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Toán. Tiết 1
ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100

A-Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố về:
- Viết các số từ 0 đến 100; thứ tự của các số.
- Số có một, hai chữ số; số liền trước, số liền sau của một số.
B-Đồ dùng dạy học:
Một bảng các ô vuông (như bài 2 SGK)
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ; kiểm tra đồ dùng học tập của HS.
II-Hoạt động 2:
-BT 1/3: hướng dẫn HS nêu tiếp các số còn lại. Nêu miệng.
-BT 2/3
a-Hướng dẫn HS tự làm. Nêu miệng.
b, c-HS viết ở bảng con các số bé nhất và lớn nhất có
2 chữ số.

Là: 10, 99.

-BT 3/3 Củng số về 2 số liền sau, liền trước, GV kẻ: HS lên bảng điền.
34

Những bài còn lại tương tự.
III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: Tìm số liền trước và liền sau của số: 25 và
32.

2 nhóm chơi.

-Về nhà xem lại bài; Chuẩn bị bài sau.

Thứ ba, ngày 04 tháng 9 năm 201

Toán. Tiết 2
ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (tiếp theo)

A-Mục tiêu:
-Giúp HS củng cố về:
-Đọc, viết, so sánh các số có 2 chữ số.
-Phân tích số có 2 chữ số theo mục chục và đơn vị.
B-Đồ dùng dạy học:
Kẻ, viết sẵn bảng (Như bài 1 SGK)
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
-BT 3/3 a) 40 c) 98 HS làm bảng

b) 89 d) 100
Nhận xét - Ghi điểm.
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II-Hoạt động 2: Bài mới
-BT 1/4: Củng cố, đọc, viết, phân tích số HS tự làm-Nhận

xét -Sửa
-BT 3/4: So sánh các số Nêu cách làm-

Làm-Nhận xét -
Sửa

III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
-Trò chơi: Tiếp sức -BT 5/4 2 nhóm.
Nhận xét - Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau.

Toán Tiết 3
SỐ HẠNG - TỔNG

A-Mục tiêu:
-Bước đầu giúp HS biết tên gọi các thành phần và kết quả của phép cộng.
-Củng cố về phép cộng (không nhớ) các số có 2 chữ số và giải toán có lời văn.
B-Đồ dùng dạy học: Vở bài tập.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: BT3/4 HS làm bảng
Nhận xét - Ghi điểm
II-Hoạt động 2: Bài mới
1-Giới thiệu bài: Ghi
2-Giới thiệu Số hạng và Tổng:
-GV ghi bảng: 35 + 24 = 59 HS đọc.
-GV nêu trong phép cộng này 35 gọi là số hạng -> ghi.
Tương tự với số 24 và 59 là kết quả của phép cộng gọi là
tổng -> ghi.

Nhiều HS nhắc
lại.

-Hướng dẫn HS đặt phép tính cột dọc -> Tính
35 số hạng
24 số hạng
59 tổng
Lưu ý cho HS: 35 + 24 cũng gọi là tổng. Tương tự cho VD:
63 + 15

HS nhắc lại các
thành phần trong
phép tính.

3-Thực hành:
-BT 1/5: GV hướng dẫn HS nêu cách làm

Muốn tìm tổng ta làm ntn?

HS làm-Nhận xét
-Sửa
Lấy số hạng + số
hạng

-BT 2/5: Gọi HS đọc yêu cầu bài
Hướng dẫn HS đặt phép tính đúng thẳng cột, thẳng dòng.
Viết dấu +, kẻ dấu gạch ngang.

Đọc - Làm -
Nhận xét
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-BT 3/5: Gọi HS đọc đề toán
Hướng dẫn HS nêu đề toán - tóm tắt - giải

Đọc - Tóm tắt -
Giải

Tóm tắt:
Sáng: 12 xe đạp
Chiều: 20 xe đạp
III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò:
-Trò chơi: Thi đua viết phép cộng và tính tổng nhanh các số
hạng đều bằng 24.

2 nhóm

-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán Tiết: 4
LUYỆN TẬP

A-Mục tiêu:
-Giúp HS củng cố về phép cộng (không nhớ): tính viết, tên gọi thành phần và kết
quả của phép tính cộng.
-Giải toán có lời văn.
B-Đồ dùng dạy học: BT
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: đặt tính rồi tính tổng.
Biết: Các số hạng là 42 và 36; 53 và 22 HS giải bảng
Gọi tên các thành phần trong phép tính HS trả lời miệng
Nhận xét - Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Luyện tập:
-BT1/6 HS tự làm
Hướng dẫn HS nêu tên gọi các thành phần trong phép tính
cộng.

Nhận xét -Sửa
bài

-BT3/6 Bài toán yêu cầu gì? Đặt tính rồi
tínhHS Tự làm -
Nhận xét - Sửa

-BT4/6 HDHS nêu đề toán Tự giải - Nhận
xét -Sửa bài.

Số HS đang ở trong thư viện là:
25 + 32 = 57 (HS)

Đáp số: 57 HS
III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò :
-Trò chơi: Điền nhanh, đúng các số vào ô trống - BT5/6 2 nhóm
-Giao BTVN: BT 2/6.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét

Toán. Tiết 5

? xe đạp
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ĐỀ-XI-MÉT

A-Mục tiêu:
-Giúp HS bước đầu nắm được tên gọi, ký hiệu và độ lớn của đơn vị đo dm.
-Nắm được quan hệ giữa dm va cm. Biết làm phép tính +, - với các số đo đơn vị
dm.
B-Đồ dùng dạy học:
Thước đo, 1 băng giấy dài 10 cm.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: BT 4/6.
Nhận xét - Ghi điểm.

HS giải bài

II-Hoạt động 2: Bài mới
1-Giới thiệu bài: Đề-xi-mét -Ghi
2-Giới thiệu đơn vị đo đề-xi-mét (dm):
GV yếu cầu HS đo băng giấy dài 10 cm Thực hành đo
Băng giấy dài mấy cm? 10 cm
10 cm còn gọi là 1 đề - xi - mét
Đề-xi-mét viết tắt là dm HS đọc nhiều lần
10 cm = 1 dm
1 dm = 10 cm
Hướng dẫn HS nhận biết các đoạn thẳng có độ dài 1 dm, 2
dm, 3 dm trên một thước thẳng.
3-Thực hành:
-BT 1/7: Hướng dẫn HS quan sát hình vẽ ở SGK Quan sát
-HS so sánh Trả lời miệng
-Nhận xét
-BT 2/7: Hướng dẫn HS làm dựa theo mẫu
Lưu ý kết quả kèm theo đơn vị.

Tự làm

III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
-1 dm = ? cm ; 10 cm = ? dm.
-Giao BTVN: BT 3/7.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán Tiết: 6
LUYỆN TẬP

A-Mục tiêu:
-Cũng cố việc nhận biết độ dài 1 dm, quan hệ giữa dm và cm. Tập ước lượng và
thực hành sử dụng đơn vị đo trong thực tế.
B-Đồ dùng dạy học:
Thước có vạch chia cm và từng chục cm.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: BT 2/7 Giải bảng.
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Nhận xét - Ghi điểm
II-Hoạt động 2: Luyện tập
-BT 1/8: a. Hướng dẫn HS tự làm. Làm vở BT

b. Hướng dẫn tìm trên thước.
c. Hướng dẫn HS vẽ. Nhận xét-Sửa.

-BT 2/8: a.Thảo luận nhóm Lên chỉ trên thước
b. Điền vào vở Làm vở BT

Cho HS ghi nhớ: 2 dm = 20 cm
-BT 3/8: Hướng dẫn HS làm theo nhóm. Bỏ cột 3 của BT3 2 nhóm làm

Nhận xét.
-BT 4/8: Cho HS trao đổi ý kiến, tranh luận để lựa chọn và
quyết địnhnên điền cm hay dm?

Đại diện làm.
Nhận xét.

III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
5 dm = ? cm ; 30 cm = ? dm.
Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán Tiết: 7
SỐ BỊ TRỪ - SỐ TRỪ - HIỆU

A-Mục tiêu:
-Giúp HS biết tên gọi các thành phần và kết quả phép trừ. Củng cố về phép trừ
(không nhớ) các số có 2 chữ số và giải toán có lời văn.
B-Đồ dùng dạy học: Bài tập.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: BT /8.
-Nhận xét - Ghi điểm. Giải bảng con
II-Hoạt động 2:
1-Giới thiệu bài: Ghi
2-Giới thiệu: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu.
-GV ghi: 59 - 35 = 24 HS đọc phép tính
-GV chỉ và nói: 59 gọi là SBT _Ghi
-GV chỉ và nói: 35 là ST _ Ghi
-GV chỉ và nói: 24 gọi là Hiệu _ Ghi

Gọi HS nhắc lại

-Hướng dẫn HS làm phép trừ theo cột dọc
59  Số bị trừ
35  Số trừ

24  Hiệu

HS nhắc lại tên
gọi các thành
phần trong phép
tính trừ.

-Lưu ý: 59 - 35 cũng là Hiệu
-Tương tự với phép tính 79 - 46
3-Thực hành:
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-BT 1/9: Gọi HS đọc yêu cầu bài HS đọc
+Muốn tìm hiệu ta làm ntn? Lấy SBT - ST

Tự làm-Nhận xét-
Sửa

-BT 2/9: GV hướng dẫn HS nêu cách làm Đọc đề-Tự làm
+Hỏi tên gọi thành phần và kết quả trong phép tính trừ. Giải bảng con
+Lưu ý cách đặt tính:

79
25

54
-BT 3/9 HS đọc đề
+BT cho biết gì? 1 sợi dây 8 dm

cắt đi 3 dm.
+BT hỏi gì? Còn lại ? dm
+Hướng dẫn HS giải Giải vở
+Tóm tắt: Giải: Nhận xét-Sửa
Dài: 8 dm
Cắt: 3 dm
Còn ? dm

Số dm đoạn dây còn:
8 - 3 = 5 (dm)
ĐS: 5 dm

III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
-Gọi HS đọc tên và nêu tên các thành phần trong phép tính:
55- 22 = 33

HS trả lời

Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.
Toán Tiết: 8
LUYỆN TẬP

A-Mục tiêu:
-Giúp HS củng cố về phép trừ (không nhớ), tính nhẩm, biết tên gọi thành phần và
kết quả của phép trừ.
-Giải toán có lời văn.
B-Đồ dùng dạy học: Vở BT, Bảng con.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: BT 2/9

79

15

64

38

12

26

67

33

34

Gọi tên các
thành phần
trong phép
trừ

Làm bảng con.

-Nhận xét - Ghi điểm
II-Hoạt động 2: Luyện tập:
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-BT 1/10:
88

36

52

49

15

34

64

44

20

96

12

84

Làm bảng con

Gọi HS nêu đâu là SBT, ST, H? HS trả lời.
-BT 2/10: Bài yêu cầu gì? Nhẩm
60 - 10 - 30 = 20
60 - 40 = 20

90 - 10 - 20 = 60
90 - 30 = 60

Nhẩm miệng

-BT 3/10: Bài toán yêu cầu gì? Đặt tính-Tính
84

31

53

77

53

24

59

19

40

3 nhóm - Đại
diện lên bảng làm

-BT 4/10:
-Bài toán cho biết gì?
-Bài toán hỏi gì?

Vải dài 9 dm cắt
5 dm. Còn ? dm

-Hướng dẫn HS tóm tắt - Giải Giải vở
Tóm tắt:
Dài: 9 dm
Cắt: 5 dm
Còn: ? dm

Giải:
Số dm mảnh vải còn:
9 - 5 = 4 (dm)
ĐS: 4 dm

III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán Tiết: 9
LUYỆN TẬP CHUNG

A-Mục tiêu:
-Giúp HS củng cố về cách đọc, viết số có 2 chữ số.
-Thực hiện phép cộng, phép trừ (không nhớ) và giải toán có lời văn.
B-Đồ dùng dạy học:
Bài tập.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: BT 3/10

84

31

77

53

59

19

HS làm bảng
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53 24 40
Nhận xét - Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Luyện tập chung
-BT 1/10: Gọi HS nêu cách làm Làm miệng
a. Từ 40 50: 40, 41, 42, 43, …50 Nhận xét
b. Từ 68 70: 68, 69, 70, 71, ...74
c. Tròn chục và bé hơn 50: 10, 20, 30, 40
-BT 2/10: Bài yêu cầu gì? Viết số - Tự làm
a. 60 b. 88 c. 75 Nhận xét - Sửa
d. 100 g. 0 e. 87, 88
-BT 3/11: Gọi HS nêu yêu cầu bài (bỏ cột 3 của bài 3) Làm bảng con.
-BT 4/11: Gọi HS đọc đề bài. Cá nhân
+Bài toán cho biết gì? Lớp 2A cớ 18 HS

hát.
Lớp 2B có 21 HS
hát.

+Bài toán hỏi gì? Hai lớp có ? HS
hát.

Tóm tắt: Giải: HS giải vở
Lớp 2A: 18 HS Số HS cả hai lớp
Lớp 2B: 21 HS 18 + 21 = 39 (HS)
Hai lớp có ? HS ĐS: 39 HS
III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
-Nêu tên gọi các thành phần trong phép tính: 35 - 24 = 11 HS nêu
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán Tiết: 10
LUYỆN TẬP CHUNG

A-Mục tiêu:
-Củng cố về đọc, viết số có 2 chữ số.
-Giải bài toán có lời văn. Quan hệ giữa dm và cm.
B-Đồ dùng dạy học:
Bài tập
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: BT 4/11.
Nhận xét - Ghi điểm.

Giải bảng

II-Hoạt động 2: Luyện tập chung
-BT 2/11: Hướng dẫn HS làm theo nhóm 2 nhóm
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a- 90, 66, 19, 9 b-60, 14, 0, 10 Đại diện đọc kết
quả

-BT 3/11: Hướng dẫn HS làm Bảng con
48

30

78

45

11

34

94

42

52

32

32

64

Nhận xét - Sửa

-BT 4/11: Gọi HS đọc đề bài 2 HS đọc
+Bài toán cho biết gì? Mẹ và chị hái 85

quả cam. Mẹ hái
44 quả cam.

+Bài toán hỏi gì? Chị hái được ? quả
cam?

Hướng dẫn HS tóm tắt, giải Giải vở
85 quả Mẹ: 44 quả

Chị: ? quả
Số quả cam chị hái:
85 - 44 = 41 (quả)

ĐS: 41 quả
III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
-Trò chơi: Điền số nhanh vào chỗ chấm 2 nhóm
-BT 5/11: 1 dm = …cm; 10 cm = …dm
-Giao BTVN: BT 1/12.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán Tiết: 11
KIỂM TRA

A-Mục tiêu:
-Đọc, viết số có 2 chữ số, viết số liền trước, số liền sau.
-Kỹ năng thực hiện phép tính cộng và phép trừ trong phạm vi 100.
-giải bài toán bằng 1 phép tính. Đo và viết số đo độ dài đoạn thẳng.
B-Đề
1-Viết các số:
a- Từ 70 đến 80.
b- Từ 89 đến 95.
2-
a- Số liền trước của 61 là:
b- Số liền sau của 99 là:
3-Tính:

42

54

84

31

60

25

66

16

5

23
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4-Mai và Hoa làm được 36 bông hoa, riêng Hoa làm được 16 bông hoa. Hỏi Mai
làm được bao nhiêu bông hoa?
5-Đo độ dài đoạn thẳng AB rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

A B

Độ dài đoạn thẳng AB là:……..cm.
hoặc: ……..dm.

C-Hướng dẫn đánh giá:
-Bài 1: 3 điểm (Mỗi số viết đúng được 1/6 điểm).
-Bài 2: 1 điểm (Mỗi số viết đúng được 0,5 điểm).
-Bài 3: 2,5 điểm (Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm).
-Bài 4: 2,5 điểm (Lời giải: 1 điểm, phép tính: 1 điểm, ĐS: 0,5 điểm).
Bài 5: 1 điểm (Viết đúng mỗi số được 0,5 điểm).

