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Văn học

Bé hãy ấn vào đây để lắng nghe bài thơ nhéNhắc bé

Bé hãy đọc diễn cảm bài thơ:

“Nắng bốn mùa” 

https://www.youtube.com/watch?v=LDf9wAM7Qj4
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Kỹ năng

sống

Câu 1: Khi đang ở trong nhà và xảy ra động đất bé cần làm gì?

Câu 2: khi hết dung chuyển động đất bé cần di chuyển như thế 

nào

Nhắc bé:

Bé hãy vào đây để làm bài tập nhé! 

b. Đứng gần cửa 

sổ kính

c. Chạy nhanh ra 

ngoài tìm nơi trú 

ẩn

b. Di chuyển bằng 

thang máy
a. Di chuyển thật nhanh 

bằng cầu thang bộ

Bé hãy kích vào đây để xem video ứng 

phó với động đất và chọn đáp án đúng 

nhé!

a. Chui xuống 

gầm bàn, gầm 

ghế

https://www.liveworksheets.com/5-ch231933lc
https://www.youtube.com/watch?v=9NBhy6w2myo
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sống

Câu 3: Khi đang ở ngoài trời và xảy ra động đất bé cần làm gì?

b. Tìm bãi đất 

trống xa các ngôi 

nhà cao tầng

a. Đứng gần cột 

điện và nhà cao 

tầng

Câu 4: Khi ở bãi biển và xảy ra động đất bé cần làm gì?

c. đứng trú ẩn 

dưới gầm cầu

a. Ở nguyên vị trí
b. chạy thật nhanh đến 

vùng đất cao hơn

Bé hãy ấn vào đây để làm bài tập nhé! 
Nhắc bé

Bé hãy chọn vào đáp án đúng:

https://www.liveworksheets.com/5-ao231967nd
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!

KPKH

b. Chỉ có trong 

lớp học

a. Chỉ có trong 

phòng ngủ

Câu 2: Không khí có màu, có mùi, có vị không? 

c. Bao phủ toàn 

bộ bề mặt trái 

đất

a. có

Bé hãy ấn vào đây để làm bài tập nhé! 
Nhắc bé

Câu 1: Không khí có ở những đâu?

b. Không

Câu 3: Không khí có vai trò gì?

b. Không cần b. Rất cần cho sự sống

Bé hãy kích vào đây để xem video về 

không khí và trả lời các câu hỏi sau nhé

https://www.liveworksheets.com/5-lj231981tk
https://www.youtube.com/watch?v=_mPSXEKr9jk&t=168s
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Làm quen

với toán

Bé hãy ấn vào đây để làm bài tập nhé! 

Nhắc bé

https://www.liveworksheets.com/5-gd231958zh
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Làm quen

với toán

Bé hãy ấn vào đây để làm bài tập nhé! 

Nhắc bé

Bé hãy chọn nhóm đối tượng tương ứng với chữ số cho trước

https://www.liveworksheets.com/5-rq232035up
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Bé tập tô số 9
Làm quen     

với toán
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Tạo hình

Bé hãy cắt dán những bức tranh thật 

đẹp theo ý thích của mình nhé!

Nhắc bé Bé hãy ấn vào đây để xem video nhé

https://www.youtube.com/watch?v=iNSaeIl2fIs

