Lớp 6 Học kỳ 1 Tổng quan môn học
Tuần

Đọc viết
Tiếng Anh

1.

2.

Đánh giá cơ bản

Toán

Khoa học

Tiếng Việt
Đánh giá cơ bản

Văn bản báo chí:

Văn bản báo chí:

Tìm hiểu một bài báo,
trình bày lại văn bản
bằng cách dùng kỹ
thuật Nói để Viết và
học từ vựng mới.

Tìm hiểu một bài
báo, trình bày lại văn
bản bằng cách dùng
kỹ thuật Nói để Viết
và học từ vựng mới.

Liên Kết
Tiếng Anh

Đánh giá cơ bản

Bài học: Giá trị hằng
số
Nhân và chia số thập
phân với 10 hay 100 và
số nguyên với 1000.

Tìm hiểu về Lực

Chủ đề: Học tập

Chủ đề: Học tập

Giới thiệu chủ đề

Tìm hiểu cách làm việc
của trí nhớ.

Giới thiệu chủ đề

Tìm hiểu các loại lực
đẩy, kéo và xoáy khác
nhau với những ví dụ
thực tiễn.

Hiểu rằng trí thông
minh không cố định.

Giới thiệu: Các em
sẽ dạy một kiến
thức hoặc kỹ năng
mà mình làm tốt
cho bạn khác.

Phát triển tư duy tiến
bộ

Phát triển tư duy
tiến bộ

Làm tròn số có hai
chữ số thập phân, làm
tròn đến phần mười
gần nhất hay số
nguyên gần nhất.
3.

Đọc nhiều bài báo khác
nhau, tìm hiểu và xác
định các điểm chính
chẳng hạn như đoạn
trích, thể bị động và

Đọc và khám phá

Cộng và trừ

nhiều văn bản báo
chí khác nhau: báo
cáo trên báo, tạp chí,

Cộng và trừ bằng cách
tính nhẩm.

Tiếng Việt

Bắt đầu thí nghiệm
ma xát với trọng tâm
ở việc lên ý tưởng và
thực hiện kiểm tra,
ghi lại kết quả.

Nghiên cứu và tìm
hiểu thêm về tế bào
thần kinh và việc học
tập.

Tìm hiểu các trí
thông minh khác
nhau.
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mệnh đề quan hệ.

phỏng vấn và bài
điểm chính.

Cộng và trừ số thập
phân bằng phương
pháp đếm lên.

Bắt đầu khám phá

Phương pháp nhân

viết để hiểu rõ các

4.

Áp dụng kiến thức về
bài báo trong phần bài
viết bằng cách dùng
phương pháp 5W (ở
đâu, khi nào, ai, cái gì
và tại sao).

Tìm hiểu sự khác biệt
giữa tư duy cố định
và phát triển.

ghi chú lại với các

Tiếp tục tìm hiểu lực
ma sát với trọng tâm
và chia nhẩm 1
ở việc phân tích kết
quả và đánh giá thí
Thực hành phép chia các
nghiệm.
số, bao gồm số thập

câu hỏi 5Ws.

phân.

các chương trình tin
tức trên đài phát
thanh chi tiết hơn và

Học và hiểu được
cảm xúc có thể tác
động đến việc học của
chúng ta.

Tìm hiểu cách chế
độ ăn, sức khỏe và
tập thể dục giúp
não bộ hoạt động
hiệu quả hơn.

Nhân số thập phân
bằng phương pháp kẻ
bảng.
5.

Phỏng theo một bản tin,
viết theo phong cách
tương tự và học cách
viết độc lập.

Làm quen với ngôn
ngữ báo chí và tập
ghi chú, đặt câu hỏi,
phỏng vấn và kỹ
năng nói.

Phương pháp nhân
và chia 2
Nhân và chia nhẩm.
Chia số nguyên bằng
cách dùng nhiều
phương pháp và giải
toán liên quan đến
làm tròn số lên và làm
tròn xuống.

Tìm hiểu cách hình
dạng của vật thể tác
động đến khí và
nước.

Chủ đề: Hy Lạp Cổ đại
Hoạt động giới thiệu:
Khám phá một số yếu tố chính của Hy Lạp
Cổ đại
-Nghệ thuật
-Kiến trúc
-Thực phẩm
-Nhà hát
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6.