Toán Tiết: 11
PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 10.

A-Mục tiêu:
-Củng cố về phép cộng có tổng bằng 10 và đặt tính cột theo cột.
-Củng cố về xem giờ đúng trên mặt đồng hồ.
B-Đồ dùng dạy học:
10 que tính, Bảng cài, Vở bài tập.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Nhận xét bài kiểm tra.
II-Hoạt động 2:
1-Giới thiệu bài: Ghi
2-Giới thiệu phép cộng 6 + 4 = 10
-Bước 1:
GV giơ 6 que tính, hỏi có mấy que tính? 6 que
Cho HS lấy 6 que để ở bàn? Thực hành
GV viết 6 ở cột đơn vị.
GV giơ 4 que và hỏi lấy thêm ? que 4 que
GV cài 4 que vào bảng và ghi số 4 thẳng cột với 6.
Cho HS lấy thêm 4 que nữa. Thực hành
Như vậy có tất cả ? que? 10 que
Cho HS kiểm tra số que của mình và bó lại: 6 + 4 = ? 10
Viết bảng: Viết 0 thẳng cột với 6 và 4, viết 1 ở cột chục.
-Bước 2:
GV nêu phép cộng 6 + 4 = 10 và hướng dẫn HS cách đặt Quan sát.

+
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tính:
Viết 6; viết 4 thẳng cột với 6; viết dấu + và kẻ dấu gạch
ngang: 6

4

Tính: 6 + 4 = 10, viết 0 vào cột đơn vị, viết 1 vào cột chục:

6
4 (1)

10

Quan sát.

Như vậy: 6 + 4 = 10.
Nhắc cho HS biết: 6 + 4 = 10 gỏi là phép tính hàng ngang,
còn viết như (1) gọi là đặt tính rồi tính:
2-Thực hành:
-BT 1/14: bài toán yêu cầu làm gì? Điền số
6 + 4 = 10 2 + 8 = 10 Làm miệng
4 + 6 = 10 8 + 2 = 10
-BT 2/14: yêu cầu HS đặt tính rồi tính: Làm bảng con

5
5

10

7
3

10

1
9
10

6
4

10

10
0
10

-BT 3/14: Tính nhẩm HS làm nhóm
9 + 1 + 2 = 12 6 + 4 +5 = 15 2 nhóm
8 + 2 +4 = 14 7 + 3 + 1 = 11 Đại diện làm.

Nhận xét.
-BT 4/12: Hướng dẫn HS trả lời miệng HS trả lời.
III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
-Cho HS làm miệng BT 5 HS trả lời.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán Tiết: 13
26 + 4 ; 36 + 24

A-Mục tiêu:
-Biết thực hiện phép cộng có tổng số là số tròn chục dạng 26 + 4 và 36 + 24 (cộng
có nhớ, dạng tính viết).
-Củng cố cách giải bài toán có lời văn.
B-Đồ dùng dạy học:
4 bó que tính, 10 que rời, bảng gài.
C-Các hoạt động dạy học:

+
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I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Gọi HS làm BT 1/12
9 + ….. = 10 2 + ….. = 10 HS giải bảng
1 + ….. = 10 8 + ….. = 10
Nhận xét.
II-Hoạt động 2:
1-Giới thiệu bài: Ghi
2-Giới thiệu phép cộng 26 + 4:
-GV giơ 2 bó que tính và hỏi "Có mấy chục que tính?" 2 chục. HS lấy 2

bó để lên bàn.
-GV gài vào bảng
-GV giơ tiếp 6 que và hỏi "Có mấy que?" 6 que
-GV gài vào bảng. HS lấy 6 que để

lên bàn.
-Như vậy cô có tất cả bao nhiêu que tính? 26 que.
-Có 26 thì viết vào hàng đơn vị chữ số nào? Và cột chục chử
số nào?

Số 6 và số 2.

-GV giơ 4 que tính và hỏi "Có thêm mấy que tính?" 4 que
-GV cài 4 que tính ở dưới 6 que tính HS lấy 4 que…
-Có thêm 4 que tính thì viết vào cột nào? Đơn vị thẳng cột

với 6.
26 + 4 = ?. GV viết dấu + và kẻ dấu gạch ngang. Hướng dẫn
HS lấy 6 que tính rời bó lại cùng với với 4 que thành 1 bó 1
chục que tính.
-Bây giờ có mấy bó que tính? 3 bó
-3 bó có mấy chục que tính? 3 chục
-Như vậy: 24 + 6 = ? 30
-Viết vào bảng viết ntn? Số 0 ở hàng đơn

vị.
Số 3 ở hàng chục.

-GV viết: 26 + 4 = 30 HS nhắc lại.
-Hướng dẫn HS đặt tính rồi tính như sau:
Đặt tính: 26

4

-Viết 26, viết 45 thẳng cột với 6, viết dấu +, kẻ gạch ngang. Nhiều HS nhắc
lại.

-Tính: 26 6 + 4 = 10, viết 0 nhớ 1
4 2 thêm 1 = 3, viết 3.
30

Nhiều HS nhắc
lại.

3-Giới thiệu phép cộng 36 + 24:
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Hướng dẫn HS quan sát hình vẽ ở SGK để nêu và giải quyết
cách thực hiện phép cộng 36 + 24 tương tự 26 + 4. Chuyển
sang đặt tính rồi tính. Sau khi HS đặt tính rồi tính, GV nêu
phép tính hàng ngang 36 + 24 = ….Gọi HS lên điền kết quả.

HS nhắc lại cách
đặt tính và cách
tính.
HS lên điền.

4-Thực hành:
-BT 1/15: Hướng dẫn làm bảng Bảng con.
a- 32 + 8 61 + 9 56 + 4 73 + 7
b- 48 + 22 65 + 15 79 + 11 34 + 46
-BT 2/15: Gọi HS đọc đề, phân tích đề. Đọc, phân tích.
Hướng dẫn HS tóm tắt và giải. Giải vở.
Tổ 1: 17 cây
Tổ 2: 23 cây

Số cây 2 tổ trồng:
17 + 23 = 40 (cây)
ĐS: 40 cây

-Bài tập về nhà: BT 3, 4/15 Theo dõi.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán Tiết: 14
LUYỆN TẬP

A-Mục tiêu:
-Rèn kỹ năng làm tính cộng trong trường hợp tổng là số tròn chục.
-Củng cố giải toán và tìm tổng độ dài hai đoạn thẳng.
B-Đồ dùng dạy học: Bài tập.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm bảng con: HS làm.

35
5

81
9

-BT 2/13.
Nhận xét.

HS giải

II-Luyện tập:
-BT 1/16: Bài yêu cầu làm gì? Tính nhẩm.
9 + 1 + 6 = 16 7 + 3 +2 = 12 … Làm miệng.
-BT 2/16: Hướng dẫn HS đặt tính trên bảng con.
Lưu ý cho HS cách đặt tính và cách tính:

HS tính trên bảng
con.

34
26

75
5

8
62

59
21

Nhận xét-Sửa.

-Bt 3/16: Bài toán yêu cầu gì? Điền số.

? cây
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Hướng dẫn HS lấy số đã cho cộng với số yêu cầu được kết
quả bao nhiêu điền vào ô trống.
GV làm mẫu:

22 + 8 30

HS theo dõi.

Nhận xét - Sửa bài. HS thi đua nhóm.
-BT 4/16: Gọi HS đọc đề. HS đọc.
Bài toán cho biết gì? HS trả lời.
Bài toán hỏi gì?
Hướng dẫn HS tóm tắt và giải Giải vở.
Tóm tắt: Giải:
Áo: 19 dm
Quần: 11 dm

Số đề-xi-mét vải bố may áo
và quần hết là:
19 + 11 = 30 (dm)

ĐS: 30 dm
-BT 5/16: Cho HS nhìn vào hình để tính nhẩm rồi nêu câu
trả lời.
Đoạn thẳng AB dài 10 cm hoặc 1 dm.

Giải miệng.

III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
Nhẩm nhanh: 8 + 2 + 1 = ? 7 + 3 + 6 = ? HS trả lời.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán Tiết: 15
9 CỘNG VỚI MỘT SỐ: 9 + 5

A-Mục tiêu:
-Biết cách thực hiện phép cộng dạng 9 + 5, từ đó thành lập và học thuộc các công
thức 9 cộng với một số ( cộng qua 10).
-Chuẩn bị cơ sở để thực hiện các phép cộng dạng 29 + 5 và 49 + 25.
B-Đồ dùng dạy học: 20 que tính, bảng cài que tính.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Gọi HS làm Bảng con.

36
4

7
33

-BT 4/14: Nhận xét - Ghi điểm.
II-Hoạt động 2:
1-Giới thiệu bài: Ghi
2-Giới thiệu phép cộng 9 + 5:

? dm
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-GV nêu: Có 9 que tính thêm 5 que nữa, hỏi có tất cả bao
nhiêu que?

HS thực hành trên
que tính của mình.

-Hướng dẫn HS thực hiện theo hàng dọc: 9
5
14

9 + 5 = 14. Như vậy: 5 + 9 = 14 14
GV ghi bảng.
3-Hướng dẫn HS tự lập bảng cộng dạng 9 cộng với một số:
9 + 2 = 11 9 + 3 = 12
Gọi HS đọc lại toàn bộ bảng cộng. Đọc nhiều lần.
4-Thực hành:
-BT 1/17: BT yêu cầu gì? Tính nhẩm.
9 + 2 = 11 9 + 4 = 13 Làm miệng
2 + 9 = 11 4 + 9 = 13
-BT 2/17: Hướng dẫn HS làm Bảng con.

9
6
15

9
9
18

9
4
13

9
3
12

9
7
16

-BT 4/17: Gọi HS đọc đề.
+Bài toán cho biết gì?
+Bài toán hỏi gì?

Có 9 cây cam,
thêm 8 cây. Hỏi có
bao nhiêu cây?

+Hướng dẫn HS tóm tắt và giải.
Tóm tắt:
Có: 9 cây
Thêm: 8 cây

Giải:
Số cay cam trong vườn là:

9 + 8 = 17 (cây)
ĐS: 17 cây.

Giải vở.

III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
9 + 5 = ? ; 5 + 9 = ? HS trả lời.

Giao BTVN: BT 3/17.
Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán Tiết: 16
29 + 5

A-Mục tiêu:
-Biết cách thực hiện phép cộng dạng 29 + 5.
-Củng cố những hiểu biết về tổng, số hạng, về nhận dạng hình vuông.
B-Đồ dùng dạy học:

? cây
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3 bó que tính và 14 que tính rời-Bảng cài.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Gọi HS làm

7
9

5
9

Bảng con.

-BT 4/15 Giải bảng.
-Nhận xét.
II-Hoạt động 2:
1-Giới thiệu bài: Để củng cố lại phép cộng có nhớ, hôm
nay cô dạy bài 25 + 9.
2-Giới thiệu phép cộng 25 + 9:
Có 29 que tính, thêm 5 que tính. Hỏi có tất cả bao nhiêu que
tính?

HS thực hành
trên que tính của
mình.

Hướng dẫn HS lấy 9 que lẻ ở 29 que và lấy thêm 1 que ở 5
que, bó lại thành 1 bó. Như vậy ta được 3 bó và 4 que lẻ.
29 + 5 = ? 34
GV ghi bảng
Hướng dẫn HS đặt tính rồi tính cột dọc:

29
5
34

9 cộng 5 - 14, viết 4 nhớ 1.
2 thêm 1 = 3, viết 3.

HS nhắc lại.

3-Thực hành:
-BT 1/18: Cho HS tự làm

79
3
82

89
5
94

29
9
38

69
6
75

Bảng con.

-BT 2/18: BT yêu cầu gì?
Hướng dẫn HS làm vào vở.

Đặt tính rồi
tínhkhi biết số
hạng.

29
8
37

49
9
58

79
6
85

Gọi HS nêu cách đặt tính và cách tính? HS nêu.
-BT 4/18: Hướng dẫn HS vẽ vào vở BT.
HS nối điểm lại được hình vuông.

HS vẽ.

-BT 3/18: Yêu cầu HS đọc đề. HS đọc.
GV tóm tắt bài, yêu cầu HS giải. HS giảivở
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Tóm tắt:
Buổi sáng: 19 áo
Buổi chiều: 8 áo

Giải:
Số áo cả 2 buổi bán là:

19 + 8 = 27 (áo)
ĐS: 27 áo.

HS sửa - Chấm.

III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
29 + 5 = ? 5 + 29 = ?
-Gọi HS nêu cách đặt tính và cách tính? HS nêu.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán Tiết: 17
49 + 25

A-Mục tiêu:
-Biết cách thực hiện phép cộng dạng 49 + 25.
-Củng cố phép cộng dạng 9 + 5 và 29 + 5 đã học.
-Củng cố tìm tổng của 2 số hạng đã biết.
B-Đồ dùng dạy học:
7 bó que tính, 1 bó que cài và bảng cài.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:

9
63
72

69
3
72

Bảng con.

Nhận xét.
II-Hoạt động 2:
1-Giới thiệu bài: Nêu trực tiếp đề bài và ghi bảng.
2-Giới thiệu phép cộng 49 + 25:
GV thực hiện que tính theo các bước như SGK. HS thực hành

trên que tính của
mình.

49 + 25 = ? 74
Hướng dẫn HS đặt tính rồi tính:

49
25
74

9 + 5 = 14, viết 4 nhớ 1.
4 + 2 =, thêm 1 = 7, viết 7.

HS nhắc lại.

3-Thực hành:
-BT 1/19: Hướng dẫn HS làm

? áo
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29
35
64

59
32
91

49
16
65

39
38
77

Bảng con.

Lưu ý: Cho HS đặt cột đơn vị thẳng với cột đơn vị, cột chục
thẳng với cột chục.
-BT 3/19: Gọi HS đọc đề Cá nhân.
+Bài toánh cho biết gì? Lớp 2A có 29 HS

Lớp 2B có 29 HS
+Bài toán hỏi gì? Số HS cả 2 lớp ?
Tóm tắt:
Lớp 2A: 29 HS
Lớp 2B: 29 HS

Giải:
Số HS 2 lớp là:

29 + 29 = 58 (HS)
ĐS: 58 HS

Giải vở.

III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
49 + 2 5 = ?
Giao BTVN: BT 2/19; BT 4/19
Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán Tiết: 18
LUYỆN TẬP.

A-Mục tiêu:
-Củng cố và rèn kỹ năng thực hiện phép cộng dạng 9 + 5, 29 + 5, 49 + 25.
-Củng cố kỹ năng so sánh số, kỹ năng giải toán có lời văn.
-Bước đầu làm quen với BT dạng "Trắc nghiệm".
B-Đồ dùng dạy học: BT.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm Bảng con.

29
56

69
6

Nhận xét - Ghi điểm.
II-Hoạt động 2:
1-Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi
bảng.
2-Luyện tập:
-BT 1/20: Hướng dẫn HS điền số

9 + 3 = 12
9 + 7 =16
9 + 5 =14

9 + 8 = 17
9 + 6 =15
9 + 4 = 13

Làm miệng.

? HS
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-BT 2/20: Hướng dẫn HS làm
-Lưu ý cho HS cách đặt tính:

49
25
74

79
9
88

29
36
65

59
8
67

39
17
56

Bảng con.

-BT 3/20: Hướng dẫn HS làm: 3 nhóm.
9 + 6 < 16 9 + 9 > 9 + 7 9 4 = 4 + 9 Đại diện nhóm

làm.9 + 6 = 15 9 +8 < 9 + 9 9 +3 < 5 + 9
-BT 4/20: Gọi HS đọc đề Cá nhân.
Bài toán cho biết gì?
Bài toán hỏi gì?
Hướng dẫn tóm tắt và giải.

HS trả lời.

