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Lớp 5 Học kỳ 1 Tổng quan  

Tuần Đọc viết Toán Khoa học Liên Kết 

Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt 

1. Truyện từ các nền văn 

hóa khác 

Giới thiệu chủ đề mới – 

Câu chuyện từ các nền 

văn hóa khác, và viết 

bài viết mở đầu chủ đề. 

 

Các em bắt đầu học nội 

dung câu chuyện bằng 

cách dùng kỹ thuật Nói 

kết hợp hành động đễ 

diễn đạt. 

Truyện từ các nền 

văn hóa khác 

Giới thiệu chủ đề 

mới – Câu chuyện từ 

các nền văn hóa 

khác, và và viết bài 

viết mở đầu chủ đề. 

 

Các em bắt đầu học 

nội dung câu chuyện 

bằng cách dùng kỹ 

thuật nói kết hợp 

hành động đễ diễn 

đạt. 

Kiểm tra Toán đầu 

năm 

 

Chủ đề: Điện 

 

Tìm hiểu những yếu 

tố cần thiết để hoàn 

thành một mạch điện 

 

Học và ghi nhớ tất cả 

ký hiệu của một sơ đồ 

điện  

Di dân 

 

Giới thiệu chủ đề mới 

– Di dân  

Hoạt động: Trải 

nghiệm cuộc sống với 

tư cách là người tị 

nạn  

 

Học từ vựng chủ đề 

chính 

Di dân 

Giới thiệu chủ đề mới 

– Di dân 

 

Hoạt động: Trải 

nghiệm cuộc sống với 

tư cách là người tị 

nạn  

2. Học từ vựng mới trong 

câu chuyện và trình bày 

câu chuyện bằng lời nói 

Học câu chuyện 

Alibaba & 40 tên 

cướp bằng cách 

dùng kỹ thuật nói 

kết hợp hành động 

đễ diễn đạt 

Chủ đề: Số  

Tìm phân số tương 

đương với một phân 

số đã cho sẵn 

Đổi phân số lớn hơn 

một sang hỗn số và 

ngược lại 

Rút gọn phân số 

thành phân số tối 

giản  

Dùng ký hiệu để đặt 

tên cho mạch điện 

 

Các em tự tạo một 

mạch điện riêng  

Tìm hiểu cuộc sống 

của một em gái tị nạn 

từ Syria 

Tìm hiểu lý do người 

tị nạn rời bỏ quốc gia 

của họ và những khó 

khăn mà họ đối mặt 

 

 

3. Tìm hiểu thêm về Tìm hiểu câu chuyện So sánh phân số có Nhận biết chất dẫn Dùng át-lát để xác Tìm hiểu các nhân tố 
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những nhân vật và 

hành động của họ. Mở 

rộng kiến thức về dấu 

câu và quan hệ từ 

 

 Ôn tập sở hữu cách và 

dấu sỡ hữu cách 

chính. Sau đó học 

sinh tóm tắt câu 

chuyện 

  

Nhận biết phép so 

sánh khi viết một 

cụm từ mô tả 

 

 

 

 

cùng tử số/mẫu số 

 

Tìm Mẫu  số Chung 

Nhỏ nhất để so sánh 

phân số có mẫu số 

khác nhau 

điện và chất cách điện 

Hiểu và biết cách giữ 

an toàn khi tiếp xúc 

điện 

định nhóm 10 quốc 

gia hàng đầu đã trải 

qua sự di dân nhiều 

nhất 

thúc đẩy và thu hút 

người Châu Á, đặc 

biệt là từ những quốc 

gia đang phát triển 

sang quốc gia phát 

triển 

 

 

 

4. Thay đổi văn bản trên 

lớp và tìm hiểu các 

phần chính trong 

truyện 

 

 Học cách dùng phó từ 

đứng trước 

Tìm hiểu các phần 

chính trong câu 

chuyện, sau đó viết 

theo văn phong 

tương tự của văn 

mẫu, sử dụng những 

đặc điểm của văn 

mẫu 

Học cách dùng dấu 

ngoặc kép trong câu 

hội thoại trực tiếp 

vào trong truyện  

Cộng/trừ phân số (có 

cùng mẫu và khác 

mẫu)  

 

Chủ đề: Đếm và Tính 

toán 

Nhân số có 3 hoặc 4 

chữ số với số có 2 hay 

3 chữ số bằng cách 

dùng phương pháp 

cột dọc 

Giải toán có lời văn 

Học cách làm bóng 

đèn sáng hơn hoặc 

mờ hơn bằng cách 

thay đổi thành phần 

trong mạch 

Tìm hiểu và xác định 

những nhân tố thúc 

đẩy và thu hút đối với 

sự di dân 

Tìm hiểu tầm ảnh 

hưởng của di dân 

Pháp đối với kiến trúc 

Việt  

5. Vẽ sơ đồ câu chuyện 

dựa theo câu chuyện 

trong lớp, học và biểu 

diễn câu chuyện mới   

Xác định các kiểu mở 

đầu truyện khác 

nhau 

Ôn lại kiến thức về 

câu ghép 

Lập dàn ý, viết và 

điều chỉnh câu 

Nhân chia nhẩm một 

số nguyên với 10, 100 

và 1000 

Chia bội số của 10 

hoặc 100  

Dùng nhật ký dữ liệu 

để ghi lại kết quả 

nghiên cứu 

 