7.

Viết chọn lọc và cải
thiện một bài viết
phỏng theo bản tin trên
báo.

Viết một bài báo theo Số thập phân
lớp và cá nhân bằng
cách dùng các đặc

Chia và nhân số

điểm của loại văn

nguyên và số thập

bản. Chọn lọc và cải

phân bằng phương

thiện bài viết.

pháp viết.

Viết, chọn lọc và tự xuất Tự lên ý tưởng và
bản bản tin trên báo.
viết bản tin mở rộng;
chọn lọc và tự xuất
bản.

Phân số, số thập
phân và phần trăm
Xác định phân số bằng

Tìm hiểu mối liên kết
giữa diện tích bề mặt
và sự kháng khí.

Nghiên cứu những
đặc điểm của các thần
Hy Lạp và thiết kế
mặt nạ có đặc điểm
của thần tự chọn.

Khám phá 3 phong
cách đặc biệt của
kiến trúc Hy Lạp
Cổ đại: Doric, Ionic
và Corinthian.
Làm mô hình tòa
nhà nổi tiếng của
Hy Lạp Cổ đại.

Tìm hiểu sự kháng
khí bằng cách kiểm
tra ‘trứng nhảy dù’ và
đánh giá kết quả.

Dùng mô hình 3D và
sơn vẽ để tạo mặt nạ
có đặc điểm của thần
tự chọn.

Nghiên cứu các tòa
nhà và công trình
xây dựng nổi tiếng
của Hy Lạp Cổ đại.

nhau.

So sánh và sắp xếp số
thập phân, phân số và
phần trăm theo thứ
tự.
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8.

9.

Thơ – Sức mạnh của
hình ảnh:

Thơ – Sức mạnh của
hình ảnh:

Phần trăm, tỷ lệ và
chia phần

Tìm hiểu hiệu ứng
của việc nhấn vật thể
xuống nước.

Đọc và khám phá các
bài thơ và dùng biện
pháp nhân hóa và ẩn
dụ để tạo bầu không
khí.

Đọc các bài thơ khác
nhau và khám phá
lối so sánh, nhân hóa
trong các bài thơ.
Xác định các đặc
điểm chính trong
thơ.
Dùng biện pháp
nhân hóa và so sánh
để mô tả sự vật xung
quanh. Viết thơ có
dùng biện pháp hóa.

Tìm phần trăm của một
số.

Áp dụng biện pháp
nhân cách hóa và ẩn dụ
trong thơ.

Đọc và khám phá thơ Xử lý dữ liệu
Học và áp dụng 3
và những đặc điểm
định luật chuyển
của chúng. Dùng
động của Newton.
Trình bày dữ liệu
biện pháp ẩn dụ và
theo các biểu đồ.
so sánh để sáng tác
thơ hài hước.
Tìm số trung bình
cộng, trung vị, số xuất
hiện nhiều lần nhất
và biên độ của dãy dữ
liệu.

Sắp xếp thời kỳ Hy
Lạp Cổ đại theo dòng
thời gian và dùng
bằng chứng lịch sử để
rút ra kết luận.

Chuẩn bị thuyết
trình về các tòa
nhà và công trình
xây dựng nổi tiếng
của Hy Lạp Cổ đại.

Tìm hiểu các đặc
điểm địa lý để đặt tên
cho bản đồ và thảo
luận các mối quan hệ
với những đế chế
xung quanh.

Tìm hiểu các ký
hiệu Toán học thời
Hy Lạp Cổ đại.

Giải toán về tỷ lệ và
chia phần.
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10.

Hình dạng và không

Thần thoại

Thần thoại

Tìm hiểu truyện thần
thoại có liên quan đến
Hy Lạp Cổ đại và phát
triển từ vựng mới.

Tìm hiểu thần thoại
Hy Lạp Cổ đại và
phát triển từ vựng
mới; ngữ pháp; cấu
trúc câu và tìm từ
đồng nghĩa của từ
vựng.

Đọc các truyện thần
thoại, xác định đặc
điểm chính và chú
trọng vào phát triển cấu
trúc câu và từ vựng mô
tả.

Đọc nhiều truyện
thần thoại khác
nhau. Xác định cấu
trúc câu và thể loại
phổ biến, đặc điểm
văn học trong truyện
thần thoại.