Tóm tắt:
Gà: 29 con
Vịt: 15 con

Giải:
Số con gà và vịt trong sân có

tất cả là:
29 + 15 = 44 (con)

ĐS: 44 con

Giải vở.

III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
-Trò chơi: "Tìm nhanh câu trả lời đúng" 2 nhóm
-BT 5/20: HS khoanh câu D
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán Tiết: 19
8 CỘNG VỚI MỘT SỐ: 8 + 5.

A-Mục tiêu:
-Biết cách thực hiện phép cộng dạng 5 + 8, từ đó lập và thuộc các công thức cộng
với một số.
-Chuẩn bị cơ sở để thực hiện phép cộng dạng 28 + 5, 38 + 25.
B-Đồ dùng dạy học:
20 que tính và bảng cài.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Luyện tập

72
19

BT 4/18. Nhận xét.

81
9

Bảng con.

II-Hoạt động 2:
1-Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.
2-Giới thiệu phép cộng 8 + 5:
Có 8 que tính, thêm 5 que tính. Hỏi có tất cả bao nhiêu que Thực hành trên

? con
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tính? que tính.
-GV hướng dẫn: Gộp 8 que với 2 que bó lại thành 1 bó với 3
que tính còn lại thành 13 que.
Từ đó có phép tính:

8
5

13

8 + 5 = 13
5 + 8 = 13

Lưu ý cách đặt tính: Viết 3 thẳng cột vớ 8 và 5. Viết chữ số 1 ở cột chục.
3-Hướng dẫn HS lập bảng 8 cộng với một số:
8 + 3 = 11; 8 + 4 = 12; ….; 8 + 9 = 17 Học thuộc lòng.
4-Thực hành:
-BT 1/21: Bài toán yêu cầu gì? Nhẩm.

8 + 2 = 10 8 + 3 = 11 Làm miệng.
8 + 8 = 16 8 + 9 = 17

BT 2/21: Yêu cầu HS đặt tính đúng: Bảng con.
8
4
12

8
8
16

8
7
15

8
5
13

8
9
17

8
6
14

-BT 4/21: Gọi HS đọc đề.
+Bài toán cho biết gì? Hoa có 8 tem.

Hoa mua thêm 4
tem.

+Bài toán hỏi gì? Hoa có ? tem?
Tóm tắt:
Có: 8 tem
Thêm: 4 tem

Giải:
Số tem Hoa có là:
8 + 4 = 12 (tem)
ĐS: 12 tem

Giải vở.

III-Hoạt động 3:
8 + 5 = ?
BTVN: BT 3, 5/21

HS trả lời.

-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.
Toán Tiết:20

28+5

A-Mục tiêu:
-Biết cách thực hiện phép cộng dạng: 28+5
B-Đồ dùng dạy học:
2 bó que tính và 13 que tính rời. Bảng cài.
C-Các hoạt động dạy học:

? tem
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I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ :

8 6 Bảng con
9 8
17 14

BT 4 /19 Nhận xét Bảng lớp
II-Hoạt động 2:
1.Giới thiệu bài: Nêu trực tiếp đề bài  Ghi bảng
2.Giới thiệu phép cộng: 28+5:
GV gắn 2 bó que tính và 8 que lẻ lên bảng cài hỏi HS có
bao nhiêu que?

28 que - HS lấy
que

-GV gắn thêm 5 que nữa hỏi có mấy que? 5que - HS lấy que
-Như vậy 28 que thêm 5que nữa, hỏi có tất cả bao nhiêu
que?

33 que

-GVHD ngoài cách đếm ra ta còn có thể gộp các que tính
như sau: Lấy 2 que lẻ gộp với 8 que trong 28 que thành 1
bó. Như vậy được 3 bó và 3 que lẻ.
-GV ghi: 28 + 5 = 33.
HDHS đặt cột dọc:

28 Lấy 8 cộng 5 bằng 13 viết 3 nhớ 1 Nhiều HS nhắc lại
5 2 thêm 1 bằng 3 viết 3
33

L ưu ý cho HS cách đặt tính.
2.Thực hành:
-BT1/22: HS tự tính.
28 18 68 38 28 Bảng con.
3 4 5 6 7
31 22 73 44 35 …
BT 3/ 22: Gọi HS đọc đề Cá nhân
-Bài toán cho biết gì? HS trả lời
-Bài toán hỏi gì?
Tóm tắt: Giải Làm vở.
Bò : 18 con Số con trâu và bò có là 1 HS làm bảng
Trâu : 7 con 18 + 7 = 25(con) Nhận xét.
Trâu và bò: ? con Đáp số: 25 con HS sửa bài vào vở
III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò:
-Trò chơi: Thi vẽ tranh đúng.BT4/22 2 nhóm. Nhận xét
-Giao BTVN: BT2/44
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán Tiết:20



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

28+5

A-Mục tiêu:
-Biết cách thực hiện phép cộng dạng: 28+5
B-Đồ dùng dạy học:
2 bó que tính và 13 que tính rời. Bảng cài.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ :

8 6 Bảng con
9 8
17 14

BT 4 /19 Nhận xét Bảng lớp
II-Hoạt động 2:
1.Giới thiệu bài: Nêu trực tiếp đề bài  Ghi bảng
2.Giới thiệu phép cộng: 28+5:
GV gắn 2 bó que tính và 8 que lẻ lên bảng cài hỏi HS có
bao nhiêu que?

28 que - HS lấy
que

-GV gắn thêm 5 que nữa hỏi có mấy que? 5que - HS lấy que
-Như vậy 28 que thêm 5que nữa, hỏi có tất cả bao nhiêu
que?

33 que

-GVHD ngoài cách đếm ra ta còn có thể gộp các que tính
như sau: Lấy 2 que lẻ gộp với 8 que trong 28 que thành 1
bó. Như vậy được 3 bó và 3 que lẻ.
-GV ghi: 28 + 5 = 33.
HDHS đặt cột dọc:

28 Lấy 8 cộng 5 bằng 13 viết 3 nhớ 1 Nhiều HS nhắc lại
5 2 thêm 1 bằng 3 viết 3
33

L ưu ý cho HS cách đặt tính.
2.Thực hành:
-BT1/22: HS tự tính.
28 18 68 38 28 Bảng con.
3 4 5 6 7
31 22 73 44 35 …
BT 3/ 22: Gọi HS đọc đề Cá nhân
-Bài toán cho biết gì? HS trả lời
-Bài toán hỏi gì?
Tóm tắt: Giải Làm vở.
Bò : 18 con Số con trâu và bò có là 1 HS làm bảng
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Trâu : 7 con 18 + 7 = 25(con) Nhận xét.
Trâu và bò: ? con Đáp số: 25 con HS sửa bài vào vở
III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò:
-Trò chơi: Thi vẽ tranh đúng.BT4/22 2 nhóm. Nhận xét
-Giao BTVN: BT2/44
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán Tiết: 21
38 + 25

A-Mục tiêu:
-Biết cách thực hiện phép cộng dạng 38 + 25.
-Củng cố phép tính cộng đã học dạng 8 + 5 và 28 + 5.
B-Đồ dùng dạy học:
5 bó que tính + 13 que lẻ.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:

38
4
42

28
6
34

Bảng con.

-BT 3/20 Bảng lớp.
-Nhận xét - Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.
2-Giới thiệu phép cộng 38 + 25:
-GV nêu bài toán dẫn đến phép tính 38 + 25 = ? Thao tác trên que

tính.
-Hướng dẫn HS gộp 8 que ở 38 và 2 ở 5 que lẻ (25) bó lại
thành 1 bó. Như vậy có tất cả là 6 bó và 3 que tính rời. Hỏi
có tất ả bao nhiêu que tính?
Ghi: 38 + 25 = 63

63

-Hướng dẫn HS đặt cột dọc:
38
25
63

8 + 5 = 13, viết 3 nhớ 1.
3 + 2 = 5 thêm 1 = 6, viết 6.

-BT 1/23: Hướng dẫn HS làm:
28
45
73

48
36
84

68
13
81

18
59
77

58
27
85

Bảng con.
HS yếu làm bảng
lớp.
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-BT 3/23: Hướng dẫn HS quan sát hình vẽ
Số đề - xi - mét con kiến đi từ A C:

18 + 25 = 43 (dm)
ĐS: 43 dm.

Giải vở.

III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
-Trò chơi: Thi điền dấu >, <, = nhanh-BT 4/23.
Nhận xét.

2 nhóm. Nhận
xét.

-Giao BTVN: BT 2/23
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán Tiết: 23
HÌNH CHỮ NHẬT - HÌNH TỨ GIÁC

A-Mục tiêu:
-Nhận dạng được hình chữ nhật, hình tứ giác.
-Bước đấu vẽ được hình chữ nhật, hình tứ giác.
B-Đồ dùng dạy học:
Một số miếng bìa có dạng hành chữ nhật, hình tứ giác.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:

58
26
84

79
8
84

Bảng con.

-BT 4/24. Nhận xét. Bảng lớp. Nhận xét.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.
2-Giới thiệu hình chữ nhật:
-GV đưa nhiều hình chữ nhật dạng khác nhau cho HS nhận
biết.

Quan sát.

-GV vẽ hình lên bảng - Ghi tên hình, đọc. HS nhắc lại.

3-Giới thiệu hình tứ giác:
-GV vẽ hình, đọc ghi tên 2 hình.
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Hình tứ giác: CDEG, PQRS. Gọi HS lên ghi tên rồi đọc tên
hình tứ giác

Ghi - Đọc.

4-Thực hành:
-BT 1/25: Hướng dẫn HS vẽ theo nhóm và đọc tên các hình
vừa nối.
a) Hình chữ nhật: ABCD, MNPQ.
b) Hình tứ giác: EGHK.

HS làm vở. Gọi
HS yếu lên bảng
làm.

-BT 2/25: Yêu cầu HS nhận dạng hình.
a) 1.
b) 2
c) 1

HS tô màu vào
vở.

III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
-GV đưa ra một số hình tứ giác và hình chữ nhật. HS nhận dạng.
-Giao BTVN: BT 3, 4/25.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán Tiết: 24
BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN.

A-Mục tiêu:
-Củng cố khái niệm "nhiều hơn". Biết cách giải và trình bày bài toán về nhiều hơn
(dạng đơn giản).
-Rèn kỹ năng giải toán về nhiều hơn (toán đơn có 1 phép tính).
B-Đồ dùng dạy học:
12 quả cam bằng giấy màu, bảng cài.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: GV đưa ra một số hình chữ
nhật và hình tứ giác.
Nhận xét - Ghi điểm.

2 HS nhận dạng
hình. Nhận xét.

II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi
bảng.
2-Giới thiệu bài toán về nhiều hơn:
-GV gắn một số quả cam trên bảng:
Hỏi: Có mấy quả cam? 5 quả cam.
Hàng dưới có nhiều hơn 2 quả, tức là có như hàng trên rồi
thêm 2 quả nữa.
GV gắn thêm ở dưới vào 2 quả.
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Như vậy ở hàng dưới có mấy quả? 7 quả
-Hướng dẫn HS giải: Lời giài bài toán ntn? Số quả cam hàng

dưới có là:
Muốn biết hàng dưới có bao nhiêu quả cam ta làm phép tính
gì?

Phép cộng:
5 + 2 = 7

-GV ghi bảng:
Số quả cam hàng dưới có là:

5 + 2 = 7 (quả)
ĐS: 7 quả.

3-Thực hành:
-BT 1/26: Gọi HS đọc đề. Cá nhân.
Bài toán cho biết gì? Và hỏi gì? HS trả lời.
Muốn biết Lan có bao nhiêu bút chì màu ta làm tính gì?

Số bút chì màu Lan có là:
5 + 2 = 8 (bút chì màu)
ĐS: 8 bút chì màu.

HS làm vở.
01 HS sửa bài.
(HS yếu làm).
Lớp nhận xét.
HS đổi vở chấm.

-BT 3/26: Hướng dẫn HS giải tương tự như bài 1
Chiều cao của Hồng là:

95 + 4 = 99 (cm)
ĐS: 99 cm.

Giải vở.
01 HS giải bảng.
Nhận xét.
Tự chấm.

III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
-GV nhắc lại cách giải bài toán nhiều hơn:
+Ghi lời giải.
+Viết phép tính.
+Đáp số.
-Giao BTVN: BT 2, 4/26.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán Tiết: 25
LUYỆN TẬP.

A-Mục tiêu:
-Giúp HS củng cố cách giải bài toán về nhiều hơn.
B-Đồ dùng dạy học: BT.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: BT 2/26
Nhận xét - Ghi điểm.

Giải bảng.

II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.
2-Luyện tập:
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-BT 1/27: Gọi HS đọc đề.
+Bài toán cho biết gì? hỏi gì?

Cá nhân.
HS trả lời.

Tóm tắt:
An: 8 bút chì màu.
Bình nhiều hơn An: 4 bút chì màu.
Bình: ? bút chì màu.

Số bút chì màu hộp của Bình là:
8 + 4 = 12 (bút chì màu)
ĐS: 12 bút chì màu.

01 HS làm bảng
lớp (HS yếu).
Lớp nhận xét.
Tự chấm vở.

-BT 2/27: Hướng dẫn HS dựa vào tóm tắt nêu đề bài. Dựa vào tóm tắt
nêu.

-Gọi 2 HS giải bảng. Nhận xét.
Số người đội 2 có là:
18 + 2 = 20 (người)

ĐS: 20 người

Lớp giải nháp.
Lớp nhận xét.
Đổi vở chấm.

-BT 4/27: Hướng dẫn giải.
Tóm tắt:
A B

C D

Giải:
Đoạn thẳng CD là:
8 + 3 = 11 (cm)
ĐS: 11 cm.

Giải vở. Giải
bảng. Nhận xét.
Tự chấm vở.

III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
-Giao BTVN: BT 3/27.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán. Tiết: 26
7 CỘNG VỚI MỘT SỐ: 7 + 5.

A-Mục tiêu:
-Biết thực hiện phép cộng dạng 7 + 5 từ đó lập và thuộc các công thức 7 cộng với
một số. Củng cố giải bài toán về nhiều hơn.
B-Đồ dùng dạy học:
20 que tính và bảng cài.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: BT 3/25.
Nhận xét.

Giải bảng.
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II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.

2-Giới thiệu phép cộng 7 + 5:
-GV nêu: Có 7 que tính, thêm 5 que tính nữa. Hỏi có tất cả
bao nhiêu que tính?
-GV ghi: 7 + 5 = 12.
-Hướng dẫn HS đặt cột dọc:

7
5
12

HS thao tác trên
que tính tìm ra 12

7 + 5 = 12 ; 5 + 7 = ? 12
-Hướng dẫn HS lập bảng cộng 7:

7 + 4 = 11 7 + 7 = 14 Học thuộc lòng.
7 + 5 = 12 7 + 8 = 15
7 + 6 = 13 7 + 9 = 16

3-Thực hành:
-BT 1/28: Yêu cầu HS nhẩm: Miệng (HS yếu).

7 + 4 = 11 7 + 5 = 12 … Nhận xét.
4 + 7 = 11 5 + 7 = 12 …

-BT 2/28: Gọi HS đọc đề Cá nhân.
7
9
16

7
8
15

7
7
14

7
6
13

7
4
11

7
3
10

Bảng con. Làm
vở, làm bảng (HS
yếu). Nhận xét.
Đổi vở chấm.

-BT 4/28: Gọi HS đọc đề: Cá nhân.
Bài toán cho biết gì? Hỏi gì? HS trả lời.
Tóm tắt:
Hoa: 7 tuổi
Chị: hơn Hoa 5 tuổi.
Chị: ? tuổi.

Giải:
Số tuổi chị của Hoa là:

7 + 5 = 12 (tuổi)
ĐS: 12 tuổi.

Cả lớp làm vở. 1
HS giải bảng.
Nhận xét. Đổi vở
chấm.

