của 

con người với môi 

trường. 
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nhân chứng liên quan 

đến nội dung mẫu báo 

trên. 

 

kiến thức về số thập 

phân để giải các bài toán 

liên quan đến tiền Anh, 

chẳng hạn như đổi tiền 

và chuyển tiền từ đơn vị 

tính Bảng(pounds) sang 

đơn vị tiền xu (pence). 
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9 Thể loại: Kịch 

 

Tìm hiểu về các đặc 

điểm và định dạng của 

một kịch bản. 

 

Thể loại: Kịch 

 

Đọc và tìm hiểu về đặc 

điểm của kịch bản và 

tìm ra mối liên hệ giữa 

kịch và các thể loại 

truyện đã học. 

Ôn tập và dùng các cách 

tính để giải bài toán 

cộng và trừ  các số có  2 

– 3 chữ số , kể cả dạng 

toán liên quan đến tiền 

Bảng (pounds) và tiền 

xu (pence). 

 

Giải toán liên quan đến 

tính tiền khi mua hàng 

và đổi tiền (Bảng  - £  và 

tiền xu - p) 

 

Lập phương án và tiến 

hành thí nghiệm để 

khẳng định đặc tính của 

từng chất liệu. 

Tìm hiểu về phân bón 

vô cơ và về lợi ích và  

tác hại của phân bón đối 

với đất đai và môi 

trường tự nhiên. 

Tìm hiểu về văn hóa 

Đông Sơn của vùng 

Đồng Bằng Sông Hồng. 

 

Phác họa tranh miêu tả 

cuộc sống thường nhật 

của người Việt cổ vào 

thời Văn Lang – Âu Lạc. 

 

Hoặc: 

 

Phác họa các hoa văn 

hình học , cảnh sinh 

hoạt của người dân, các 

loài động vật và chim 

choc dược khắc họa trên 

trống đồng Đông Sơn/ 

Ngọc Lũ. 

 

10 Viết lời thoại cho nhân 

vật và phần ghi  chú 

diễn xuất. 

 

Viết một vở kịch hoàn 

chỉnh, bao gồm cả phần 

hướng dẫn diễn xuất.  

 

Tìm hiểu về tính cách, 

vấn đề phát sinh và tình 

huống nan giải của nhân 

vật.  

Viết đoạn hội thoại giữa 

những nhân vật chính 

để xây dựng một đoạn 

kịch ngắn.  

 

Lập dàn ý và viết một 

đoạn kịch hoàn chỉnh. 

  

Bài: Hình không gian 

 Kể tên những hình 

không gian 3 chiều và 

nêu đặc điểm của từng 

hình. 

 

 

Lập phương án và tiến 

hành thí nghiệm để 

kiểm tra độ thẩm thấu 

của chất liệu. 

Hoạt động ôn tập 

Nông nghiệp trong 

tương lai 

Thảo luận và đưa ra giả 

thuyết về những thay 

đổi của ngành nộng 

nghiệp và thách thức mà 

nông nghiệp sẽ gặp phải 

trong tương lai. 

 

Làm tranh gạo. 

 

 

Làm trống đồng. 

 

11 Y3/4 Biểu diễn văn 

nghệ 

Y3/4 Biểu diễn văn 

nghệ 

Y3/4 Biểu diễn văn 

nghệ 

Y3/4 Biểu diễn văn 

nghệ 

Y3/4 Biểu diễn văn 

nghệ 

Y3/4 Biểu diễn văn 

nghệ 

 


