
Câu 2. Trái Đất tự quay 1 vòng quanh 

mình hết bao nhiêu thời gian
Câu 1. Vì sao có ngày và đêm trên Trái Đất?

Do Trái Đất quay quanh Mặt Trời

Trái Đất luôn tự quay quanh mình nó

Do Mặt Trời chiếu sáng

24 giờ

42 giờ

25 giờA

B

C

A

B

C



Bài 64: Năm, tháng và mùa

Tự nhiên và Xã hội



Đố em:  Đây là hoa gì?

Chúng nở vào mùa nào trong năm?



Đố em:  Đây là hoa gì?

Chúng nở vào mùa nào trong năm?



1. Liên hệ thực tế

a) Hãy đọc ngày, tháng, năm theo tờ lịch ở hình

bên (theo dương lịch)

b) Hôm nay là ngày bao nhiêu, thuộc tháng mấy, 

năm nào?

c) Hiện tại đang là mùa gì trong năm?

d) Thời tiết mùa này thế nào? (ấm áp, nóng bức, 

mát mẻ, hay lạnh giá)



2. Quan sát hình bên và cho biết:

a) Một năm có bao nhiêu tháng?

b) Một tháng có bao nhiêu ngày?

c) Một năm có mấy mùa, đó là những mùa

nào?

d) Mỗi mùa bắt đầu từ tháng nào đến tháng

nào?



3. Quan sát, đọc thông tin và trả lời

Đông 

Tây

*  Trái Đất đồng thời tham gia vào những chuyển động nào?

* Trái Đất chuyển động quanh mình nó và chuyển động quanh Mặt Trời.

*  Các chuyển động này cùng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ? (Nếu 

nhìn từ cực Bắc xuống)

- Các chuyển động của Trái Đất ngược chiều kim đồng hồ.

* Khi chuyển động được một vòng quanh mặt Trời thì Trái Đất đã quay 

quanh mình nó được bao nhiêu vòng?

* Khi chuyển động được một vòng quanh mặt Trời thì Trái Đất đã quay 

quanh mình nó được 365 vòng?





❖Thời gian để Trái Đất chuyển động được một

vòng quanh Mặt trời là một năm. Một năm

thường có 365 ngày và được chia thành 12

tháng.

Ghi nhớ:



4. Quan sát và trao đổi

Hạ

Xuân

Thu

Đông
Tháng 6

Tháng 3

Tháng 9

Tháng 12

B

A

C

D



1. Trục của Trái Đất như thế nào trong khi chuyển động quanh Mặt Trời?

2. Trong các vị trí A, B, C, D của Trái Đất trong hình vẽ, vị trí nào của 

Trái Đất thể hiện Bắc bán cầu là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa 

đông?

- Trục của Trái Đất bao giờ cũng nghiêng về một phía trong khi chuyển 

động quanh Mặt Trời.

- Trong các vị trí A, B, C, D của Trái Đất trong hình vẽ, vị trí A của Trái 

Đất thể hiện Bắc bán cầu là mùa xuân, B là mùa hạ, C là mùa thu và D là 

mùa đông.



❖Có một số nơi trên Trái Đất, một năm có bốn mùa: mùa

xuân, mùa hạ, mùa thu , mùa đông; các mùa ở Bắc bán cầu

và Nam bán cầu trái ngược nhau.

Ghi nhớ:



❖Thời gian để Trái Đất chuyển động một vòng quanh Mặt Trời là một

năm. Một năm thường có 365 ngày và chia thành 12 tháng.

❖Khi chuyển động quanh Mặt Trời, trục của Trái Đất nghiêng về một

phía nên cùng một thời điểm trên Trái Đất, có thời kì nóng, thời kì

lạnh khác nhau. (Trong một năm có một thời gian Bắc bán cầu

nghiêng về phía Mặt Trời. Thời gian đó ở Bắc bán cầu là mùa hạ,

còn ở Nam bán cầu là mùa đông. Ngược lại, khi ở Nam bán cầu là

mùa hạ thì ở Bắc bán cầu là mùa đông).

❖Trên Trái Đất, một năm có mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mùa hè nóng

bức, mùa đông lạnh giá, mùa xuân ấm áp còn mùa thu thì mát mẻ.

(Khoảng thời gian chuyển giữa mùa hạ sang mùa đông là mùa thu,

giữa mùa đông sang mùa hạ là mùa xuân).

5. Đọc và trả lời



Mùa xuân



Mùa hạ



Mùa thu



Mùa đông





5. Đọc và trả lời

*  Thời gian để Trái Đất quay được một vòng quanh Mặt Trời là bao lâu?

- Thời gian để Trái Đất chuyển động một vòng quanh Mặt Trời là một 

năm.

*  Một năm thường có bao nhiêu ngày? Chia thành bao nhiêu tháng?

- Một năm thường có 365 ngày. Có 12 tháng.

- Nhưng năm nhuận có 366 ngày. 4 năm mới có 1 năm nhuận.

* Trên Trái Đất, một năm có mấy mùa? Vào từng mùa tiết trời như thế 

nào?

- Trên Trái Đất, một năm có mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mùa hè nóng bức,

mùa đông lạnh giá, mùa xuân ấm áp còn mùa thu thì mát mẻ.

* Vì sao có các mùa trong năm?



Trò chơi: Xuân, Hạ, Thu,Đông

1 M Á PẤ

2 Ó N GN Ự CN

3 Á T M ẺM

4 Ạ N HL É TR

Khi mùa đông đến em cảm thấy như thế nào?Trời vào hạ em cảm thấy như thế nào?Trời vào thu em cảm thấy thế nào?
Khi mùa xuân về em cảm thấy như thế nào?