III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
7 + 6 = ? ; 7 + 9 = ? HS trả lời: 13; 16
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán. Tiết: 27.
47 + 5

A-Mục tiêu:
-Biết thực hiện phép cộng dạng 47 + 5.
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-Củng cố về giải bài toán nhiều hơn.
B-Đồ dùng dạy học:
4 bó que tính và 12 que tính rời.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

7
7
14

7
9
16

Giải bảng.

-BT 4/2. Nhận xét - Ghi điểm
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.

2-Giới thiệu phép cộng 47 + 5:
-GV yêu cầu HS lấy 4 bó và 7 que rời. Hỏi HS có bao nhiêu
que?

47 que. lấy 47
que ra.

-Lấy thêm gắn vào hình dưới 5 que. Hỏi có bao nhiêu que? 5 que.
-Hỏi 2 hàng có tất cả bao nhiêu que? 52 que.
-GV ghi: 47 + 5 = 52.
-Hướng dẫn HS đặt cột dọc:

47
5
52

7 + 5 = 12, viết 2 nhớ 1
4 thêm 1 = 5, viết 5.

Nhiều HS nhắc
lại.

3-Thực hành:
-BT 1/29: Hướng dẫn HS làm:

87
4
91

77
5
82

67
6
73

57
7
64

47
8
55

Bảng con. HS
yếu làm bảng lớp.

-BT 3/29: Gọi HS đọc đề toán theo tóm tắt. Cá nhân.
Hướng dẫn HS giải:

a) Đoạn thẳng AB dài là:
17 + 4 = 21 (cm)
ĐS: 21 cm.

b) Số bưu ảnh của Hoa là:
17 + 4 = 21 (bưu ảnh)
ĐS: 21 bưu ảnh.

HS giải vở. 2 HS
giải bảng. Cả lớp
nhận xét. Đổi vở
chấm.

III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
47 + 5 = ? ; 27 + 5 = ? 52; 32
-Giao BTVN: BT 2, 4/29.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.
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Toán. Tiết: 28
47 + 25

A-Mục tiêu:
-Giúp HS biết cách thực hiện phép cộng dạng 47 + 25.
-Củng cố phép cộng đã học dạng 7 + 5; 47 + 5.
B-Đồ dùng dạy học:
6 bó que tính và 12 que tính rời.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

17
3
20

25
7
32

BT 3/27 Làm bảng-3 HS.
Nhận xét.

-Nhận xét - Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.
2-Giới thiệu phép cộng 47 + 25:
-GV nêu bài toán dẫn đến phép tính 47 + 25 = ?

-GV ghi: 47 + 25 = 72.

Thao tác trên que
tính tìm ra kết
quả. Gộp 7 que
với 5 que được
12 bó được 1 bó
và 2 que lẻ. Như
vậy có tất cả 72
que tính.

-Hướng dẫn HS đặt tính rồi tính:
47
25
72

7 + 5 = 12, viết 2 nhớ 1.
4 + 2 = 6, thêm 1 = 7, viết 7.

3-Thực hành:
-BT 1/30: Gọi HS đọc đề, hướng dẫn HS làm. Bảng con.

17
24
41

37
26
63

47
27
74

57
18
75

67
29
96

HS yếu làm bảng
lớp.
Nhận xét.

-BT 2/30: Gọi HS đọc đề, hướng dẫn tóm tắt và giải. Cá nhân.
Tóm tắt:
Nữ: 17 người.
Nam: 19 người.

Giải:
Số người đội đó có là:
17 + 19 = 36 (người)

ĐS: 36 người.

Giải vở. 1 HS
làm bảng (HS
yếu). Lớp nhận
xét. Tự chấm vở.

? người
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III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
47 + 25 = ? 52
-Giao BTVN: BT 4/30 GV hướng dẫn HS làm.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán. Tiết: 30
BÀI TOÁN VỀ ÍT HƠN.

A-Mục tiêu:
-Giúp HS củng cố khái niệm "ít hơn" và giải bài toán về "ít hơn".
-Rèn kỹ năng giải toán về "ít hơn".
B-Đồ dùng dạy học:
Bảng cài, mô hình quả cam (12 quả).
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

67
18
85

37
9
46

BT 3/29 Làm bảng, 3 HS.

-Nhận xét - Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.
2-Giới thiệu về bài toán "ít hơn":
-GV gắn một số quả cam, hỏi có bao nhiêu quả cam.
Hàng dưới ít hơn hàng trên 2 quả. GVtách 2 quả ít hơn, rồi
chỉ số quả cam hàng dưới.
Hỏi hàng dưới có mấy quả cam?
Hướng dẫn HS tìm ra lời giải và phép tính:

Số quả cam hàng dưới là:
7 - 2 = 5 (quả cam).
ĐS: 5 quả cam.

7 quả.

5 quả.

3-Thực hành:
-BT 1/32: Gọi HS đọc đề. Cá nhân.
Hướng dẫn HS giải: BT cho biết gì? Hỏi gì? HS trả lời.

Giải:
Số cái thuyền tổ 2 gấp được là:

17 - 7 = 10 (cái thuyền)
ĐS: 17 cái thuyền.

Giải nháp.
HS yếu làm bảng
lớp.
Cả lớp nhận xét.
Tự chấm vở.

-BT 2/32: Gọi HS đọc đề. Cá nhân.
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Hướng dẫn HS hiểu "thấp hơn" là "ít hơn".
Hướng dẫn HS giải bài:

Số xăng-ti-mét Bình cao là:
95 - 3 = 92 (cm)
ĐS: 92 cm.

HS làm vào vở.
1 HS giải bảng.
Nhận xét.
Đổi vở chấm.

III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
-Khắc sâu cho HS về bài toán "ít hơn".
-Biết số lớn. Biết phần "ít hơn" của số bé so với số lớn.
-Tìm số bé: Số bé = Số lớn - phần "ít hơn".
-Giao BTVN: BT 3, 4/32.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán Tiết: 31
LUYỆN TẬP

A-Mục tiêu:
-Giúp HS củng cố khái niệm về ít hơn, nhiều hơn.
-Củng cố và rèn luyện kỹ năng giải bài toán về ít hơn, nhiều hơn.
B-Chuẩn bị: BT.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: BT 3/30 Giải bảng.
Nhận xét - Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi
bảng.
2-Luyện tập:
-BT 2/33: Gọi HS đọc đề. Cá nhân.
Hướng dẫn HS giải theo tóm tắt: Giải nháp.
"Em kém anh", kém tức là "ít hơn".
a) Số tuổi em là:

15 - 5 = 10 (tuổi)
ĐS: 10 tuổi

"Anh hơn em", hơn tức là "nhiều hơn".
b) Số tuổi anh là:

10 + 5 = 15 (tuổi)
ĐS: 15 tuổi

HS yếu giải bảng
lớp. Nhận xét.
Đổi vở chấm.

2 nhóm.
Đại diện giải.
Tự chấm.

-BT 3/33: Gọi HS đọc đề Cá nhân.
Hướng dẫn HS tóm tắt, giải vở. Giải vở.
Tóm tắt:
Tòa thứ I: 17 tầng
Tòa thứ II ít hơn: 6 tầng
Tòa thứ 2: ? tầng.

Giải:
Số tầng tòa thứ II có là:
17 + 6 = 23 (tầng).

ĐS: 23 tầng

2 HS lên bảng
giải. Nhận xét.
Đổi vở chấm.
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III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
-GV nhắc lại cách giải BT nhiều hơn, ít hơn.
-Giao BTVN: BT 1, 4/33.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán Tiết: 32
KI-LÔ-GAM.

A-Mục tiêu:
-Có biểu tượng về nặng hơn, nhẹ hơn.
-Làm quen với cái cân, quả cân và cách cân.
-Nhận biết về đơn vị: kg, biết đọc tên, viết tên gọi và ký hiệu.
-Biết làm các phép tính cộng, trừ các số kèm theo đơn vị kg.
B-Đồ dùng dạy học:
Cân đĩa với các quả cân 1kg, 2kg, 5kg.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: BT 4/31.
Nhận xét - Ghi điểm.

Giải bảng.
1 HS.

II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ làm quen với đơn vị đo lường mới đó là đơn
vị ki-lô-gam - ghi bảng.
2-Giới thiệu vật năng hơn, nhẹ hơn:
-Yêu cầu HS tay phải cẩm 1 quyển vở BTTV, tay trái cầm 1
quyển vở. Hỏi quyển vở nào nặng hơn, quyển nào nhẹ hơn?

Vở BTTV.

-Yêu cầu HS nhấc quả cân 1 kg lên và nhấc 1 quyển vở lên
và hỏi: Vật nào nặng hơn vật nào?

Quả cân nặng
hơn vở.

-Gọi 1 vài HS làm thử với các vật khác nhau.
*GV kết luận: Trong thực tế có vật "nặng hơn" hoặc "nhẹ
hơn vật khác, muốn biết vật đó nặng nhẹ ntn thì ta phải cân.
3-Giới thiệu cái cân đĩa và cách cân đồ vật:
GV giới thiệu cái cân điã Quan sát
-HDHS cách cân:
Để gói kẹo lên 1 điã và gói bánh lên điã khác. Nếu cân thăng
bằng ta nói "Gói kẹo nặng bằng gói bánh " (Kim chỉ điểm
chính giữa ).
-Nếu cân nghiên về phía gói kẹo ta nói ntn? Gói kẹo nặng hơn

gói bánh.
-Nếu cân nghiên về phía gói bánh ta nói ntn? Gói bánh nặng

hơn gói kẹo.
4-Giới thiệu kg, quả cân 1kg:
Muốn xem các vật nặng nhẹ ntn ta dùng đơn vị đo là kg viết HS đọc ki-lô-gam
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tắt là kgGhi.
Giới thiệu tiếp các quả cân: 1kg, 2kg, 5kg… Quan sát.
5-Thực hành:
- BT 1/34: Yêu cầu HS xem hình vẽ để tập đọc, viết tên đơn
vị kg.

Tự làm vào vở
HS đọc bài làm
(HS yếu)
Nhận xét -Tự sửa
bài.

- BT 2/ 34: Hướng dẫn HS làm bảng + vở.
16kg + 10kg = 26kg
27kg + 8kg = 35kg
30kg - 20kg = 10kg…

1HS làm bảng +
cả lớp làm vở
Nhận xét.
Đổi vở chấm.

III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
-Gọi HS đọc, viết kg Đọc, viết.
- 10 kg + 20 kg = ? 30 kg
Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.
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Toán Tiết: 33
LUYỆN TẬP

A-Mục tiêu:
-Giúp HS làm quen với cân đồng hồ và tập cân với cân đồng hồ.
-Rèn kỹ năng làm tính và giải toán với các số kèm theo đơn vị kg.
B-Đồ dùng dạy học: BT
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS giải:

5 kg + 20 kg = 26 kg
24 kg - 13 kg = 11 kg
BT 3/32
Nhận xét - Ghi điểm.

Bảng lớp.
2 HS

II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.
2-Luyện tập:
-BT 1/35: Giới thiệu cái cân đồng hồ và cách cân:
+Giới thiệu cân: đĩa cân, kim, số,…
+Cách cân: Đặt đồ vật lên đĩa cân kim quay. Kim đứng
lại số nào thì tương ứng đồ vật nó nặng bao nhiêu kg?

Quan sát.

-Xem hình vẽ:
Túi cam cân nặng ? kg

HS yếu trả lời.
1 kg.

Gói đường cân nặng ? kg? 3 kg.
Quả bí ngô cân nặng ? kg 4 kg.
-BT 3/35: Gọi HS đọc đề. Hướng dẫn HS tính: Cá nhân.
2 kg + 3kg - 4 kg = 1 kg.
15 kg - 10 kg + 5 kg = 10 kg.
6 kg - 3 kg + 5 kg = 8 kg

2 nhóm.
Đại diện trình
bày. Nhận xét.
Đổi vở chấm.

-BT 4/35: Gọi HS đọc đề Cá nhân.
Tóm tắt:
Nếp: ? kg
Tẻ: 20 kg

Giải:
Số kg gạo nếp là:
25 - 20 = 5 (kg)

ĐS: 5 kg

Giải nháp. Đọc
bài làm.
Nhận xét. Tự
chấm bài.

-BT 5/35: Gọi HS đọc đề Cá nhân.
Số kg con gà nặng là:

6 - 4 = 2 (kg)
ĐS: 2 kg.

Giải vở.
1 HS làm bảng
lớp. Nhận xét.
Đổi vở chấm.

III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò

25 kg.
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8 kg - 4 kg + 9 kg = ?
16 kg + 2 kg - 5 kg = ?

13 kg.
13 kg.

-Giao BTVN: BT 2/33.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán Tiết: 34
6 CỘNG VỚI MỘT SỐ.

6 + 5

A-Mục tiêu:
-Giúp HS biết cách thực hiện phép cộng dạng 6 + 5.
-Lập và thuộc các công thức 6 cộng với một số.
-Rèn kỹ năng tính nhẩm.
B-Đồ dùng dạy học:
11 que tính, bảng cài.
C-Các hoạt động dạy học:
1-Giới thiệu phép cộng 6 + 5:
-GV nêu bài toán: Có 6 que tính, thêm 5 que tính nữa. Hỏi
có bao nhiêu que tính?
6 + 5 = 11 ghi bảng

HS thao tác trên que
tính. Tìm ra kết quả,
11 que.

-Nêu nhanh kết quả 5 + 6 = ? - Ghi bảng. Vì sao? 11. Vì khi đổi các
số hạng thì tổng
bằng nhau .

-Hướng dẫn HS đặt cột:
6
5
11

HS nhắc lại cách
đặt tính.

-Hướng dẫn HS tìm kết quả các phép tính còn lại ghi
bảng:
6 + 6 = 12 ; 6 + 8 = 14
6 + 7 = 13 ; 6 + 9 = 15

Thực hành trên que
tính.

-Hướng dẫn HS học thuộc lòng các công thức trên-Xóa
bảng.

Cá nhân. Đồng
thanh.

2-Thực hành:
-BT 1/36: Gọi HS đọc yêu cầu đề Tính nhẩm (miệng).
6 + 6 =12 ; 6 + 7 = 13
6 + 0 = 6 ; 7 + 6 = 13 …

HS yếu đọc kết quả.
Nhận xét.

-BT 2/36: Yêu cầu HS làm:
6
4

6
5

6
6

6
7

6
8

6
9

Bảng con. Làm vở.
Đọc kết quả. Tự
chấm
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10 11 12 13 14 15
-BT 3/36: Hướng dẫn HS làm: Làm vở - Làm

bảng.
7+ = 12 ; 6 + = 12 Nhận xét - Tự chấm

III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
-Trò chơi "Tiếp sức" BT 5/36
6 +8 ….. 8 + 6
6 + 6 …..6 + 8

2 nhóm. Nhận xét.
Tuyên dương nhóm
thắng.

-Giao BTVN: BT 4/36.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán Tiết: 35
26 + 5

A-Mục tiêu:
-Giúp HS biết thực hiện phép cộng dạng 26 + 5.
-Củng cố giải toán đơn về nhiều hơn và cách đo đoạn thẳng.
B-Đồ dùng dạy học:
2 bó que tính, 11 que tính rời và bảng cài.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
-Cho HS làm:

6
5
11

6
8
14

Bảng 3 HS (HS
yếu).

6 + 6 = 12 5 + 7 = 12
-Nhận xét - Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta sẽ học 26 + 5 - ghi
bảng.
2-Giới thiệu phép cộng dạng 26 + 5:
-GV nêu bài toán: Có 26 que tính, thêm 5 que tính nữa. Hỏi
có tất cả bao nhiêu que tính?
Gv ghi: 26 + 5 = ?

26 + 5 = 31

Thao tác trên que
tính, tìm ra kết
quả.
31

-Hướng dẫn HS đặt tính:
26
5
31

6 + 5 = 11, viết 1 nhớ 1.
2 thêm 1 bằng 3, viết 3.

Vài HS nhắc lại.

