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I. MÔN TOÁN 

- Đọc, viết các số đến 1000. 

- Nhận biết giá trị theo vị trí của các chữ số trong một số. 

- So sánh số có ba chữ số. 

- Cộng trừ, nhân chia trong bảng. 

- Cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100, không nhớ  trong phạm vi 1000. 

- Tìm thành phần chưa biết trong phép tính( Tìm số hạng, số bị trừ , số trừ, 

thừa số, số bị chia) 

- Giải toán bằng một phép cộng trừ hoặc nhân chia ( có liên quan đến các đơn 

vị đo đã học. 

- Xem lịch, xem đồng hồ. 

- Vẽ hình tam giác, tứ giác, tính chu vi hình tam giác, tứ giác, độ dài đường 

gấp khúc. 

II. MÔN TIẾNG VIỆT 

1) Tập đọc:  

- Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc, tốc độ 50 tiếng/phút. 

- Hiểu ý chính của đoạn, nôi dung của bài, trả lời được câu hỏi về nội dung 

đoạn đọc. 

2) Chính tả: Nghe viết một đoạn chính tả khoảng 45- 50 chữ trong 15 phút. 

3) Từ và câu  

- Từ chỉ sự vật , hoạt động, trạng thái, đặc điểm, tính chất , từ trái nghĩa. 

- Các kiểu câu đã học : Ai làm gì ? Ai là gì ? Ai thế nào ? 

- Cách đặt câu với từ cho trước. 

- Cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? Ở đâu? Như thế nào? Vì sao? Để làm 

gì? 

4) Tập làm văn: 

- Viết đoạn văn ngắn kể về loài cây em yêu thích. 

- Viết đoạn văn ngắn kể về ảnh Bác. 
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