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A. KHỐI 3 

1. Chương 1: Máy tính và em  

- Nhận biết được trong các ví dụ đưa ra đâu là thông tin và đâu là quyết 

định. 

- Biết được ba dạng thông tin thường gặp: chữ, âm thanh, hình ảnh. Thông 

tin thu nhận và được xử lí là gì, kết quả xử lí là hành động hay ý nghĩ gì. 

- Biết bộ não của con người là một bộ phận xử lí thông tin. 

- Nhận diện được các bộ phận của máy tính để bàn và chức năng của từng 

bộ phận. 

- Thực hiện được các thao tác: di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp 

chuột, kéo thả chuột, nháy nút phải chuột và xoay nút cuộn. 

- Tư thế khi ngồi trước máy tính. 

- Khởi động máy tính, kích hoạt được phần mềm ứng dụng. 

- Soạn thảo được đoạn văn ngắn không dấu  trên phần mềm Word 

- Sử dụng chuột vẽ được một số hình trên phần mềm Paint. 

- Chỉ ra được khu vực chính của bàn phím và nêu tên các hàng phím. 

- Biết sử dụng phần mềm Tux Typing để gõ phím và thực hiện nhanh các 

thao tác gõ phím trên phần mềm. 

2. Chương 2: Mạng máy tính và Internet. 

- Nắm được các tin tức và chương trình giải trí trên Internet. 

- Biết được không phải thông tin nào trên Internet cũng phù hợp với lứa 

tuổi. 

B. KHỐI 4 

1. Chủ đề 1: Khám phá máy tính  

- Thực hiện được các thao tác: sao chép, đổi tên thư mục. 

- Làm quen với tệp, thực hiện được các thao tác: sao chép, đổi tên, xóa tệp. 
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- Sử dụng được thiết bị lưu trữ ngoài (USB, ổ đĩa ngoài, ổ cứng) để lưu trữ 

và trao đổi thông tin. 

- Sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin (hình ảnh, văn bản) phục vụ học 

tập và giải trí. 

2. Chủ đề 2: Em tập vẽ 

- Biết cách xoay hình, viết chữ lên hình. 

- Biết một số chức năng khác trong thẻ View. 

- Biết cách chỉnh sửa kích thước trang vẽ. 

- Sử dụng công cụ sao chép màu để sao chép màu từ bức tranh có sẵn. 

- Vận dụng kiến thức để vẽ các bức tranh, thiệp chúc mừng theo chủ đề tùy 

chọn. 

3. Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản 

- Biết cách chỉnh sửa kích thước của hình, tranh ảnh trong văn bản. 

- Thay đổi được màu, độ dày và kiểu đường viền của hình, viết được chữ 

lên hình trong văn bản. 

- Chèn được tranh ảnh có sẵn từ Clip Art vào văn bản. 

B. KHỐI 5 

1. Chủ đề 1: Khám phá máy tính  

- Làm quen với chương trình quản lí tệp và thư mục. 

- Thực hiện được các thao tác: tạo, mở, sao chép, xóa đối với tệp và thư 

mục. 

- Biết sử dụng dịch vụ thư điện tử (email) để gửi và nhận thư điện tử. 

- Nắm chắc phần mềm Stellarium. 

2. Chủ đề 2: Soạn thảo văn bản 

- Biết thụt lề đoạn văn, điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng, định dạng 

độ rộng lề trái, lề phải của đoạn văn. 

- Định dạng lề trên và lề dưới 

- Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn. 

- Tạo đường viền, thay đổi màu nền, hướng trang giấy, kích cỡ trang giấy 

của trang soạn thảo văn bản.  
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- Đánh được số trang trong văn bản. 

- Nắm chắc phần mềm Xmind. 

2. Chủ đề 3: Thiết kế bài trình chiếu 

- Chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu  

- Tạo hiệu ứng chuyển động theo nhiều cách và nhiều hướng khác nhau  

trên trang trình chiếu. 

- Tạo được hiệu ứng chuyển động  cho nhiều đối tượng khác nhau. 

Chúc các con học sinh thân yêu học tập chăm chỉ, sáng tạo đạt kết quả cao 

nhất trong kỳ thi sắp tới. 
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