3-Thực hành:
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-BT 1/37: Hướng dẫn HS làm
16
4
20

36
6
42

46
7
53

56
8
64

66
9
75

Bảng con. HS
yếu làmbảng lớp.
Làm vở. Nhận
xét. Tự chấm.

-BT 3/37: Gọi HS nêu yêu cầu bài: Cá nhân.
Hướng dẫn HS tóm tắt, giải.
Tóm tắt:
Tháng trước: 16 kg
Tháng này: tăng 8 kg
Tháng này: ? kg

Giải:
Số ki-lô-gam tháng này con

lợn nặng là:
16 + 8 = 24 (kg)

ĐS: 24 kg

Giải vở. Lên
bảng giải (HS
yếu). Nhận xét.
Tự chấm.

-BT 4/37: Hướng dẫn HS nêu đề bài. Hướng dẫn HS giải.
Hướng dẫn HS đo rồi trả lời.
Đoạn thẳng AB dài: 6 cm.
Đoạn thẳng BC dài: 5 cm.
Đoạn thẳng AC dài: 11cm.

Giải miệng. Nhận
xét.

III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
26 + 5 = ? ; 36 + 5 = ? 31, 41.
-Giao BTVN: BT 2, 4/37
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán Tiết: 36
36 + 15

A-Mục tiêu:
-Biết cách thực hiện phép cộng dạng 36 + 15.
-Củng cố phép cộng dạng 36 +15, 6 + 5.
-Củng cố việc tính tổng các số hạng đã biết và giài bài toán đơn về phép cộng.
B-Đồ dùng dạy học:
4 bó que tính, 11 que tính rời và bàng cài.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

26
5

66
9

Bảng.

-BT 3/35. Nhận xét - Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta học bài: 36 + 15
2-Giới thiệu phép cộng 36 +15:
-GV nêu bài toán: Có 36 que tính, thêm 15 que tính nữa. Hỏi
có tất cả bao nhiêu que tính?

HS thực hành
trên que tính.

-GV ghi bảng: 36 + 15 = ?
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-Gọi HS nêu kết quả: nhưvậy có tất cả bao nhiêu que tính? 51
-Gọi HS nêu cách tính. Lấy 4 que ở 15

gộp với 6 que ở
36 thành 1 bó.
Như vậy thành 5
bó và 1 que = 51
que tính.

36 + 15 =? Ghi bảng. 51
-Yêu cầu HS nếu cách đặt tính, tính. HS nêu.
-GV ghi bảng:

36
15
51

6 + 5 = 11, viết 1 nhớ 1.
3 + 1 = 4, thêm 1 = 5, viết 5.

Nhiều HS nhắc
lại (HS yếu).

3-Thực hành:
-BT 1/38: Tính:

26
19
45

38
26
64

46
37
83

56
26
82

76
15
91

Bảng con. 1 HS
làm bảng lớp (HS
yếu). Nhận xét.

-BT 2/38: Tính:
26
18
44

46
29
75

27
16
43

66
6
72

HS làm nhóm-2
nhóm. Đại diện
trình bày. Lớp
nhận xét. Tự
chấm.

-BT 3/38: Yêu cầu HS đọc đề:
Yêu cầu HS làm vào vở.

Số ki-lô-gam bao gạo và bao ngô nặng là:
46 + 3 = 82 (kg)
ĐS: 82 kg.

Làm vở. 1 HS
làm bảng (HS
yếu). Lớp nhận
xét. Đổi vở chấm.

III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
36 + 15 = ? 51
-Giao BTVN: BT 4/38.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán Tiết: 37
LUYỆN TẬP

A-Mục tiêu:
-Giúp HS củng cố các công thức cộng qua 10: 9 + 5; 8 + 5; 7 + 5; 6 + 5.
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-Rèn kỹ năng cộng qua 10 các số trong phạm vi 100.
-Củng cố kiến thức về giải toán, nhận dạng hình.
B-Chuẩn bị: BT
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

39
16
55

36
24
60

2 HS làm bảng
(HS yếu). Nhận
xét.

-BT 3/36.
-Nhận xét - Ghi điểm.

01 HS làm.

II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Để củng cố lại các công thức cộng qua 10
thì hôm nay chúng ta sẽ học bài Luyện tập - ghi bảng.
2-Luyện tập:
-BT 1/39: Gọi HS nhẩm

6 + 1 = … 6 + 2 = … 6 + 3 = … HS nêu miệng
(HS yếu).
Lớp nhận xét.

6 + 0 = … 6 + 7 = … 6 + 8 = …
6 + 6 = … 7 + 6 = … 8 + 6 = …

-BT 2/39: Gọi HS đọc đề, hướng dẫn HS làm. GV nhận xét
lại kết quả:
41; 43; 70; 65; 74; 93.

Cá nhân.
2 nhóm. Dán bài
của nhóm lên
bảng. Nhận xét.

-BT 4/39: Yêu cầu HS đọc đề. Cá nhân.
Hướng dẫn HS nhìn tóm tắt để giải.

Số cây đội 2 có là:
36 + 6 = 42 (cây)
ĐS: 42 cây.

-Chấm bài: 7 bài.

Giải vở.
Giải bảng. Nhận
xét. Đổi vở chấm.

III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
-Trò chơi: BT 5/39
Nhận xét.

2 nhóm.

-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.
Toán. Tiết: 38
BẢNG CỘNG.

A-Mục tiêu:
-Giup1 HS củng cố việc ghi nhớ và tái hiện nhanh bảng cộng có nhớ (trong phạm
vi 20) để vận dụng khi cộng nhẩm, cộng các số có 2 chữ số (có nhớ), giải toán có
lời văn.
B-Chuẩn bị: Bảng cộng.
C-Các hoạt động dạy học:
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I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
17
36
53

38
16
54

Làm bảng, 3 HS
(HS yếu)

-BT 4/37. Nhận xét - Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ dạy cho các em bài: "Bảng cộng".
2-Hướng dẫn HS tự lập bảng cộng:
-BT 1/40: GV gắn bảng cộng lên bảng.
a) Chia nhóm thảo luận để tìm ra kết quả các phép tính

trong bảng cộng.
b) Tương tự.

4 nhóm. Đại diện
nêu kết quả.
Nhận xét. Đọc cá
nhân + đồng
thanh.

3-Thực hành:
-BT 2/40: Yêu cầu HS nêu đề, hướng dẫn HS làm: Cá nhân.

34
8
72

46
27
73

69
15
84

77
8
85

23
49
72

Bảng con.
HS yếu làm bảng
lớp.

-BT 3/40: Yêu cầu HS đọc đề. Cá nhân.
Tóm tắt:
Bao ngô: 18 kg.
Bao gạo: nặng hơn bao ngô 8 kg.
Bao gạo ? kg.

Giải:
Số ki-lô-gam bao gạo

nặng là:
18 + 8 = 26 (kg)
ĐS: 26 kg.

Giải vở. 1 HS
giải bảng (HS
yếu). Nhận xét.
Tự chấm.

III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
-Giao BTVN: BT 4/40.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán. Tiết: 39
LUYỆN TẬP

A-Mục tiêu:
-Giúp HS củng cố về cộng nhẩm trong phạm vi bảng cộng (có nhớ).
-Kỹ năng tính và giải bài toán. So sánh các số có 2 chữ số.
B-Chuẩn bị: BT
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
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42
39
81

17
28
45

BT 3/38 Bảng.

Nhận xét - Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ học bài "Luyện tập" -Ghi.
2-Luyện tập:
-BT 1/41: Gọi HS đọc đọc đề

9 + 8 = … 2 + 9 = … 3 + 8 = … Làm miệng. Gọi
HS yếu làm.
Nhận xét.

7 + 6 = … 4 + 8 = … 7 + 7 = …

-BT 3/41: Hướng dẫn HS tính:
34
38
72

56
29
85

7
78
85

18
55
73

Bảng con - 2 bài -
Nhận xét. Làm
vở - Đọc kết quả
(HS yếu đọc).
N.xét. Tự chấm.

-BT 4/41: Gọi HS đọc đề
Tóm tắt:
Mẹ: 56 quả cam.
Chị: nhiều hơn mẹ 18 quả cam
Chị: ? quả cam.

Giải:
Số quả cam chị hái được là:
18 + 56 = 74 (quả cam)

ĐS: 74 quả cam.

Làm vở. 1 HS
giải bảng. Lớp
nhận xét. Đổi vở
chấm.

III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
-Giao BTVN: BT 2, 5/41.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán. Tiết: 40
PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 100.

A-Mục tiêu:
-Giúp HS tự thực hiện phép cộng có nhớ có tổng bằng 100.
-Vận dụng phép cộng có tổng bằng 100 khi làm tính hoặc giải toán.
B-Đồ dùng dạy học:
Các BT.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm: Bảng lớp.

36
36
72

69
8
77

BT 4/39 3 HS.

-Nhận xét - Ghi điểm.
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II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ học bài "Phép cộng có tổng bằng 100"
2-Hướng dẫn HS tự thực hiện phép cộng (có nhớ) có tổng bằng 100:
-GV nêu phép cộng: 83 + 17 = ?
-Gọi HS nêu cách thực hiện: HS nêu.
Đặt tính: 83

17
100

Tính: phải trái.
3 + 7 = 10, viết 0 nhớ 1.
8 + 1 = 9, thêm 1 = 10, viết 10.

Nhiều HS nhắc
lại.

3-Thực hành:
-BT 1/42: Hướng dẫn HS làm: Bảng con.

98
2

100

77
23
100

65
35
100

39
61
100

HS yếu làm bảng
lớp.
Nhận xét.

-BT 2/42: Hướng dẫn HS nhẩm Làm miệng (HS
yếu).

80 + 20 = 100 40 + 60 = 100 Lớp nhận xét.
70 + 30 = 100 10 + 90 = 100
-BT 4/42: Gọi HS nêu đề bài: Cá nhân.
Tóm tắt:
Lớp 1: 88 học sinh.
Lớp 2: nhiều hơn lớp 1 là 12 học sinh.
Lớp 2 ? học sinh.

Giải:
Số HS lớp 2 trường đó có là:

88 + 12 = 100 (HS)
ĐS: 100 HS.

1 HS làm bảng
lớp.
Nhận xét.
Đổi vở chấm.

III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
90 + 10 = ? 100
30 + 70 = ? 100
-Giao BTVN: BT 3, 5/42
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán. Tiết: 41
LÍT.

A-Mục tiêu:
-Bước đầu làm quen với biểu tượng là dung tích.
-Biết ca 1 lít, chai 1 lít. Biết lít là đơn vị đo dung tích.
-Biết đọc, viết tên gọi và ký hiệu của lít (l).
-Biết tính cộng trừ các số đo theo đơn vị l.
-Biết giải toán có liên quan đến đơn vị l.
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B-Đồ dùng dạy học:
Chuẩn bị ca 1 lít, bình 1 lít, cốc, nước…
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS tính:

98
2

100

77
23
100

BT 4/42. Làm bảng-3 HS.

-Nhận xét - Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ dạy các em 1 đơn vị đo lường mới, đó là đơn
vị lít Ghi.
2-Làm quen với biểu tượng dung tích:
-GV lấy 2 cái cốc khác nhau cho nước đầy vào.
+Cốc nào chứa nước nhiều hơn? Cốc to.
+Cốc nào chứa nước ít hơn? Cốc bé.
3-Giới thiệu ca 1 lít (chai 1 lít). Đơn vị lít:
-GV giới thiệu ca 1 lít (chai 1 lít).
Rót nước vào đầy ca (chai) ta được 1 lít nước Để đo sức
chứa của 1 cái ca, cái chai, thùng,..ta dùng đơn vị đo là lít,
viết tắt: l - Ghi bảng.

Đọc.

4-Thực hành:
-BT 1/43: Gọi HS đọc yêu cầu. Đọc, viết theo

mẫu.
Hướng dẫn HS làm: Làm miệng (Gọi

HS yếu).
Nhận xét.

-BT 2/43: Hướng dẫn HS làm: Làm vở.
a) 9l + 5l = 14 l
b) 17l - 10l = 7l

16l + 6l = 22l.
20l - 10l = 10l

Đọc kết quả (Gọi
HS yếu). Nhận
xét. Đổi vở chấm.

-BT 4/43: Gọi HS đọc đề. Cá nhân.
+Bài toán cho biết gì?
+Bài toán hỏi gì?

HS trả lời.

Tóm tắt:
Lần đầu bàn: 16l.
Lần sau bán: 25l
Hai lần bàn: ? l.

Giải:
Số lít 2 lần bán:
16 + 25 = 41 (l)

ĐS: 41 l.

Giải vở. 1 HS lên
bảng giải.
Nhận xét.

III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
15l - 8l = ? ; 23l + 7l = ? 7l, 30 l.
-Giao BTVN: BT 3/43
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.
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Toán. Tiết: 42
LUYỆN TẬP

A-Mục tiêu:
-Giúp HS củng cố về đơn vị đo thể tích lít.
-Thực hiện phép tính cộng, trừ với số đo thể tích với đơn vị lít.
-Giải bài toán có lời văn.
B-Đồ dùng dạy học:
Tranh BT 2.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm.

7l + 8l = 15l 3l + 7l + 4l = 14l Làm bảng.
2 HS làm.

12l + 9l = 21l 7l + 12l + 2l= 21l Nhận xét.
Nhận xét - Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Tiết học hôm nay các em sẽ luyện tập về đơn vị lít.
2-Luyện tập:
-BT 1/44: Gọi HS nêu đề bài.
Hướng dẫn HS làm bảng con.
3l + 2l = 5l ; 37l - 5l = 32l
26l + 15l = 41l ; 34l - 4l = 30l

Tính.
Làm bảng con 2
phép tính, làm vở
4 phép tính. HS
yếu làm bảng lớp.
Nhận xét. Đổi vở
chấm.

-BT 2/44: Treo tranh BT 2:
Hình 1 có mấy cốc nước? Mỗi cố đựng bao nhiêu?
Ta làm thế nào để biết số cốc nước ở 2 cốc?
Tiến hành tương tự với các hình còn lại.

2 cốc: 2l; 4l.
2l + 4l = 6l.
Làm vở, HS yếu
làm bảng. Nhận
xét. Đổi vở chấm.

-BT 3/44: Hướng dẫn HS đọc đề toán, tóm tắt.
Tóm tắt:
Thùng I: 15 lít.
Thùng II: nhiều hơn 3lít.
Thùng II: ? lít.

Giải:
Số lít dầu thùng II là:

15 + 3 = 18 (l)
ĐS: 18 l

Cá nhân.

Giải vở. Làm
bảng.
Nhận xét. Tự
chấm.



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
10l + 15l = ? ; 20l - 7l = ?

-Giao BTVN: BT 4/44.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

2 HS trả lời.
Nhận xét.

Toán. Tiết: 43
LUYỆN TẬP CHUNG

A-Mục tiêu:
-Giúp HS củng cố về phép cộng có nhớ trong phạm vi 20, đơn vị đo khối lượng kg,
thể tích lít. Giải toán có lời văn. Tên gọi và mối quan hệ giữa các thành phần trong
phép cộng.
B-Đồ dùng dạy học:
Hình vẽ BT2, nội dung BT3.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
3l + 2l = 5l
26l + 15l = 51l

37l – 5l = 32l
34l – 4l = 30l

Giải bảng 3 HS.

-BT 4/44. Nhận xét – Ghi điểm. 1 HS giải bảng.
II-Hoạt động 2: Bài mới
1-Giới thiệu bài: Tiết học này các em sẽ làm BT luyện tập chung – Ghi.
2-Luyện tập chung:
-BT 1/45: Yêu cầu HS tự làm:

6 + 7 = 13
7 + 8 = 15
8 + 9 = 17

17 + 6 = 23
28 + 7 = 35
39 + 8 = 47

Làm vở-Từng HS
đọc kết quả từng
cột . Nhận xét.
Tự chấm vở.

