
CHƯƠNG TRÌNH LỚP BỐN 
Dưới đây là giáo trình ta ̣m thời cho các thầy cô dùng trong niên học 2016 -2017.  
Vi ̀ là năm đầu tiên thử nghiệm giáo trình giảng dạy mới nên chắc chắn sẽ còn rất 

nhiều thiếu sót.  Mong các thầy cô nên xem qua các tài liệu trước khi giảng dạy và 
góp ý những thiếu sót cho Ban Tu Thư để chỉnh sửa ngay.  Thành thật cám ơn.  

Lưu ý: Phần tài liệu chính vẫn là sách giáo khoa.  Phần còn lại thì tùy giáo 
viên lựa chọn. 

******************** 
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4 ! Bài 1:  eo, êu, iu 
            
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
- Học hát:  Tập Thể Dục Buổi 
Sáng. 
 
- Học hát: Đi Học Về. 

 
 

! Đàm Thoại: 
- Kể chuyện về Đèn Giao 
Thông.  Các em học được gì qua 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		–	San	Jose,	trang	5-8.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	78-81.	
 
 
-	youtube.com		-		Nha�c	thiếu	nhi	cho	bé	–	Tâ�p	Thê�	Du�c	Buô�i	Sáng	
(1:56	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=VcXWebskM88	
	
-	youtube.com	–	THTK	03	01	Thiếu	Nhi	–	Đi	Ho�c	Về	(2:45	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=aJVeDjjmhrY	
	
	
-	youtube.com	–	Kê�	chuyê�n	Ba	Ngo�n	Đèn	Giao	Thông	(2:19	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=xvb-dnr7txY	

 



câu chuyện này. 
 

Tập hỏi về màu sắc và đèn giao 
thông. 
A:  Đèn giao thông có mấy 
ma ̀u? Kể ra. 
B:  Đèn giao thông có ba màu: 
vàng, đỏ và xanh.   
A:  Xe phải làm gì khi thấy đèn 
đỏ? 
B:  Xe phải dừng lại khi thấy 
đèn đỏ. 
A:  Xe phải làm gì khi thấy đèn 
vàng? 
B: Xe phải chạy chậm lại và 
chuẩn bị dừng khi thấy đèn 
vàng.   

 
5 ! Bài 2:  ec, oc, ôc	 

 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
- Học hát:  Tập Thể Dục Buổi 
Sáng. 

	
- Học hát: Đi Học Về. 

 
    

! Đàm Thoại: 
 

Ho ̣c về giác quan. 
1) Cơ thể con người có bao 
nhiêu giác quan?  Kể ra. 
2) Thị giác là bộ phận nào trên 
cơ thể chúng ta? 
3) Thị giác giúp chúng ta những 
gì? 
4) Thính giác là bộ phận nào 
trên cơ thể chúng ta?  
5) Thính giác giúp chúng ta 
những gì? 
6) Khướu giác là bộ phận nào 
trên cơ thể chúng ta? 
7) Khướu giác giúp chúng ta 
những gì? 
8) Vị giác là bộ phận nào trên cơ 
thể chúng ta? 
9) Vị giác giúp chúng ta những 
gì? 
10)  Xúc giác là bộ phận nào 
trên cơ thể chúng ta? 
11) Xúc giác giúp chúng ta 
những gì? 

 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		–	San	Jose,	trang	9-12.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	82-85.	
 
 
-	youtube.com		-		Nha�c	thiếu	nhi	cho	bé	–	Tâ�p	Thê�	Du�c	Buô�i	Sáng	
(1:56	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=VcXWebskM88	
	
-	youtube.com	–	THTK	03	01	Thiếu	Nhi	–	Đi	Ho�c	Về	(2:45	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=aJVeDjjmhrY	
	
	
	
-	youtube.com	–	Khám	Phá	Khoa	Ho�c	Mầm	Non	Phần	6	(5:30	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=ki9c4SzFsI	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	



6 ! Bài 3: ia, oa,oe	
																										
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
 
             - Bài hát: Con Cào Cào. 
 
 
 

- Bài hát: Reo Vang Bình Minh.  
 

! Đàm thoại: 
- Đố Vui về Động Vật (Phần 1). 
 