Tìm hiểu về chiều dài 

dây điện và ảnh 

Tìm hiểu những thảm 

họa thiên nhiên khiến 

cho cộng đồng phải di 

dân 

Vẽ Nhà thờ Đức bà 

làm biểu tượng của 

TPHCM 

Học cách dùng các 

khối 3D để xây dựng 
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chuyện từ nền văn 

hóa khác 

Chia số nguyên mà số 

bị chia có 2 hay 3 chữ 

(có dư hoặc không có 

dư) 

hưởng của nó với 

bóng đèn 

6. Lập dàn ý và viết một 

câu chuyện từ một nền 

văn hóa khác 

Viết một câu chuyện 

từ các nền văn hóa 

khác bằng dựa vào 

câu chuyện  trên lớp 

 

Tìm hiểu tìm đặc 

điểm của các nền văn 

hóa khác, sử dụng 

những đặc điểm ấy 

trong câu chuyện 

khác  

 Bài học: Góc và hình 

phẳng 

Xác định các loại góc 

Ước tính và đo góc 

bằng cách dùng thước 

đo góc 

Vẽ góc 

Tính góc trong đường 

thẳng 

Nhận biết đường 

thẳng song song và 

vuông góc 

Học cách tạo ra một 

công tắc điện mà làm 

thế nào để làm chậm 

lại quá trình sáng 

đèn, áp dụng kiến 

thức đã học về điện  

 

 

 

 

Nghiên cứu để làm 

các áp-phích về 

những thảm họa thiên 

nhiên 

Vẽ nhà thờ đức bà và 

sơn bằng sáp dầu  

7. Học kỹ thuật chỉnh sửa 

và áp dụng kỹ thuật nà 

để cải thiện câu chuyện 

của cá nhân  

Lập dàn ý và viết 

một đoạn văn mở 

rộng  

Nhận biết các loại tam 

giác khác nhau và đặc 

điểm của chúng 

 

Nêu tên và mô tả đặc 

điểm của tứ giác 

Xác định đặc điểm 

của tứ giác, đặc biệt 

chú ý vào hình thang, 

Đánh giá kiến thức về 

điện 

Khám phá những lý 

do dẫn đến sự xuất 

hiện buôn bán nô lệ 

Châu Phi  

Vẽ nhà thờ đức bà và 

sơn bằng sáp dầu 
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và hình bình hành 

 

 

8. Trình bày lại câu 

chuyện 

Trình bày lại câu 

chuyện thành một 

quyển sách nhỏ 

Chủ đề: Tính chu vi 

và diện tích 

Tính chu vi hình 

phẳng 

Tính diện tích hình 

phẳng  

Giải toán có lời văn  

về diện tích 

 

Kiểm tra tính dẫn của 

nước muối 

 

Các em học và tìm 

hiểu từ vựng xoay 

quanh buôn bán nô lệ 

Lập bản đồ trình bày 

tam giác buôn bán nô 

lệ  

Chủ đề: Kiểm soát 

biến đổi khí hậu 

Các em học và tìm 

hiểu tính bền vững – 

sự thay đổi khí hậu – 

sự nóng lên toàn cầu 

 

9. Văn bản thuyết phục 

 

Giới thiểu chủ đề mới – 

Thuyết phục. Học sinh 

hoàn thành bài tập về 

nhà 

 

Văn bản thuyết 

phục 

Giới thiểu chủ đề 

mới – Thuyết phục.  

Văn mẫu: Thuyết 

phục việc rút ngắn 

giờ ra chơi mang lại 

nhiều lợi ích cho học 

sinh 

 

Chủ đề: Quản lý dữ 

liệu 

Tìm hiểu khái niệm: 

trung bình cộng, số 

xuất hiện nhiều nhất 

trong dãy số, số chính 

giữa và chênh lệch 

giữa số lớn nhất và số 

nhỏ nhất trong dãy số 

Giải toán có lời văn 

liên quan đến các khái 

niệm trên 

Kiểm tra: thực hành 

về điện 

Hoàn thành thông tin 

về sự buôn bán nô lệ  

Xác định thời tiết cực 

đoan – nguyên nhân 

và hệ quả 

 

Dùng cấu trúc ngôn 

ngữ đồng ý và không 

đồng ý  
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10. Các em học và ôn lại 

cách nói thuyết phục.  

Đọc và diễn bài văn 

thuyết phục bảo vệ 

môi trường 

Xác định và diễn giải 

biểu đồ đường kẻ 

Vẽ một biểu đồ 

đường kẻ đơn giản 

bằng cách dùng dữ 

liệu đã có/hoặc đã thu 

thập 

Lập biểu đồ đường kẻ 

bằng cách dùng dữ 

liệu thu thập. (Ứng 

dụng Excel) 

Xác định và diễn giải 

biểu đồ cột-đường kẻ 

 

Giới thiệu chủ đề 

mới: Ánh sáng vũ 

trụ.  

