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I. TIẾNG VIỆT 

1. Đọc: Các bài tập đọc từ tuần 29 đến tuần 33 

2. Đọc hiểu: Đọc và tìm hiểu nội dung 1 văn bản mới. 

3. Chính tả: Nghe đọc và viết một đoạn chính tả ( khoảng 90 - 100 chữ)  

4. Luyện từ và câu 

* Ôn tập các từ : 

 + Từ loại: Danh từ, động từ, tính từ . 

 + Nghĩa của từ; Từ ghép, từ láy 

* Ôn tập về câu: 

 +  Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể Ai-là gì; Ai – làm gì; Ai – thế 

nào ? 

 + Câu cảm 

 + Câu khiến 

           * Mở rộng vốn từ: Du lịch -Thám hiểm; Dũng cảm; Sức khỏe; Tài năng; Cái đẹp 

3. Tập làm văn 

            Ôn tập văn miêu tả: Tả con vật  

II. TOÁN 

1. Số học: Số tự nhiên, phân số 

- Đọc, viết số có nhiều chữ số  

- So sánh số tự nhiên, phân số  

- Tìm thành phần chưa biết của số tự nhiên, phân số  

- Ôn tập về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên, phân số  

- Vận dụng các tính chất giao hoán, kết hợp, một tích chia cho một số... để tính 

nhanh 

- Dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9 

2. Đại lượng 

- Đổi, so sánh các đơn vị đo độ dài và khối lượng, diện tích và thời gian 

- Các phép tính với các số đo độ dài, khối lượng, diện tích 

3. Hình học 



- Ôn tập về cách tính chu vi, diện tích của hình vuông, hình chữ nhật, hình bình 

hành, hình thoi  

4. Giải toán có lời văn 

- Tìm hai số khi biết tổng (Hiệu) và tỉ số. 

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

 - Tìm phân số của một số  

- Giải toán về ứng dụng của tỉ lệ bản đồ.  

5. Biểu đồ 

 - Toán về  biểu đồ tranh, biểu đồ hình cột . 

III. KHOA HỌC  

1-Bài 40: Bảo vệ bầu không khí trong sạch 

2-Bài 48: Ánh sáng cần cho sự sống (tiếp theo) 

3-Bài 52: Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt 

4-Bài 54: Nhiệt cần cho sự sống 

5-Bài 61: Trao đổi chất ở thực vật. 

6-Bài 64: Động vật ăn gì để sống? 

7-Bài 65: Quan hệ thức ăn trong tự nhiên. 

IV. LỊCH SỬ 

1-Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước 

2-Bài 18: Trường học thời Hậu Lê 

3-Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh ( Năm 1789) 

4-Bài 26: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung 

V. ĐỊA LÝ 

1- Bài 19 : Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ 

2- Bài 21: Thành phố Hồ Chí Minh 

3- Bài 24:  Dải  đồng bằng duyên hải miền Trung 

4- Bài 29: Biển, đảo và quần đảo 
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