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I. MÔN TOÁN 

1. Đọc viết số tự nhiên, phân số, số thập phân. 

2. So sánh số tự nhiên, phân số, số thập phân, 

3. Các phép tính với số tự nhiên, phân số, số thập phân. 

4. Ôn đơn vị đo độ dài, diện tích thể tích. 

5. Ôn tập về chu vi, diện tích, thể tích một số hình. 

6. Ôn tập về giải toán: 

- Tìm số trung bình cộng 

- Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. 

- Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai ssos đó. 

- Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. 

- Bài toán liên quan đến rút về đơn vị. 

- Bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm. 

- Bài toán về chuyển động đều 

- Bài toán có nội dung hình học. 

II. MÔN TIẾNG VIỆT 

1. Ôn các bài Tập đọc các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 34. 

2. Luyện từ và câu:  

- Mở rộng vốn từ:  Công dân; Trật tự an ninh; Truyền thống; Nam và nữ 

- Câu ghép, Cách nối các vế câu trong câu ghép. 

- Các phép liên kết câu. 

- Ôn về các dấu câu đã học: Dấu phẩy, dấu hai chấm, dấu ngoặc kép. 

3. Tập làm văn: Tả cảnh. 

II. MÔN KHOA HỌC 

1. Sử dụng năng lượng mặt trời. 

2. Sử dụng năng lượng chất đốt. 

3. Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy. 

4. An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện. 

5. Sự sinh sản của thực vật có hoa. 

6. Tác động của con người đến môi trường rừng 

7. Tác động của con người đến môi trường không khí và nước. 

III. MÔN LỊCH SỬ  

1. Đường Trường Sơn. 

2. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không 



3. Tiến vào Dinh Độc Lập. 

4. Hoàn thành thống nhất đất nước. 
 

III. MÔN ĐỊA LÝ 

1. Bài 17:  Châu Á. 

2. Bài 20: Châu Âu. 

3. Bài 23: Châu Phi. 

4. Bài 25: Châu Mĩ. 
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