 

             - Nhận biết các bộ phận trên cơ  
             thể thông qua hình ảnh. 
             Giáo viên dừng lại trước mỗi  
             hình và hỏi xem các em có nói  
             được tên của bộ phận đó không. 
 
 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		–	San	Jose,	trang	13-16.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	86-89.	
 
 
 
-	youtube.com		-		Nha�c	Thiếu	Nhi		–	Con	Cào	Cào	(3:35	phút)			
https://www.youtube.com/watch?v=y5ExeEIhV-8	
	
	
-youtube.com	–	Reo	Vang	Bình	Minh	(1:26	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=Y2lqLWQlSls	
	

 
-youtube.com	–		Câu	Đố	về	con	vâ�t	(8:09	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=Wklb0RuYlNk	

	
-	Youtube.com	–	Learning	Vietnamese	–	Da�y	Bé	Ho�c	-	Nhâ�n	Biết	Các	
Bô�	Phâ�n	trên	Cơ	Thê�	(5:01	phút).	
https://www.youtube.com/watch?v=OyIBcOe9kzQ	
	
 

7 ! Bài 4: Học ôn 
            
 

!  Sinh Hoạt Học Đường: 
             - Bài hát: Con Cào Cào. 
 
 

- Bài hát: Reo Vang Bình Minh.  
 
 

! Đàm Thoại: 
- Bài học Giáo Dục Nhân Cách 
cho Trẻ: Không Nên Nói Dối.  
Câu chuyện “Cậu Bé Chăn Cừu 
Nói Dối”. (Học trong tuần 7 và 
8) 
 

             Giáo viên giải thích từ khó và  
             đặt câu hỏi cho các em trả lời. 

1) Câu chuyện này xảy ra ở đâu? 
2) Trong câu chuyện này gồm 
có những ai? 
3) Chuyện xảy ra như thế nào? 
4) Em học được gì qua câu 
chuyện này? 

 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		–	San	Jose,	trang	17-20.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	90-93.	
 
 
-	youtube.com		-		Nha�c	Thiếu	Nhi		–	Con	Cào	Cào	(3:35	phút)			
https://www.youtube.com/watch?v=y5ExeEIhV-8	
	
-youtube.com	–	Reo	Vang	Bình	Minh	(1:26	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=Y2lqLWQlSls	
	
	
	
-	Youtube.com	–	Như ̃ng	Bài	Ho�c	Giáo	Du�c	Nhân	Cách	tâ�p	1	–	Câ�u	Bé	
Chăn	Cư ̀u	Nói	Dối	(1:17:06	phút)	(tư ̀	phút	8:20	đến	18:00).	
https://www.youtube.com/watch?v=eCplTmJt0Iw	
	

 

8 ! Bài 5:  oi, ôi, ơi 
            
 

!  Sinh Hoạt Học Đường: 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		–	San	Jose,	trang	21-24.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	94-97.	
 
 
-	Youtube.com	–	Bốn	Phương	Trơ ̀i	(1:36	phút)	



-Ôn bài hát:Bốn Phương Trời . 
 
 
-Học bài hát: Anh Em Ta Về 

 
! Đàm Thoại: 

- Bài học Giáo Dục Nhân Cách 
cho Trẻ: Không Nên Nói Dối.  
Câu chuyện “Cậu Bé Chăn Cừu 
Nói Dối”. (Học trong tuần 7 và 
8) 
 

             Giáo viên giải thích từ khó và  
 
             đặt câu hỏi cho các em trả lời. 

1) Câu chuyện này xảy ra ở đâu? 
2) Trong câu chuyện này gồm 
có những ai? 
3) Chuyện xảy ra như thế nào? 
4) Em học được gì qua câu 
chuyện này? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VPinji5xtDI	
	
-youtube.com	–		Anh	Em	Ta	Về	(3:03	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=PP1ws8HV-28	
	
	
	
	
-	Youtube.com	–	Như ̃ng	Bài	Ho�c	Giáo	Du�c	Nhân	Cách	tâ�p	1	–	Câ�u	Bé	
Chăn	Cư ̀u	Nói	Dối	(1:17:06	phút)	(tư ̀	phút	8:20	đến	18:00).	
https://www.youtube.com/watch?v=eCplTmJt0Iw	
	

 

9 ! Bài 6:  om, ôm, ơm 
 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
- Ôn bài hát: Con Cò Bé Bé 
 

 
! Đàm Thoại: 

- Bài học Giáo Dục Nhân Cách 
cho Trẻ: Pha ̉i Biết Nghe Lời 
Người Lớn.  Câu chuyện “Chuột 
Tí Ham Chơi”. (Học trong tuần 
9 và 10). 

