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A. MÔN TOÁN: 

1. Ôn các số trong phạm vi 1000 

 - Đọc, viết các số có hai, ba chữ số. 

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

- So sánh các số có 3 chữ số 

- Thực hiện các phép tính cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100, cộng trừ 

không nhớ trong phạm vi 1000. 

- Thực hiện các phép tính nhân, chia trong bảng 2,3,4,5. 

- Nhận biết về 1/2, 1/3,1/4, 1/5 của một số. 

- Tìm thành phần chưa biết (thừa số, số bị chia…) trong phép tính. 

  2. Ôn về các đơn vị đo đại lượng  

- Đổi đơn vị đo độ dài mm, cm, dm, m, km 

- Cách xem lịch, xem đồng hồ 

  - Thực hiện các phép tính với đơn vị đo độ dài, lít. thời gian 

  3. Giải toán  

  - Giải các dạng toán bằng một phép tính cộng hoặc trừ, nhân, chia  có liên 

quan đến các đơn vị đo đã học . 

  4. Hình học 

  - Đường gấp khúc và cách tính độ dài đường gấp khúc. 

  - Tìm hình tam giác, tứ giác và cách tính chu vi hình tứ giác, hình tam 

giác. 

B. MÔN TIẾNG VIỆT : 

  1.Tập đọc: 
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    - Đọc rõ ràng, trôi chảy các bài tập đọc đã học (đọc thuộc lòng các bài 

đọc thuộc theo qui định) từ tuần 28 đến tuần 32. Trả lời được các câu hỏi về nội 

dung bài đọc.  

  2. Chính tả:  Nghe viết và trình bày một đoạn văn (hoặc đoạn thơ) 

khoảng 50 chữ/15phút 

  3. Luyện từ và câu:  

  - Ôn về các từ ngữ thuộc chủ điểm:, chim chóc, muông thú, sông biển, cây 

cối, Bác Hồ. 

 - Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ Khi nào? Ở đâu? Vì sao? Như thế 

nào? Để làm gì? Tìm được bộ phận trả lời cho các câu hỏi trên. 

  - Tìm đúng từ chỉ sự vât, hoạt động, đặc điểm có trong câu.  

  - Biết điền đúng các dấu câu đã học. 

  - Tìm đúng và biết đặt câu với các từ  trái nghĩa 

  4. Tập làm văn:  

  a. Dựa vào gợi ý dưới đây, em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5 

câu) nói về một loại cây mà em thích. 

 Gợi ý:    

- Em thích nhất loại cây nào? 

- Cây thường mọc ( hoặc được trồng) ở đâu? 

- Hình dáng của cây ( Thân, cành, lá, hoa ... ) có gì nổi bật? 

- Cây có lợi ích gì? 

- Em sẽ làm gì để cây luôn xanh tốt? 

b. Viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 4 đến 5 câu ) về ảnh Bác Hồ 

  Gợi ý:    

   - Ảnh Bác Hồ được treo ở đâu? 

   - Trông Bác như thế nào? 

    - Em muốn hứa với Bác điều gì? 

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

kết quả cao nhất trong kì thi sắp tới. 
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