-BT 2/45: Hướng dẫn HS làm
72kg; 35l

Bảng con-Làm
vở. Nhận xét. Đổi
vở chấm.

-BT 3/45: Hướng dẫn HS làm:
41, 73, 71, 53, 60, 96

3 nhóm. Đại diện
trình bày kết quả.

-BT 4/45:
BT yêu cầu gì?
Hướng dẫn HS giải.

Số kg đường cả 2 lần bán:
35 + 40 = 75 (kg)

ĐS: 75 kg.

Giải theo tóm tắt.
Giải vở, giải
bảng.
Nhận xét. Tự
chấm vở.

III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
2kg + 2kg = ? kg 4kg.
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4kg – 1kg = ? kg 3kg.
-Về nhà xem lại bài - Học bài để tiết sau kiểm tra - Nhận xét.

Toán. Tiết: 44
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ I

I-Mục đích yêu cầu:
-HS biết cách tính, đặt tính rồi tính.
-HS biết giải các bài toán có lời văn, biến đổi đơn vị đo.
-HS biết nhận dạng một số hình.
II-Các hoạt động dạy học:
1-GV hướng dẫn, nhắc nhỡ HS trước khi kiểm tra.
2-GV ghi đề (phát đề nhà trường ra).
3-Thu bài.
Nhận xét lớp.

HS làm bài.
HS nộp bài

Toán. Tiết 45.
TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONGMỘT TỔNG.

A-Mục tiêu:
-Giúp HS biết cách tìm một số hạng khi biết tổng và số hạng.
-Bước đầu làm quen với ký hiệu chữ.
B-Đồ dùng dạy học:
Hình vẽ trong SGK.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Nhận xét bài kiểm tra.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ được học một dạng toán mới đó là bài
“Tìm….tổng” – Ghi.
2-Giới thiệu ký hiệu chữ và cách tìm một số hạng trong 1 tổng:
-Cho HS quan sát hình vẽ và nêu kết quả.
6 + 4 = 10

6 = 10 – 4
4 = 10 – 6

Em có nhận xét gì về số hạng và tổng trong phép cộng 6 + 4
= 10 ?

-Cho HS quan sát hình vẽ ở cột giữa.
Nêu: Có tất cả 10 ô vuông, có một số ô vuông bị che lấp và
4 ô vuông không bị che lấp. Hỏi có mấy ô vuông bị che lấp?
Số ô vuông bị che lấp là số chưa biết ta gọi đó là x – Ghi

Quan sát-Nêu.

Mỗi số hạng =
tổng trừ đi số
hạng kia.
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bảng.
Lấy x + 4 = 10, tức là lấy số ô vuông chưa biết cộng với số ô
vuông đã biết và bằng tất cả là 10 ô vuông. Gọi HS đọc phép
tính: x + 4 = 10.
Trong phép tính trên x được gọi là gì?
4 gọi là gì?
10 gọi là gì?
-Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm ntn?
-GV ghi bảng: x + 4 = 10

x = 10 – 4
x = 6.

-Gọi nhiều HS nhắc lại.
-Hướng dẫn HS cộ thứ 3 của bài (tương tự cột 2).

Nhiều HS đọc.
Số hạng chư biết.
Số hạng đã biết.
Tổng.

Nhiều HS nhắc
lại – Đồng thanh.

3-Thực hành:
-BT 1/47: Hướng dẫn HS làm theo mẫu:
x + 3 = 9

x = 9 – 3
x = 6

x +8 = 10
x = 10 – 8
x = 2

Bảng con.
Nhận xét.

-BT 2/47: Hướng dẫn HS làm vở
Gọi HS đọc kết quả. GV ghi: 16, 2, 20, 0, 42, 43.

Đọc kết quả.
Tự kiểm tra.

-BT 3/47: Hướng dẫn HS giải:
Số con thỏ có là:
36 – 20 = 16 (con)

ĐS: 16 con.

Làm vở, giải
bảng. Nhận xét.
Đổi vở chấm.

III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
-Trò chơi: BT 4/47. Nhận xét. 2 nhóm.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán. Tiết: 46
LUYỆN TẬP

A-Mục tiêu:
-Giúp HS củng cố về: Tìm số hạng trong một tổng. Phép trừ trong phạm vi 10.
-Giải toán có lời văn. Bài toán trắc nghiệm có 4 lựa chọn.
B-Đồ dùng dạy học:
Bài tập.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
x + 8 = 19
x = 19 - 8
x = 11

x + 13 = 28
x = 28 - 13
x = 15

Bảng con.
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-Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm ntn?
-Nhận xét - Ghi điểm.

Lấy tổng trừ số
hạng kia.

II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Tiết học hôm nay các em sẽ luyện tập lại
cách tìm số hạng.
2-Luyện tập:
-BT 1/48: Bài toán yêu cầu gì?
-Hướng dẫn HS làm.

Tìm x.

x + 1 = 10
x = 10 - 1
x = 9

12 + x = 22
x = 22 - 12
x = 10

Bảng con.
Gọi HS yếu làm
bảng lớp.

-BT 2/48: Hướng dẫn HS nhẩm - Gọi đọc kết quả - Ghi. Làm vở.
6 + 4 = 10
4 + 6 = 10
10 - 6 = 4
10 - 4 = 6

1 + 9 = 10
9 + 1 = 10
10 -1 = 9
10 -9 = 1…

Bảng con.
Đọc kết quả (HS
yếu đọc). nhận
xét. Tự kiểm tra.

-BT 3/48: Hướng dẫn HS làm:
17 - 4 - 3 = 10
17 - 7 = 10

10 - 3 - 5 = 2
10 - 8 = 2

3 nhóm.
ĐD trình bày.
Nhận xét.

-BT 4/48: Yêu cầu HS đọc đề: Cá nhân.
Bài toán hỏi gì? Có ? HS trai.
Hướng dẫn HS giải.

Số HS trai là:
28 - 16 = 12 (HS)

ĐS: 12 HS.

Giải vở.
Giải bảng. Nhận
xét. Đổi vở chấm.

III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
-Trò chơi: BT 5/48. 2 nhóm.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán. Tiết 47
SỐ TRÒN CHỤC TRỪ ĐI MỘT SỐ

A-Mục tiêu:
-Giúp HS biết thực hiện phép trừ có số bị trừ là số tròn chục, số trừ là số có một
hoặc hai chữ số (có nhớ). Vận dụng khi giải bài toán có lời văn.
-Củng cố cách tìm một số hạng chưa biết khi biết tổng và số hạng kia.
B-Đồ dùng dạy học:
4 bó que tính và bảng cài.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

x + 8 = 10
x = 10 - 8
x = 2

30 + x = 58
x = 58 - 30
x = 28

Bảng lớp, 3 HS.

-BT 4/48. Nhận xét - Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ dạy các em bài "Số…"-Ghi
2-Giới thiệu cách thực hiện phép trừ 40 - 8 và tỗ chức thực hành:
-GV gắn các bó que tính trên bảng (4 bó).
Hướng dẫn HS lấy ra 4 bó.
-GV ghi số vào bảng: 4 ở cột chục, 0 ở cột đơn vị.
-Lấy bớt 8 que tính: Em làm ntn để biết còn bao nhiêu que
tính?
-GV ghi 8 ở cột đơn vị và dấu trừ ở giữa, kẻ dấu gạch ngang.
-Hướng dẫn HS tự tìm ra cách bớt đi 8 từ 40.

40 - 8 = ?
-Ghi 3 ở cột chục và 2 ở cột đơn vị.
-Gọi HS nêu cách đặt tính? Tính.

HS lấy 4 bó.

Trừ đi 8.

HS thao tác trên
que tính còn 32
que.
32

HS nêu.
40
8
32

0 không trừ được 8 lấy 10
trừ 8 bằng 2, viết 2 nhớ 1.
4 trừ 1 bằng 3, viết 3.

Nhiều HS nhắc
lại.

-Hướng dẫn HS làm BT 1/49
20
5
15

30
8
22

Bảng con. Gọi
HS yếu làm bảng
lớp. Nhận xét.
Nêu cách trừ.

3-Giới thiệu cách thực hiện phép trừ 40 - 18 và tổ chức thực hành:
-Bước 1: Giới thiệu phép trừ 40 - 18
Hướng dẫn HS lấy ra 40 que tính.
Có 40 que bớt đi 18 que ta làm phép tính gì?
GV ghi: 40 - 18
-Bước 2: Hướng dẫn HS trừ trên que tính

Như vậy: 40 - 18 = ?
-Bước 3: Hướng dẫn HS đặt tính

Lấy 40 que tính.
Trừ.

HS thực hành
trên que tính.
22.

40
18
22

0 không trừ được 8 lấy 10 trừ
8 bằng 2, viết 2 nhớ 1.
1 thêm 1 = 2; 4 trừ 2 bằng 2,
viết 2.

Nhiều HS nhắc
lại.

4-Thực hành:
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-BT 3/49: Gọi HS đọc đề: Cá nhân.
Tóm tắt:
Có: 3 chục quả.
Biếu: 12 quả.
Còn: ? quả.

Giải:
Số quả còn là:

30 - 12 = 18 (quả)
ĐS: 18 quả.

Giải vở.
1 HS giải bảng.
Nhận xét.
Tự chấm.

Nhận xét - Ghi điểm.
III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
-Trò chơi: BT 4/49
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán. Tiết: 48
11 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 11 – 5

A-Mục tiêu:
-Giúp HS tự lập được bảng trừ có nhớ dạng 11- 5 và bước đầu học thuộc bảng trừ
đó.
-Biết vận dụng bảng trừ đã học để làm tính.
-Cũng cố về tên gọi thành phần và kết quả phép trừ.
B-Đồ dùng dạy học:
1 bó que tính và 1 que tính rời.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm

30
8
22

40
18
22

Giải bảng 3 HS.

-BT 3/49.
-Nhận xét – Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu trực tiếp đề bài – Ghi.
2-Hướng dẫn HS thực hiện phép trừ dạng 11-5 và lập bảng trừ:
-GV gắn 11 que tính hỏi có bao nhiêu que tính?
-GV ghi bảng 11 que tính.
-Bớt 5 que tính – Ghi bảng.
-Bớt 5 que tính ta làm phép tính gì ?
-Hướng dẫn HS thực hành trên que tính để tìm ra kết quả.
-Gọi HS nêu cách tính.
-GV rút ra cách tính ngắn gọn, dễ hiểu nhất.
-Lấy 1 que và tháo 4 que nữa là 5 que, còn 6 que.
-Vậy 11 que tính bớt đi 5 que tính còn bao nhiêu que tính?
11 – 5 = ? Ghi bảng.

11 que tính.

Trừ.
Thực hành trên
que tính.
Nêu

6 que tính.
6.

-Hướng dẫn HS đặt tính:
11



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

5
6

-Hướng dẫn HS thành lập bảng trừ:
11 – 2 = 9
11 – 3 = 8
11 – 4 = 7
11 – 5 = 6

11 – 6 = 5
11 – 7 = 4
11 – 8 = 3
11 – 9 = 2

4 nhóm dựa trên
que tính.
Nhận xét.

-Gọi HS đọc toàn bộ bảng tính.

-Em có nhận xét hgì về các số bị trừ của các phép tính?
-GV xóa dần kết quả của các phép tính gọi HS trả lời và học
thuộc lòng.

Cá nhân, đồng
thanh.
Giống nhau.
Cá nhân, đồng
thanh.

3-Thực hành:
-BT 1/50: Yêu cầu HS điền số:
a) 7 + 4 = 11
4 + 7 = 11
11 – 4 = 7
11 – 7 = 4

b) 11 – 1 – 6 = 4
11 – 7 = 4

Nối tiếp miệng.
Nhận xét.
3 nhóm đại diện
làm. Nhận xét.

-BT 2/50: Hướng dẫn HS làm:
11

9

2

11

6

2

11

4

2

Bảng con 2 phép
tính, làm vở 4
phép tính, làm
bảng. Nhận xét.
Tự chấm.

-BT 3/50: Gọi HS đọc đề Cá nhân.
Tóm tắt:
Có: 11 quả đào.
Cho: 5 quả đào.
Còn: ? quả đào.

Giải:
Số quả đào còn là:
11 – 5 = 6 (quả).

ĐS: 6 quả.

Làm vở.
1 HS làm bảng.
Nhận xét.
Đổi vở chấm.

III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
11 – 4 = ?
11 – 8 = ?
-Giao BTVN: BT 4/50.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

7.
3.

Toán. Tiết: 49
31 – 5

A-Mục tiêu:
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-Vận dụng bảng trừ đã học để thực hiện các phép tính dạng 31 – 5 khi làm tính và
giải bài toán.
-Làm quen với 2 đoạn thẳng cắt nhau.
B-Đồ dùng dạy học:
3 bó que tính và 1 que tính rời.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

11
5
6

11
7
4

11
8
3

Giải bảng, 4 HS.
Nhận xét.

-BT 3/50.
-Nhận xét – Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới
1-Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ học bài 31 – 5 – Ghi.
2-GV tổ chức cho HS tự tìm kết quả của phép trừ 31-5:
-GV gắn 31 que tính ở bảng và hỏi:
Có bao nhiêu que tính? – Ghi.
Bớt đi 5 que tính – Ghi.
Muốn biết còn bao nhiêu que tính ta làm phép tính gì?– Ghi.
-Hướng dẫn HS tìm ra kết quả.

-Hướng dẫn HS nêu cách tính.
-GV nêu lại cách tính dễ hiểu nhất: bớt 1 que, tháo 1 bó bớt
4 que nữa. Còn lại 2 bó 6 que.
31 que tính trừ 5 que tính = ? que tính.
31 – 5 = ? – Ghi.
-Hướng dẫn HS đặt cột:

31

Trừ.
Dựa trên que
tính.
Nêu.

26 que tính.
26.

31
5
26

1 không trừ được 5, lấy 11
trừ 5 bằng 6, viết 6.
3 trừ 1 bằng 2, viết 2.

3-Thực hành:
-BT 1/51: Hướng dẫn HS làm bảng con.

81
9
72

21
2
19

61
6
55

71
7
64

41
4
37

Bảng con 2 phép
tính, vở 3 phép
tính. Làm bảng.
Nhận xét. Tự
chấm vở.

-BT 2/51: Hướng dẫn HS làm:
31 81 21 61 Làm vở, làm
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3
28

8
73

7
14

9
52

bảng. Nhận xét.
Đổi vở chấm.

-BT 3/51: Gọi HS đọc đề: Cá nhân.
Tóm tắt:
Hái: 61 quả.
Ăn: 8 quả
Còn: ? quả.

Giải:
Số quả còn lại là:
61 – 8 = 53 (quả)
ĐS: 53 quả.

Giải vở, giải
bảng. Nhận xét.
Tự chấm vở.

-BT 4/51: Hướng dẫn HS làm:
a) Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm O.
b) Đoạn thẳng AM cắt đoạn thẳng BM tại điểm M.

Miệng. Nhận xét.

III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
31 – 5 = ? ; 21 – 9 = ? 2 HS trả lời.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán. Tiết: 50
51 – 15

A-Mục tiêu:
-Biết thực hiện phép trừ (có nhớ), số bị trừ là số có 2 chữ số và chữ số hàng đơn vị
là 1, số trừ là số có 2 chữ số.
B-Đồ dùng dạy học:
5 bó que tính và 1 que lẻ.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

31
3
28

21
7
14

BT 3/51 Bảng (3 HS).

-Nhận xét – Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Bài học hôm nay sẽ giúp các em biết cách
thực hiện phép trừ có nhớ qua bài: 51 – 15, ghi.
2-GV tổ chức cho HS tự tìm kết quả của phép trừ 51 – 15
-Tổ chức cho HS hoạt động với 5 bó que tính và 1 que tính
rời để tự tìm kết quả của 51 – 15.
51 – 15 = ?
-Gọi HS nêu cách tính của mình.
-GV rút ra cách tính dễ hiểu nhất.
-Hướng dẫn HS đặt tính theo cột dọc, rồi tính

Thao tác trên que
tính.
36.
Nêu.