 
             Giáo viên giải thích từ khó và  
             đặt câu hỏi cho các em trả lời. 

1) Câu chuyện này xảy ra ở đâu? 
2) Trong câu chuyện này gồm 
có những ai? 
3) Chuyện xảy ra như thế nào? 
4) Em học được gì qua câu 
chuyện này? 
5)  Em thi ́ch ai trong câu chuyện 
này?  Vì sao? 

 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		–	San	Jose,	trang	25-28.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	98-101.	
	
	
-	youtube.com	–	Như ̃ng	Bài	Hát	Tiếng	Viê�t	Bé	Yêu	Thích	4	–		(3:30	phút)	
(dư ̀ng	ơ�	phút	3:10)	
https://www.youtube.com/watch?v=v7aFHqm_gIQ	
	
	

 
-	Youtube.com	–	Như ̃ng	Bài	Ho�c	Giáo	Du�c	Nhân	Cách	tâ�p	1	–	Chuô�t	Tí	
Ham	Chơi	(1:17:06	phút)	(tư ̀	phút	31:35	đến	44:40).	
https://www.youtube.com/watch?v=eCplTmJt0Iw	

 

10 !  Bài 7:  on, ôn, ơn  
 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
- Ho ̣c hát:  Reo Vang Bình 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		–	San	Jose,	trang	29-32.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	102-105.	
	
	
	
-	youtube.com		-		Reo	Vang	Bình	Minh		–	(2:52	phút)			
https://www.youtube.com/watch?v=HjwK0KDDMwQ	



Minh. 
 

- Ôn bài hát: Con Cò Bé Bé. 
 

! Đàm thoại: 
- Bài học Giáo Dục Nhân Cách 
cho Trẻ: Pha ̉i Biết Nghe Lời 
Người Lớn.  Câu chuyện “Chuột 
Tí Ham Chơi”. (Học trong tuần 
9 và 10). 
 

             Giáo viên giải thích từ khó và    
             đặt câu hỏi cho các em trả lời. 

1) Câu chuyện này xảy ra ở đâu? 
2) Trong câu chuyện này gồm 
có những ai? 
3) Chuyện xảy ra như thế nào? 
4) Em học được gì qua câu 
chuyện này? 
5)  Em thi ́ch ai trong câu chuyện 
này?  Vì sao? 

 

		
	
-	youtube.com	–	Như ̃ng	Bài	Hát	Tiếng	Viê�t	Bé	Yêu	Thích	4	–		(3:30	phút)	
(dư ̀ng	ơ�	phút	3:10)	
https://www.youtube.com/watch?v=v7aFHqm_gIQ	

 
 
-	Youtube.com	–	Như ̃ng	Bài	Ho�c	Giáo	Du�c	Nhân	Cách	tâ�p	1	–	Chuô�t	Tí	
Ham	Chơi	(1:17:06	phút)	(tư ̀	phút	31:35	đến	44:40).	
https://www.youtube.com/watch?v=eCplTmJt0Iw	
	
	

 
 
	

 

11 ! Bổ túc bài dạy còn thiếu sót. 
 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
- Đố Vui về Động Vật (Phần 1). 

 
             - Câu đố về đồ vật, sự vật. 
             Giáo viên dừng lại sau mỗi câu,  
             giải nghĩa một vài từ khó và sau  
             đó hỏi xem các em có trả lời      
             được không. 

 
             - Câu đố về trái cây và các mùa  
              trong năm. 
             Giáo viên dừng lại sau mỗi câu,  
             giải nghĩa một vài từ khó và sau  
             đó hỏi xem các em có trả lời      
             được không. 

 
-Ôn bài hát:Bốn Phương Trời . 
 