 

Tìm hiểu tỉ lệ kích 

thước của Trái đất, 

Mặt trăng và Mặt trời 

Tìm hiểu thêm về đời 

sống nô lệ bằng cách 

viết một đoạn văn về 

một đứa trẻ trên tàu 

nô lệ 

Nghiên cứu để tạo 

áp-phích về hiệu ứng 

của khí hậu cực đoan 

đối với loài vật 

 

11. Đọc nhiều thể loại văn 

bản thuyết phục và xác 

định các điểm chính 

Nhận biết đặc điểm 

của văn bản thuyết 

phục thông qua các 

hoạt động đọc sách 

theo hướng dẫn 

Chủ đề: Số Thập 

phân  

Tìm hiểu khái niệm 

thập phân 

Đọc và viết số thập 

phân bằng cách dùng 

kiến thức về giá trị số 

ở mỗi hàng (hàng đơn 

vị, chục, trăm..) 

Làm tròn số thập 

phân với một hay hai 

Tìm hiểu lý do có 24 

giờ trong một ngày và 

học từ vựng khoa học 

kèm theo 

Dùng chứng cứ để 

khám phá cuộc sống 

của nô lệ 

Tiếp tục nghiên cứu 

hình thái thời tiết cực 

đoan  
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vị trí thập phân (tròn 

số nguyên, tròn 1/10, 

tròn 1/100…) 

Hiểu mối quan hệ 

giữa thập phân và 

phân số 

 

12. Học các phép chấm câu 

và đặc điểm văn phạm 

liên quan đến văn 

thuyết phục 

Học cách dùng nhiều 

dấu chấm câu khác 

nhau 

Bài học: Đếm, phân 

tích số và Tính toán 

Cộng và trừ số 

nguyên và số thập 

phân, số thập phân 

bao gồm 1/10, 1/100 

bằng cách sử dụng 

kiến thức về giá trị số 

  

Nhân 2 số thập phân 

bao gồm số nguyên 

và 1/10, 1/100 

Giải toán có lời văn 

liên quan đến những 

vấn đề trong cuộc 

sống (bao gồm số 

thập phân)  

Viết phương pháp tìm 

hiểu độ dài bóng mát 

vào những thời điểm 

khác nhau trong ngày 

 Kiểm soát sự biến 

đổi khí hậu  

 

Học từ vựng liên 

quan đến chủ đề này  

 

Học và xác định hiệu 

ứng của nhựa và bãi 

rác 

13. Học cách viết câu điều 

kiện và sử dụng liên từ 

nguyên nhân hệ quả 

Học các đặc điểm 

ngôn ngữ đặc trưng 

với loại văn bản 

 

Xác định và viết câu 

chủ đề 

Chủ đề: Số và hệ 

thống số âm   

Nhận biết  khái niệm 

về số âm 

So sánh, sắp xếp số 

Nghiên cứu độ dài 

của bóng vào các thời 

điểm khác nhau trong 

ngày 

Tìm kiếm thông tin về 

nạn chặt phá rừng và 

hậu quả của nó từ  

nhiều nguồn tư liệu 

khác nhau  

Nghiên cứu và vẽ 

biểu đồ về quy trình 

xử lý bãi rác 
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 âm theo thứ tự 

Cộng /trừ số âm. Giải 

toán có lời văn về số 

âm 

 

14. Nghiên cứu cấu trúc về 

cách viết văn thuyết 

phục và tìm hiểu mục 

đích mở bài và kết bài 

Nghiên cứu vấn đề 

môi trường và chuẩn 

bị dữ liệu, sự kiện 

cho phần viết văn 

thuyết phục 

 

 

Chủ đề: Ôn tập và 

kiểm tra 

 

Tìm hiểu cách thời 

gian trong ngày thay 

đổi trên trái đất  

Tìm hiểu chu kỳ 

carbon và tác động 

của nó trên sự ấm lên 

toàn cầu 

Thu gom và học cách 

tái chế vật liệu phế 

thải   

15. Lập dàn ý và viết văn 

thuyết phục 

Lập dàn ý và viết 

một đoạn văn thuyết 

phục mở rộng. 

 

Cải thiện, điều chỉnh 

và trình bày 

Chủ đề : Hình học  

Đọc và xác định tọa 

độ nằm trong phần tư 

thứ nhất của lưới tọa 

độ  

Đọc và xác định tọa 

độ của hình phẳng 

nằm trong 4 phần của 

lưới tọa độ 

Nhận biết hai đường 

thẳng song song và 

hai đường thẳng 

vuông góc trong hình 

phẳng  

Xác định tọa độ của 

những góc còn thiếu 

Tìm hiểu lý do có bốn 

mùa  

Hoàn thành một hoạt 

động vui nhộn qua 

việc nghiên cứu hành 

tinh trên ứng dụng 

của iPad 

 

 

 

 

Nghiên cứu các thành 

phố bền vững và thiết 

kế mô hình thành phố 

bền vững  

Tái sử dụng những 

đồ phế thải để tạo ra 

những vật dụng mới  
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trong hình phẳng  

 

 