51 1 không trừ được 5, lấy 11 – 5 = 6, HS nhắc lại cách
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15
36

viết 6, nhớ 1.
1 thêm 1 = 2, 5 – 2 = 3, viết 3.

tính.

3-Thực hành:
-BT 1/52: Hướng dẫn HS làm:

61
18
43

81
34
47

31
16
15

51
27
24

Bảng con 3 phép
tính. Làm vở 7
phép tính. Làm
bảng. Nhận xét.
Tự chấm vở.

-BT 2/52: Hướng dẫn HS làm:
Đặt tính rồi tính:

71
48
23

61
49
12

91
65
26

51
44
7

Làm vở. Làm
bảng. Nhận xét.
Đổi vở chấm.

III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
51 – 15 = ? 36
-Giao BTVN: BT 3, 4/52.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán. Tiết: 51
LUYỆN TẬP.

A-Mục tiêu:
-Học thuộc và nêu nhanh công thức của bảng trừ có nhớ, vận dụng khi tính nhẩm,
thực hiện phép trừ và giải toán có lời văn.
-Củng cố về tìm số hạng chưa biết, về cộng có nhớ.
B-Đồ dùng dạy học: Bài tập.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm Bảng con.

71
48
23

61
49
12

x + 26 = 61
x = 61 - 26
x = 35

3 HS giải.

Nhận xét - Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Tiết học này các em sẽ luyện tập về bảng trừ có nhớ
2-Luyện tập:
-BT 1/53: Hướng dẫn HS nhẩm.

11 - 5 = 6
11 - 7 = 4

11 - 8 = 3
11 - 2 = 9

11 - 6 = 5
11 - 4 = 7

Làm miệng (HS
yếu làm bảng)
Nhận xét.
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-BT 2/53: Hướng dẫn HS làm
31
19
12

81
62
19

51
34
17

41
25
16

61
6
55

Bảng con 2 bài.
Làm vở-Làm
bảng (HS yếu).
Nhận xét. Đổi vở
chấm.

-BT 3/53: Yêu cầu HS đọc đề. Cá nhân.
Gọi HS viết tiếp câu hỏi. Hỏi còn lại bao

nhiêu kg mận?
Tóm tắt:
Có: 51 kg.
Bán: 36 kg.
Còn: ? kg.

Giải:
Số kg mận còn lại là:
51 - 36 = 15 (kg)

ĐS: 15 kg

Giải vở. Giải
bảng.
Nhận xét.
Đổi vở chấm

-BT 4/53: Hướng dẫn HS làm:
x + 29 = 41
x = 41 - 29
x = 12

34 + x = 81
x = 81 - 34
x = 47

3 nhóm.
Đại diện làm.
Nhận xét.

III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
11 - 7 = ? 11 - 9 = ? 11 - 3 = ? 4; 2; 8
-Giao BTVN: BT 5/53.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán. Tiết: 52
12 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 12 - 8

A-Mục tiêu:
-Tự lập bảng trừ có nhớ dạng 12 - 8 và bước đầu học thuộc lòng bảng trừ.
-Biết vận dụng bảng trừ đã học để làm tính và giải bài toán.
B-Đồ dùng dạy học:
1 bó que tính và 2 que tính rời.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm: Làm bảng 3 HS.

41
25
16

81
52
9

x + 51 = 85
x = 85 - 51
x = 34

Nhận xét.

Nhận xét - Ghi điểm
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ tự lập và học thuộc lòng bảng trừ dạng 12
- 8 - Ghi.
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2-Hướng dẫn HS thực hiện phép trừ dạng 12 - 8 và lập bảng trừ:
-GV gắn: 1 bó + 2 que lẻ.
-Hỏi có bao nhiêu que tính?
-Lấy bớt 8 que. Muốn biết còn lại bao nhiêu que ta làm phép
tính gì?
-Gọi HS nêu cách tính: 12 - 8 = ?
-GV nhắc lại cách tính thông thường: bớt 2 que, tháo 1 bó
que tính, bớt tiếp 6 que nữa còn lại 4 que.
12 que tính - 8 que tính = ? que tính.
12 - 8 = ?

12 que.
Trừ: 12 -8

Nêu.

4 que tính.
4

-Hướng dẫn HS đặt tính theo cột, tính: Nêu cách đặt tính
12
8
4

2 không trừ được 8, lấy 12
trừ 8 bằng 4.

-Hướng dẫn HS dựa trên que tính tìm ra kết quả của các
phép tính trong bảng trừ.

4 nhóm.
Đại diện trả lời.

12 - 3 = 9
12 - 4 = 8
12 - 5 = 7
12 - 6 = 6

12 - 7 = 5
12 - 8 = 4
12 - 9 = 3

Nhận xét.
Đọc toàn bộ (cá
nhân, đồng
thanh).

Hướng dẫn HS học thuộc lòng. Học thuộc lòng.
3-Thực hành:
-BT 1/54: Hướng dẫn HS nhẩm
a) 8 + 4 = 12

4 + 8 = 12
12 - 4 = 8
12 - 8 = 4

5 + 7 = 12
7 + 5 = 12
12 - 7 = 5
12 - 5 = 7

Làm miệng.
Nhận xét.

b) 12 - 2 - 3 = 7
12 - 5 = 7

12 - 2 - 7 = 3
12 - 9 = 3

Làm vở. 3 HS
làm bảng (gọi HS
yếu). Nhận xét.
Tự chấm.

-BT 2/54: Hướng dẫn HS làm bảng con. Bảng con. Làm
vở. Bảng lớp.

12
8
4

12
3
9

12
5
7

12
9
3

12
4
8

Nhận xét.
Đổi vở chấm.

-BT 3/54: Gọi HS đọc đề. Cá nhân.
Tóm tắt:
Có: 12 quả trứng 8 quả trứng gà

 ? quả trứng vịt

Làm vở.
1 HS làm bảng.
Nhận xét.
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Giải:
Số quả trứng vịt còn là:

12 - 8 = 4 (quả).
ĐS: 4 quả.

Đổi vở chấm.

III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
-Trò chơi: BT 4/54 2 nhóm.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán. Tiết: 53
32 - 8

A-Mục tiêu:
-Vận dụng bảng trừ đã học để thực hiện các phép trừ dạng 32 - 8 khi làm tính và
giải toán.
-Củng cố cách tìm một số hạng khi biết tổng và số hạng kia.
B-Đồ dùng dạy học:
3 bó que tính và 2 que tính rời.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS đặt tính rồi tính:

12 - 8 12 - 5
12
8
4

12
5
7

Giải bảng (3 HS).
Gọi HS yếu.

-BT 3/54.
-Nhận xét - Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Tiết học này cô sẽ dạy các em bài 32 - 8 - Ghi.
2-GV tổ chức cho HS tự tìm ra kết quả của phép trừ 32 - 8
-Hướng dẫn HS tìm ra kết quả của phép trừ 32 - 8.
-Muốn bớt 8 que tính ta bớt 2 que rời, rồi tháo 1 bó bớt tiếp
6 que tính nữa, như vậy còn lại 2 bó và 4 que. Vậy 32 - 8 = ?

Nêu nhiều cách.

24
-Hướng dẫn HS đặt cột dọc rồi tính:

32
8
24

2 không trừ được 8, lấy 12
trừ 8 bằng 4, viết 4 nhớ 1.
3 trừ 1 bằng 2, viết 2.
GV ghi bảng

Nêu (cá nhân,
đồng thanh).

3-Thực hành:
-BT 1/55: Hướng dẫn HS làm:
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62
9
51

82
7
75

52
4
48

92
8
84

72
6
66

Bảng con. Làm
vở. HS yếu làm
bảng lớp. Nhận
xét. Tự chấm.

Toán. Tiết: 54
52 - 28

A-Mục tiêu:
-Biết thực hiện phép trừ có nhớ dạng 52 - 28.
-Áp dụng để giải các bài tập có liên quan.
B-Đồ dùng dạy học:
5 bó que tính và 2 que tính rời.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS đặt tính rồi tính:

52 - 3 22 - 7 Bảng (3 HS)
-Nhận xét - Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ dạy các em bài 52 - 28 - Ghi
2-GV tổ chức cho HS hình thành và tìm ra kết quả phép tính 52 - 28:
-Có 52 que bớt đi 28 que. Để biết còn lại bao nhiêu que tính
ta làm phép tính gì?
-Ghi bảng: 52 - 28.
-HS lấy 52 que tính và trừ đi 28 que tính:

52 que tính - 28 que tính = ? que tính.
-GV nêu cách tính thông thường như các bài trước đã học.
52 - 28 = ?
-Hướng dẫn đặt cột tính theo hàng dọc:

Trừ.

Thao tác trên que
tính.
24 que tính.

24

52
28
24

2 không trừ được 8, lấy 12 trừ 8 bằng 4,
viết 4 nhớ 1.
2 thêm 1 bằng 3, 5 trừ 3 bằng 2, viết 2.

Nêu. Cá nhân,
đồng thanh.

3-Thực hành:
-BT 1/56: Hướng dẫn HS làm:

72
58
14

92
69
23

62
34
28

82
28
54

42
35
7

Bảng con. Làm
vở, bảng lớp (gọi
HS yếu). Nhận
xét. Tự chấm.

-BT 2/56: Bài yêu cầu gì?
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52
36
16

92
76
16

82
44
38

72
47
25

Đặt tính rồi tính.
Làm vở, làm
bảng. Nhận xét.
Tự chấm.

-BT 3/56: Gọi HS đọc đề. Cá nhân.
Tóm tắt:
Sáng: 72 kg đường.
Chiều: ít hơn 28 kg.
Chiều: ? kg.

Giải:
Số kg đường buổi chiều bán là:

72 - 28 = 44 (kg)
ĐS: 44 kg.

Giải vở.
1 HS giải bảng.
Nhận xét.
Tự chấm.

-BT 4/56: Hướng dẫn tô màu HV ở ngoài hình tròn. Tô màu.
III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
52 - 28 = ? Nêu cách tính. Trả lời.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

TOÁN. Tiết: 55
LUYỆN TẬP

A-Mục tiêu:
-Củng cố và rèn luyện kỹ năng thực hiện phép trừ dạng 12 trừ đi một số. Củng cố
và rèn luyện kỹ năng cộng trừ có nhớ.
-Củng cố kỹ năng tìm số hạng chưa biết, giải bài toán có lời văn.
-HS yếu: Củng cố và rèn luyện kỹ năng thực hiện phép trừ dạng 12 trừ đi một số.
Củng cố và rèn luyện kỹ năng cộng trừ có nhớ.
B-Chuẩn bị: BT.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS đặt tính rồi tính:
92 – 35 62 – 57 Bảng (3 HS).
-BT 3/56.
-Nhận xét – Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Bài hôm nay các em sẽ luyện tập kỹ năng
thực hiện phép trừ dạng 12 trừ đi một số Ghi.
2-Luyện tập:
-BT 1/57: Hướng dẫn nhẩm miệng:

12 – 8 = 4
12 – 7 = 5

12 – 9 = 3
12 – 3 = 9

12 – 6 = 6
12 – 4 = 8

Làm miệng. HS
yếu làm bảng.
Nhận xét.

-BT 2/57: Hướng dẫn HS giải: Đặt tính rồi tính.
82
47
35

62
33
29

42
25
17

22
8
14

Bảng con. Làm
vở, làm bảng (gọi
HS yếu). Nhận
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xét. Đổi vở chấm.
-BT 3/57: Hướng dẫn HS làm
x + 16 = 32

x = 32 – 16
x = 16

x + 27 = 52
x = 52 – 27
x = 25

Nhóm. ĐD làm.
Nhận xét.

-BT 4/57: Gọi HS đọc đề Cá nhân.
Tóm tắt:
Có: 92 con.
Dưới ao: 65 con.
Trên bờ: ? con.

Giải:
Số con vịt trên bờ là:
92 – 65 = 27 (con).

ĐS: 27 con.

Làm vở, 1 HS
làm bảng. Nhận
xét, bổ sung.
Đổi vở chấm.

III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
-BT 5/57.
-Về nhà xem lại bài – Nhận xét.

2 nhóm.

Toán. Tiết: 56
TÌM SỐ BỊ TRỪ

A-Mục tiêu:
-Giúp HS biết cách tìm số bị trừ khi biết hiệu và số trừ.
-Củng cố về vẽ đoạn thẳng và tìm điểm cắt nhau của 2 đoạn thẳng.
B-Đồ dùng dạy học: 10 ô vuông.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

42
25
17

22
8
14

Bảng (3 HS).
Nhận xét.

-BT 4/57. Nhận xét – Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ dạy các em cách tìm số bị
trừ khi biết hiệu và số trừ.
2-Giới thiệu cách tìm số bị trừ chưa biết:
-GV gắn 10 ô vuông. Có mấy ô vuông?
Lấy đi 4 ô vuông còn lại mấy ô vuông?
Làm ntn được 6 ô vuông?
GV xóa số bị trừ trong phép tính trên thì làm thế nào để tìm
được số bị trừ?

10 ô vuông.
6 ô vuông.
10 – 4 = 6

Gợi ý cho HS: - 4 = 6;
GV giới thiệu: Ta gọi số bị trừ chưa biết là x, khi đó ta viết
được x – 4 = 6.
x gọi là gì? SBT chưa biết.
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4 gọi là gì?
6 gọi là gì?
Muốn tìm số bị trừ x ta làm ntn?
GV ghi: x – 4 = 6

x = 6 + 4
x = 10

Số trừ.
Hiệu.
Lấy hiệu cộng
với số trừ.

3-Thực hành:
-BT 1/58: Bài toán yêu cầu gì?
-Hướng dẫn HS làm:

Tìm x.

x – 3 = 9
x = 9 + 3
x = 12

x – 8 = 16
x = 16 + 8
x = 24

Bảng con 2 phép
tính. Làm vở, làm
bảng (HS yếu).

x – 20 = 35
x = 35 + 20
x = 55

x – 5 = 17
x = 17 + 5
x = 22

Đổi vở chấm.

-BT 2/58: Hướng dẫn HS làm:
Thứ tự: 16, 20, 64, 74, 36.

Làm vở. làm
bảng. Nhận xét.
Tự chấm vở.

BT 4/58: Chia nhóm làm

Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm I.

4 nhóm. Đại diện
làm. Nhận xét.

III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
-Muốn tìm SBT ta làm ntn? 2 HS trả lời.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

Toán. Tiết: 57
13 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 13 – 5

A-Mục tiêu:
-Giúp HS tự lập bảng trừ có nhớ dạng 13 – 5 và bước đầu học thuộc lòng bảng trừ
đó. Biết vận dụng bảng trừ đã học để làm tính, giải toán.
B-Đồ dùng dạy học: 1 bó que tính và 3 que tính rời.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm
x – 7 = 25

x = 25 + 7
x = 32

x – 10 = 13
x = 13 + 310
x = 23

Làm bảng (2 HS)
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-Nhận xét – Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới
1-Giới thiệu bài: Hôm nay các em học bảng trừ dạng: 13
trừ đi một số: 13 – 5 Ghi.
2-Hướng dẫn HS thực hiện phép trừ dạng 13 – 5 và lập
bảng trừ (13 trừ đi một số):
Tương tự như những tiết trước, hướng dẫn cách thông
thường: bớt 3 que, tháo 1 bó ra bớt tiếp 2 que nữa (3 + 2 =
5). Còn lại 8 que.

13 – 5 = ?
Hướng dẫn HS đặt tính cột dọc, tính:

Thao tác trên que
tính.
Nêu nhiều cách
khác nhau.
8

13
5
8

3 không trừ được 5, lấy 13 trừ 5 bằng
8, viết 8.

Nêu cách đặt
tính.