 
-Học bài hát: Anh Em Ta Về 

 
 

! Đàm Thoại: 
             - Ky ̃ Năng Sống: Bài Học về   
               Lòng Biết Ơn. 

 
1) Câu chuyện này xảy ra ở đâu? 
2) Trong câu chuyện này gồm 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		–	San	Jose,	trang	29-32.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	102-105.	
	
	
-youtube.com	–		Câu	Đố	về	con	vâ�t	(8:09	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=Wklb0RuYlNk	

	
-	Youtube.com	–	Câu	đố	về	đồ	vâ�t,	sư�	vâ�t	(11:48	phút).	
https://www.youtube.com/watch?v=z0-W4Rc6IJ4	
	
	
	
-	Youtube.com	–	Câu	đố	về	trái	cây	và	các	mùa	trong	năm	(7:18	phút).	
https://www.youtube.com/watch?v=0ImiQDAGX2Y	
	

	
	
	
	
-	Youtube.com	–	Bốn	Phương	Trơ ̀i	(1:36	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=VPinji5xtDI	
	
-youtube.com	–		Anh	Em	Ta	Về	(3:03	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=PP1ws8HV-28	

	
	
 
-	Youtube.com	–	Bài	Ho�c	về	Lòng	Biết	Ơn	–	Chiếc	Bánh	cu�a	Ngươ ̀i	La�	
(4:09	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=ijh-_Ef4WlQ	

 



có những ai? 
3) Chuyện xảy ra như thế nào? 
4) Em học được gì qua câu 
chuyện này? 

12 ! Bài 8:  Ho ̣c ôn (tuần 12 và 
13) 
 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
- Bài hát: Mừng Tết Đến. 

 
 
- Học hát: Sắp Đến Tết Rồi. 
 

 
 
             -Học hát: Con Gà Trống (Tết  
              Đinh Dậu). 
    
 

! Đàm Thoại: 
             - Kể chuyện Cổ Tích: Sự Tích   
               Dưa Hấu. 
 

Gia ́o viên giải thích từ khó và 
đặt câu hỏi cho các em trả lời. 
1) Câu chuyện này xảy ra ở đâu? 
2) Trong câu chuyện này gồm 
có những ai? 
3) Chuyện xảy ra như thế nào? 
4) Em học được gì qua câu 
chuyện này? 

 

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		–	San	Jose,	trang	33-36.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	106-109.	
	
	
	
	
-youtube.com	–	THTK	01	20	Thiếu	Nhi	Mư ̀ng	Tết	Đến	(4:01	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=qXaCjeuq1Pw	
	
-	youtube.com	–	Bé	Xuân	Mai	(Official)	–Sắp	Đến	Tết	Rồi	Karaoke	(2:49	
phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=AxkyYw4Ilcg	
	
	
-	youtube.com		-		Như ̃ng	Bài	Hát	Tiếng	Viê�t	Bé	Yêu	Thích	9	–		Con	Gà	
Trống	(3:03	phút)(dư ̀ng	ơ�	phút		2:40)			
https://www.youtube.com/watch?v=Oq9rzLM7MfM	
	
	
-	youtube.com	–	Sư�	Tích	Qua�	Dưa	Hấu		(3:43	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=WEwPwiZqoPc		

 

13 ! Bài 8:  Ho ̣c ôn (tuần 12 và 
13) 

 
 

! Sinh Hoạt Học Đường: 
- Bài hát: Sắp Đến Tết Rồi. 
 
 
- Bài hát: Con Gà Trống. 
 
 

 
 

- Bài hát: Mừng Tết Đến. 
 

 
 

! Đàm Thoại: 
             - Kể chuyện Cổ Tích: Sự Tích  

 -	Sách	giáo	khoa:	Trung	Tâm	VNVL		–	San	Jose,	trang	33-36.	
			Bài	tập	ở	nhà:	trang	106-109.	
	