Bài học: Hình dạng

Học cách cải thiện kỹ

Bài học: Hình và

năng viết truyện

không gian

gian

11.

12.

Học cách áp dụng kỹ
năng viết có liên quan
với truyện thần thoại
bằng cách dùng từ
vựng mô tả và nhiều
cấu trúc câu khác nhau.

Tính chu vi và diện
tích hình 2D (hình
chữ nhật, vuông, hình
ghép)

và hình dáng

Tiếp tục nghiên cứu 3 Dùng bằng chứng thứ Mô tả các sự kiện
định luật chuyển
cấp để tìm hiểu
chính trong Trận
động của Newton qua Athens và Sparta.
chiến Marathon.
các thí nghiệm thực
tiễn.

Đánh giá và ôn lại
quá trình học về Lực.

Nhận dạng các tứ giác
và xác định tọa độ các
điểm của tứ giác.

thần thoại bằng cách
dùng từ vựng mô tả

Mường tượng và vẽ

và các cấu trúc câu

hình sau khi đã tịnh

Dùng bằng chứng thứ
cấp để tìm hiểu hệ
thống chính trị của
người Athens và
Sparta.

Giáo dục Giới tính:
Tìm hiểu sự thay
đổi của nam và nữ
trong giai đoạn
dậy thì.

Giáo dục Giới tính:
Tìm hiểu những sự
thay đổi thể chất ở
nam và nữ trong giai
đoạn dậy thì.
Các trạng thái thay
đổi và những sự thay
đổi không thể bỏ
được:
Học cách giải thích sự
khác biệt thể chất

Nghiên cứu và tìm
hiểu hiệu ứng trên
Chiến tranh Vùng
Vịnh.

Giáo dục Giới tính:
Tìm hiểu cách
chăm sóc bản thân
trong giai đoạn
dậy thì.

Giáo dục giới tính:
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khác nhau.

tiến, xoay và phản
chiếu.

13.

Phỏng theo một tác
phẩm thần thoại và
phát triển phần lên ý
tưởng mở rộng.

Sáng tạo nhân vật

Đo lường

(quái vật và anh
hùng trong truyện

Nhận biết mối quan

thần thoại).

hệ giữa đơn vị đo

Mô tả trận chiến giữa lường: độ dài, dung
tích, khối lượng và
quái vật và anh

14.

15.

Viết và điều chỉnh, cải
thiện truyện thần thoại
đã mô phỏng dựa theo
phong cách của truyện
thần thoại Hy Lạp cổ
đại.

hùng.

thời gian.

Viết và điều chỉnh,

Dãy số

cải thiện truyện thần
thoại đã mô phỏng

Mô tả và triển khai số

dựa theo phong cách

và dãy chữ số.

giữa chất lỏng rắn và
chất khí.

Tìm hiểu sự thay đổi
cảm xúc trong giai
đoạn dậy thì.

Tìm hiểu cách hoạt
động chính xác của
nhiệt kế và cách nhiệt
độ thay đổi được máy
ghi lại.

Khám phá tầm quan
trọng của Alexander
Đại Đế.

Hoàn thành bài kiểm
tra môn Khoa học.

Làm một truyện tranh Chuẩn bị cho buổi
vui dựa theo trận
Tổng kết chủ đề.
chiến trong thời Hy
Lạp cổ đại.

Ôn tập kiến thức và
sự hiểu biết dựa theo
kết quả đánh giá
Khoa học.

Hoạt động tổng kết:

Giáo dục giới tính:
Học cách giữ an toàn
trực tuyến.

Giáo dục giới tính:
Khám phá các mối
quan hệ quan hệ
khác nhau và
phương pháp giao
tiếp phù hợp.

của truyện thần thoại
Hy Lạp cổ đại.

Viết, chọn lọc và tự xuất Tự lên ý tưởng và
bản truyện thần thoại
viết phần mở rộng
Hy Lạp cổ đại.
truyện thần thoại Hy
Lạp cổ đại. Chọn và
xuất bản truyện của
các em.

Tính toán
Lên kế hoạch cho
ngày nghỉ.

Các em trình bày những kiến thức đã học
trong bài học.

Đánh giá cuối kỳ.

BVIS Primary School, HCMC

BVIS Primary School, HCMC

