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GIÁO LÝ  

Học sinh tìm hiểu khái niệm về ‘cộng đồng’ và ‘tha thứ’. Các dùng các kiến thức đã học được từ cuộc 

thảo luận chung của lớp, thánh kinh và kịch để đưa ý nghĩa vào cuộc sống của chính em về việc làm 

sao để làm nên một cộng đồng chính trực và công bằng. Điều này sẽ được mở rộng thêm qua việc cử 

hành bí tích Giải tội.  

 

TIẾNG ANH 

Đọc 

Học sinh sẽ phát triển các phương pháp tìm ra nghĩa của từ ngữ, bao gồm ngôn ngữ hình tượng đơn 

giản. Họ sẽ thảo luận ảnh hưởng của việc lựa chọn từ cụ thte63 nào đó nhằm giúp cho quá trình hình 

dung.  

 

Viết 

 Học sinh viết thể loại văn thuyết phục sử dụng cấu trúc bài văn thích hợp. CÁc em sẽ tìm hiểu về các 

đặc trưng ngôn ngữ và các công cụ thuyết phục (từ chỉ phương thức, ngôn ngữ cảm xúc, câu hỏi tu từ) 

được dùng như thế nào để tạo nên ý kiến đầy sức thuyết phục về một vấn đề nào đó.  

  

Nghe và Nói 

Học sinh sẽ thuyết trình bài diễn văn xin vào Ban đại diện học sinh (SRC) và thuyết trình các bài tập 

làm ở nhà trong suốt kỳ này. Học sinh sẽ nâng cao kỹ năng trình bày bằng cách sắp xếp bài nói 

chuyện sao cho gọn gàng, cung cấp các thông tin phù hợp và các chi tiết miêu tả nhằm giúp cho khán 

giả hiểu hơn.   

                                                                                                                                                                                        

 TOÁN    

Đặt Giá Trị 

Học sinh nhận biết, lập mô hình, trình bày và gọi số đến hàng chục ngàn. Các em sử dụng kiến thức về 

đặt giá trị để làm những bài toán cộng và trừ đơn giản sử dụng các phương pháp tính nhẩm và tính 

nhanh khác nhau.   

 

Đo Lường 

Học sinh sẽ đo lường và so sánh chiều dài của các vật sử dụng đơn vị đo lường chính thống và thông 

thường. Học sinh sẽ bắt đầu giải bài toán tìm chu vi của hình hai chiều đơn giản.   

 

TÌM HIỂU 

Trong bài học tựa đề ‘Nếu chỉ có một người ra mệnh lệnh thì có công bằng không?’, học sinh sẽ tìm 

hiểu về mục đích và vai trò quan trọng của việc lập ra luật lệ trong xã hội. Các em sẽ xem xét vấn đề 

dân chủ trong quá trình ra quyết định và thảo luận về luật lệ có ảnh hưởng đến cộng đồng ở mức địa 

phương và rộng lớn hơn ra sao.    

 
HỌC HIỂU CẢM XÚC XÃ HỘI 

Trong suốt Chương trình Ứng phó hoàn cảnh, Quyền và Mối quan hệ Tôn trọng lẫn nhau, học sinh gia 

tăng khả năng đọc hiểu cảm xúc của em và khả năng hiểu được cảm xúc của chính em và cảm xúc của 

người khác. Các em sẽ mở rộng kiến thức bằng cách nhấn mạnh và tô điểm cho các điểm mạnh của 

em và các phẩm chất tích cực nơi người khác.  



 

NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN 

Trong Kỳ Một, các Lớp 3&4 sẽ tiếp tục minh họa khả năng sử dụng không gian phòng học Nghệ thuật 

biểu diễn của em theo cách giúp em cảm thấy an toàn về thể chất và cảm xúc.   

Điều này sẽ bao gồm việc tìm hiểu các kỹ năng cần phải có để trở thành vừa là người biểu diễn giỏi 
vừa là khán giả tốt.  

 

NGHỆ THUẬT TRỰC QUAN 

Trong Kỳ 1, học sinh sẽ tạo ra các tác phẩm nghệ thuật có sự phối hợp các yếu tố về ‘đường’, ‘màu sắc’ 

và ‘hoa văn’. Các em sẽ dùng nhiều loại dụng cụ khác nhau để tạo ra tác phẩm nghệ thuật cho buổi 

triển lãm Nghệ thuật sắp tới trong năm nay. Học sinh sẽ ôn lại quy trình cần làm và an toàn trong 

phòng học Nghệ thuật. Trọng tâm là tạo nên không khí học tập tích cực trong phòng học Nghệ thuật 

Trực quan để học sinh cảm thấy thoải mái khám phá, thực nghiệm, sáng tạo, suy ngẫm và chia sẻ về 

các tác phẩm nghệ thuật của em.  

 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Trong Kỳ này, học sinh sẽ tìm hiểu về cách nào để được an toàn khi tham gia môi trường trên mạng. 
Các em sẽ được yêu cầu xem xét các cách thức giao tiếp phù hợp khi cộng tác với nhau trên mạng và 
cách bảo vệ thông tin an toàn. Học sinh sẽ dùng các phương pháp lập trình để chia sẻ kiến thức của em 
về an toàn trên mạng. 

 

THỂ DỤC 

Trong kỳ này, học sinh sẽ tham gia vào các sinh hoạt và trò chơi nhằm giúp phát triển các kỹ năng xử 

lý bóng của em. Các em cũng sẽ học về luật chơi và chơi môn bóng chuyền và bóng rổ theo luật được 

điều chỉnh.  
 

 

TIẾNG IN-ĐÔ-NÊ-XI-A 

Học sinh sẽ ôn tập về ngôn ngữ dùng để giới thiệu và giao tiếp lịch sự trong lớp học. Sau đó, các em sẽ 

học nói về các sinh hoạt thường ngày. Trọng tâm văn hóa của môn học sẽ bao gồm âm nhạc In-đô và 

bộ phim về cuộc sống thường ngày của một trẻ em In-đô.  

 

THƯ VIỆN 

Trong Kỳ Một, học sinh sẽ làm quen lại với các quy định và giờ hoạt động của thư viện trường chúng 

ta, chú trọng đặc biệt về việc lựa chọn phù hợp khi mượn sách về đọc. Học sinh cũng sẽ tìm hiểu về 

những lợi ích sức khỏe của việc đọc sách. 
 

 

HỌC Ở NHÀ 

Học sinh hoàn thành bài tập lớn ‘All About Me’ (Mọi điều về Tôi) trong đó các em sẽ chia sẻ về thông 

tin cá nhân, hứng thú, tài năng và sở thích của em.   

 

 

 

 