	
	
	
-	youtube.com	–	Bé	Xuân	Mai	(Official)	–Sắp	Đến	Tết	Rồi	Karaoke	(2:49	
phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=AxkyYw4Ilcg	
	
-	youtube.com		-		Như ̃ng	Bài	Hát	Tiếng	Viê�t	Bé	Yêu	Thích	9	–		Con	Gà	
Trống	(3:03	phút)(dư ̀ng	ơ�	phút		2:40)			
https://www.youtube.com/watch?v=Oq9rzLM7MfM	

 
-youtube.com	–	THTK	01	20	Thiếu	Nhi	Mư ̀ng	Tết	Đêń	(4:01	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=qXaCjeuq1Pw	
 
 
 
 
 
-	youtube.com	–	chuyê�n	Cô�	Tích	Sư�	Tích	Bánh	Chưng	Bánh	Dày	(8:18	
phút)(	dư ̀ng	ơ�	phút	7:35)	
https://www.youtube.com/watch?v=7RwKXj5j1o0	
 
 



             Bánh Chưng Bánh Dày.  
 
Gia ́o viên giải thích từ khó và 
đặt câu hỏi cho các em trả lời. 
1) Câu chuyện này xảy ra ở đâu? 
2) Trong câu chuyện này gồm 
có những ai? 
3) Chuyện xảy ra như thế nào? 
4) Em học được gì qua câu 
chuyện này? 
 

            - Tìm hiểu về Tết Nguyên Đán  
             và các phong tục ngày Tết. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-	youtube.com	–	phong	tu�c	Tết	Cô�	Truyền	Viê�t	Nam	(6:54	phút)(	dư ̀ng	
ơ�	phút	6:50)	
https://www.youtube.com/watch?v=aV-ONb-BI7o 

14 ! Bổ túc bài dạy còn thiếu sót. 
 

 
! Đàm Thoại: 

 
-Giới thiệu Bốn Mùa Trong Năm 
Sau khi xem xong, giáo viên đặt 
câu hỏi cho các em trả lời. 
1) Có mấy mùa trong năm? Kể 
ra. 
2) Mùa nào được xem là mùa 
đẹp nhất trong năm? 
3) Ở nước ta có lễ hội nào là 
quan trọng nhất trong mùa 
Xuân? 
4) Mùa nào là mùa nóng nhất 
trong năm? 
5) Mùa Hạ còn gọi là mùa gì 
nữa? 
6) Mùa nào đến sau Mùa Hạ? 
7) Lá vào Mùa Thu như thế nào? 
8) Mùa nào là mùa có ngày ngắn 
và đêm dài? 
9) Kể ra một trò chơi tuyết ngoài 
trời? 
  
-Giới thiệu về Thời Tiết.   
Giáo viên nên dừng lại sau mỗi 
từ bằng tiếng Việt . 
 
 
-Sự Tuần Hoàn của Nước. 

 
! Sinh Hoạt Học Đường: 

- Học hát: Đi Học Về. 
 
 
-Ôn bài hát:  Reo Vang Bình 
Minh. 

 	

 
 
 
 
 
-	youtube.com	–		Khám	Phá	Khoa	Ho�c	Mầm	Non	–	Bốn	Mùa	Trong	Năm	
(5:58	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=dcolFDg34PU	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
-	youtube.com	–		Bé	Tìm	Hiê�u	Tiếng	Viê�t	và	Anh	qua	Chu�	Đề	Thơ ̀i	Tiết	
(6:31	phút)	
https://www.youtube.com/watch?v=nKm2cjTYZTA	
	
	
	
-	youtube.com	–	Khám	Phá	Khoa	Ho�c	Mầm	Non	–	Sư�	Tuần	Hoàn	cu�a	
Nươ ́c	(4:08	phút)(dư ̀ng	ơ�	phút	3:47)	
https://www.youtube.com/watch?v=hU5djZjxB0U	

 
-	youtube.com	–	THTK	03	01	Thiếu	Nhi	–	Đi	Ho�c	Về	(2:45	phút)		
https://www.youtube.com/watch?v=aJVeDjjmhrY	
	
-	youtube.com		-		Reo	Vang	Bình	Minh		(2:52	phút)			
https://www.youtube.com/watch?v=HjwK0KDDMwQ 
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18 Bài 15:  
																									 
 
Đàm Thoại: 
 
Tập	Hát	
 

  

19 Bài 16: up, ut, ưt  
 
Đàm Thoại: 
 
Tập	Hát	
 

  

20 Bài ôn thi cuối	khoá 
 

  

21 Bài thi mẫu	cuối	khoá 
 

  

 


