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I. MÔN TOÁN: 

- Đọc, viết các số tự nhiên đến lớp triệu. 

- So sánh số tự nhiên có đến 6 chữ số. 

- Đặt tính và thực hiện phép cộng, phép trừ  các số có đến sáu chữ số không 

nhớ hoặc có nhớ không quá 3 lượt và không liên tiếp. 

- Nhân với số có hai, ba chữ số; Chia số có năm chữ số cho số có một, hai chữ 

số (chia hết, chia có dư) 

- Chuyển đổi và thực hiện phép tính với số đo thời gian đã học, chuyển đổi, 

thực hiện phép tính với số đo khối lượng, số đo diện tích đã học (m
2
, dm

2
, cm

2
). 

- Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù, hai đường thẳng song song, vuông 

góc, tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông.  

- Giải bài toán có đến ba bước tính trong đó có các bài toán: Tìm số trung bình 

cộng; Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. 

II. MÔN TIẾNG VIỆT 

1.Tập đọc: Ôn các bài tập đọc từ tuần 11 đến tuần 16 (Kết hợp trả lời các câu hỏi 

cuối bài) 

2. Luyện từ và câu: 

   - Từ ghép, từ láy 

   - Danh từ: danh từ chung, danh từ riêng; động từ; tính từ. 

   - Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam và nước ngoài. 

   - Dấu hai chấm, dấu ngoặc kép, câu hỏi và dấu chấm hỏi, dùng câu hỏi vào mục 

đích khác, giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi. 

   - Mở rộng vốn từ:  

   + Ý chí – Nghị lực 

   + Đồ chơi – Trò chơi 

3.Tập làm văn: 

   - Tả đồ vật   

III. Môn Khoa học: 

  - Bài 1: Con người cần gì để sống? 

  - Bài 10: Ăn nhiều rau quả chín. Sử dụng thực phẩm sạch và an toàn. 

  - Bài 12: Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng 

  - Bài 17: Phòng tránh tai nạn đuối nước 



  - Bài 20: Nước có những tính chất gì? 

  - Bài 21: Ba thể của nước. 

  - Bài 25: Nước bị ô nhiễm  

IV. Môn: Lịch sử và Địa lí: 

*Lịch sử: 

  - Bài 2: Nước Âu Lạc  

  - Bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40) 

  - Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981) 

  - Bài 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long   

  - Bài 13: Nhà Trần  và việc đắp đê 

*Địa lí: 

  - Bài 1: Dãy Hoàng Liên Sơn 

  - Bài 4: Trung du Bắc Bộ 

  - Bài 6: Tây Nguyên 

  - Bài 9: Thành phố Đà Lạt 

  - Bài 11: Đồng bằng Bắc Bộ 
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