-Hướng dẫn HS dựa trên que tính lập bảng trừ:
13 – 4 = 9
13 – 5 = 8
13 – 6 = 7

13 – 7 = 6
13 – 8 = 5
13 – 9 = 4

4 nhóm. Đại dịen
trả lời. Nhận xét.

-Gọi HS đọc toàn bộ bảng trừ. Cá nhân, đồng
thanh, học thuộc
lòng.

3-Thực hành:
-BT 1/59: Yêu cầu HS nhẩm miệng.
a)

b)

8 + 5 = 13
5 + 8 = 13
13 – 8 = 5
13 – 5 = 8

13 – 3 – 4 = 6
13 – 7 = 6

7 + 6 = 13
6 + 7 = 13
13 – 7 = 6
13 – 6 = 7

13 – 3 – 6 = 4
13 – 9 = 4

Nối tiếp. Nhận
xét

3 nhóm làm. Đại
diện làm (HS
yếu). Nhận xét.

-BT 2/59: Hướng dẫn HS làm:
13
6
7

13
8
5

13
5
8

13
9
4

13
7
6

Bảng con 2 phép
tính. Làm vở, đọc
kết quả. Nhận
xét. Đổi vở chấm.

-BT 3/59: Gọi HS đọc đề. Cá nhân.
Tóm tắt:
Có: 13 quạt điện.
Bán: 9 quạt điện.
Còn: ? quạt điện.

Giải:
Số quạt điện còn lại là:
13 – 9 = 4 (quạt điện).

ĐS: 4 quạt điện.

HS trả lờicác câu
hỏi để GV tóm
tắt bài. Giải vở. 1
HS giải bảng.
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Nhận xét. Tự
chấm vở.

III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
-Họi HS đặt tính rồi tính: 13 – 10; 13 – 4. 2 HS.
-Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

TOÁN Tiết: 59
53 – 15

A-Mục tiêu:
-Biết thực hiện phép trừ có nhớ, số bị trừ là số có 2 chữ số, và có chữ số hàng đơn
vị là 3, số trừ là số có 2 chữ số.
-Biết vận dụng phép trừ đã học để làm tính (Củng cố cáhc tìm số bị trừ và số hạng
chưa biết).
-Tập nối 4 điểm để có hình vuông.
-HS yếu: thực hiện được phép tính trừ có nhớ.
B-Đồ dùng dạy học: 5 bó que tính và 3 que tính rời.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

83
7
76

63
9
54

Bảng (3 HS).
Nhận xét.

-Nhận xét – Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ học bài 53-15 Ghi.
2-GV tổ chức cho HS tự tìm kết quả của phép trừ 53 –
15:
-Hướng dẫn HS lấy 5 bó que tính + 3 que tính rời trừ bớt đi
15 que tính + ? que tính.
-GV nêu lại: Muốn bớt đi 15 que tính trước hết bớt 3 que rồi
tháo 1 bó bớt tiếp 2 que, sau đó bớt 1 bó nữa. Còn lại 3 bó
và 8 que tính rời thành 38 que tính.
53 que tính – 15 que tính = ? que tính.
53 – 15 = ?
-Gọi HS nêu cách tính, tính:

Thao tác trên que
tính.

38 que tính.
38.
Nêu.

53
15
38

3 – 5 không được, lấy 13 – 5 = 8, viết 8.
1 thêm 1 = 2, 5 – 2 = 3, viết 3.

3-Thực hành:
-BT 1/61: Hướng dẫn HS làm.
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63
28
35

83
47
36

33
15
18

53
46
7

Bảng con 2 pt.
Làm vở, làm
bảng. Nhận xét.
Đổi vở chấm.

-BT 2/61:
73
49
24

43
17
27

63
55
8

Làm nhóm. 3
nhóm làm. Tuyên
dương.

-BT 3/70: Gọi HS đọc đề. Cá nhân.
Tóm tắt:
Ông: 63 tuổi.
Bố: ít hơn 34 tuổi.
Bố: ? tuổi.

Giải:
Số tuổi của bố là:
63 – 34 = 29 (tuổi)

ĐS: 29 tuổi.

Làm vở. 1 HS
làm bảng. Lớp
nhận xét. Đổi vở
chấm.

-BT 5/61: Hướng dẫn HS vẽ.
GV vẽ mẫu 1 hình.

III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
53 – 15 = ?

-Giao BTVN: Bài 3/61.
-Về nhà xem lại bại – Nhận xét.

HS vẽ theo
nhóm. ĐD nhóm
vẽ. Nhận xét.

1 HS đặt tính và
tính.

TOÁN. Tiết: 58
33 – 5

A-Mục tiêu:
-Biết thực hiện phép trừ có nhớ, số bị trừ là số có 2 chữ số, và có chữ số hàng đơn
vị là 3, số trừ là số có 1 chữ số.
-Biết vận dụng phép trừ đã học để làm tính (Củng cố cách tìm số hạng trong phép
cộng và tìm số bị trừ trong phép trừ).
-HS yếu: thực hiện được phép tính trừ có nhớ.
B-Đồ dùng dạy học: 3 bó que tính và 3 que tính rời.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

13
6
7

13
9
4

Bảng (3 HS).
Nhận xét.

-BT 3/59.
-Nhận xét – Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

1-Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ học bài 33-5, đây là
phép trừ trong bảng trừ 13 trừ đi một số Ghi.
2-GV tổ chức cho HS tự tìm kết quả của phép trừ 33 – 5:
-GV hướng dẫn HS thao tác trên que tính để tự tìm ra kết
quả của phép tính: 33 – 5 = ?.
-Hướng dẫn cách thông thường: bớt 3 que, tháo 1 bó bớt tiếp
2 que. Còn 2 bó, 8 que.
33 que trừ 5 que = ? que.
33 – 5 = ?
-Hướng dẫn cách đặt tính, tính.

Nêu nhiều cách.

28 que tính.
28.
Nêu.

33
5
28

3 – 5 không được, lấy 13 – 5 = 8, viết 8
nhớ 1.
3 trừ 1 = 2, viết 2.

3-Thực hành:
-BT 1/60: Bài yêu cầu gì?
Hướng dẫn HS làm bảng con.

Đặt tính rồi tính.

43
9
34

33
5
28

73
6
67

93
8
85

Bảng con 2 pt.
Làm vở, làm
bảng. Nhận xét.
Tự chấm vở.

-BT 2/60: Hướng dẫn HS làm: Làm nhóm.
x + 7 = 63

x = 63 – 7
x = 56

8 + x = 83
x = 83 – 8
x = 75

3 nhóm làm.
Nhận xét. Tuyên
dương.

-BT 3/60: Gọi HS đọc đề. Cá nhân.
Tóm tắt:
Có: 33 HS.
Chuyển: 4 HS.
Còn: ? HS.

Giải:
Số HS còn lại là:
33 – 4 = 29 (HS)
ĐS: 29 HS.

Làm vở. 1 HS
làm bảng. Lớp
nhận xét. Tự
chấm vở.

-Chấm bài: 5-7 bài.
III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
-Trò chơi: Đặt tính rồi tính nhanh:

33 – 6
33
6
27

33 – 9
33
9
24

33 – 8
33
8
25

3 nhóm.

-Về nhà xem lại bại – Nhận xét.

TOÁN. Tiết: 60
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LUYỆN TẬP

A-Mục tiêu:
-Củng cố bảng trừ (13 trừ đi một số, trừ nhẩm).
-Củng cố kỹ năng trừ có nhớ (đặt tính theo cột).
-Vận dụng các bảng trừ để làm tính và giải toán.
-HS yếu:

 Củng cố bảng trừ (13 trừ đi một số, trừ nhẩm).
 Củng cố kỹ năng trừ có nhớ (đặt tính theo cột).

B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: đặt tính rồi tính biết SBT và
ST:
43 và 17

43
17
26

63 và 55
63
55
8

Bảng (3 HS).

-BT 4/61.
-Nhận xét – Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Hôm nay các em làm bài luyện tập để
củng cố lại bảng trừ (13 trừ đi một số) Ghi.
2-Luyện tập:
-BT 2/62: Hướng dẫn HS làm.

53
16
37

73
38
35

63
29
34

43
7
36

Bảng con. HS
yếu làm bảng lớp.
Làm vở. Đọc
KQ. Nhận xét.
Tự chấm

-BT 3/62: Bài toán yêu cầu gì?
Hướng dẫn HS làm.

Đặt tính rồi tính.

83 – 7 – 6 = 70
83 – 13 = 70

53 – 9 – 4 = 40
53 – 13 = 40

3 nhóm. HS yếu
làm bảng lớp.
Nhận xét. Đổi vở
chấm.

-BT 4/62: Gọi HS đọc đề. Cá nhân.
Tóm tắt:
Sáng: 83 lít.
Chiều: ít hơn 27 lít.
Chiều: ? lít.

Giải:
Số lít dầu buổi chiều bán là:

83 – 27 = 56 (l).
ĐS: 56 lít

Làm vở, 1 HS
làm bảng. Nhận
xét, bổ sung.
Đổi vở chấm.

III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
-Giao BTVN: BT 1 , 5/62.
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-Về nhà xem lại bài – Nhận xét.

TOÁN. Tiết: 61
14 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 14 - 8

A-Mục tiêu:
-Biết lập bảng trừ: 14 trừ đi một số.
-Vận dụng bảng trừ đa 4học để làm tính và giải toán.
-HS yếu: -Biết lập bảng trừ: 14 trừ đi một số.
B-Đồ dùng dạy học: 1 bó que tính và 4 que tính rời.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
Đặt tính, rồi tính: 53 – 16; 73 – 38.

53
16
37

73
38
35

BT 4/62 Bảng (3 HS).

Nhận xét – Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới
1-Giới thiệu bài: Bài hôm nay sẽ hướng dẫn cho các em
biết tự lập bảng trừ 14 trừ đi một số 14 - 8 Ghi.
2-GV tổ chức cho HS hoạt động với 1 bó que tính và 4
que tính rời để lập bảng trừ:
-GV hướng dẫn HS lấy 14 que tính và yêu cầu bớt 8 que
tính.
-Gọi HS nêu cách tính: 14 que tính – 8 que tính = ? que tính.
-Hướng dẫn lại: bớt đi 4 que, tháo 1 bó ra bớt 4 que tiếp (4 +
4 = 8) còn lại 65 que tính.
14 – 8 = ?
-Hướng dẫn HS đặt phép trừ theo cột:

Thao tác trên que
tính.
Nêu nhiều cách.

6
Nếu cách đặt
tính.

14
8
6

4 không trừ được 8, lấy 14
trừ 8 bằng 6, viết 6.

-Hướng dẫn HS dựa trên que tính để tự lập ra bảng trừ: Nhóm.
14 – 5 = 9
14 – 6 = 8
14 – 7 = 7

14 – 8 = 6
14 – 9 = 5

ĐD trả lời.

-Gọi HS đọc toàn bộ bảng trừ. Cá nhân, đồng
thanh. Học thuộc
lòng.
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3-Thực hành:
-BT 1/63: Hướng dẫn HS nhẩm:

8 + 6 = 14
6 + 8 = 14
14 – 8 = 6
14 – 6 = 8

9 + 5 = 14
5 + 9 = 14
14 – 9 = 5
14 – 5 = 9

Làm miệng. HS
yều làm bảng lớp.
Nhận xét.

-BT 2/63: Hướng dẫn HS làm: Bảng con.
14
8
6

14
6
8

14
7
7

14
9
5

14
5
9

HS yếu làm bảng
lớp. Nhận xét.

-BT 3/68: Gọi HS đọc đề. Cá nhân.
Tóm tắt:
Có: 14 xe đạp.
Bán: 8 xe đạp.
Còn: ? xe đạp.

Giải:
Số xe đạp còn là:
14 – 8 = 6 (xe đạp).

ĐS: 6 xe đạp.

Làm vở. 1 HS
làm bảng. Nhận
xét. Đổi vở chấm.

III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
-Trò chơi: BT 4/63.
a-Tô màu đỏ HCN: ABCD, màu xanh phần còn lại của HV:
MNPQ.
b-Hình ABCD đặt trên hình MNPQ.
Hình MNPQ đặt dưới hình ABCD.
-Về nhà xem lại bài – Chuẩn bị bài sau – Nhận xét.

2 nhóm làm. ĐD
gắn bài tập của
nhóm mình.
Nhận xét.

TOÁN. Tiết: 62
34 - 8

A-Mục tiêu:
-Biết thực hiện phép trừ dạng 34 – 8. Vận dụng phép trừ đã học để làm tính và giải
toán.
-Củng cố cách tìm số hạng chưa biết và số bị trừ.
-HS yếu: biết thực hiện các phép tính trừ dạng 34 – 8.
B-Đồ dùng dạy học: 3 bó que tính và 4 que tính rời.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS làm

14
8
6

14
5
9

Làm bảng (3
HS).

-BT 3/63.
-Nhận xét – Ghi điểm.
II-Hoạt động: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Tiết toán hôm nay các em sẽ học bài 34 –
8 Ghi.
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2-GV tổ chức cho HS tự thực hiện các phép trừ 34 – 8:
-GV hướng dẫn HS lấy ra 34 que tính trừ 8 que tính.
-Hướng dẫn cách thông thường: Lấy 4 que rồi tháo 1 bó lấy
4 que nữa (4 + 4 = 8). Còn lại 2 bó 6 que.

34 que tính – 8 que tính = ? que tính.
34 – 8 = ?
-Gọi HS nêu cách đặt tính, tính:

Thao tác trên que
tính theo nhóm
đưa ra các cách
khác nhau.
26 que tính.
26.

34
8
26

4 không trừ được 8, lấy 14
trừ 8 bằng 6, viết 6, nhớ 1.
3 trừ 1 bằng 2, viết 2.

Nêu.

3-Thực hành:
-BT 1/64: Hướng dẫn HS làm

54
9
45

74
6
68

44
7
37

64
5
59

84
8
76

Bảng con.
HS yếu làm bảng
lớp.
Nhận xét.

-BT 3/64: Gọi HS đọc đề. Hướng dẫn HS làm. Cá nhân.
Tóm tắt:
Hà: 24 con sâu.
Lan: ít hơn 8 con sâu.
Lan: ? con sâu.

Giải:
Số con sâu Lan bắt là:
24 – 8 = 16 (con)
ĐS: 16 con.

Làm vở. 1 HS
làm bảng. Nhận
xét. Đổi vở chấm.

-BT 5/64: Hướng dẫn HS làm:
a-Tô màu đỏ vào HV.
Tô màu xanh vào phần còn lại của HT.
b-Hình vuông đặt trên HT.
Hình tròn đặt dưới HV.
III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
-Trò chơi: BT 4/64. Nhận xét.
-Về nhà xem lại bài – Nhận xét.

2 nhóm. ĐD lên
trình bày.

2 nhóm.

TOÁN Tiết: 68
54 - 8

A-Mục tiêu:
-Biết thực hiện phép trừ (có nhớ), SBT là số có 2 chữ số và chữ số hàng đơn vị là 4,
số trừ là số có 2 chữ số. Vận dụng phép trừ đã học để làm tính và giải toán.
-Củng cố cách vẽ hình tam giác khi biết ba đỉnh.
-HS yếu: biết thực hiện phép trừ (có nhớ), SBT là số có 2 chữ số và chữ số hàng
đơn vị là 4, số trừ là số có 2 chữ số.
B-Đồ dùng dạy học: que tính.
C-Các hoạt động dạy học:
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I-Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS làm
74
7
67

94
8
86

Làm bảng (3
HS). Nhận xét.

-BT 3/64.
-Nhận xét – Ghi điểm.
II-Hoạt động: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Tiết toán hôm nay các em sẽ học bài 54 –
18 Ghi.
2-GV tổ chức cho HS tự thực hiện các phép trừ 54 – 18:
-GV hướng dẫn tương tự các bài trước.
-GV nêu phép trừ và viết bảng: 54 – 18 = ?
-Hướng dẫn HS tự đặt tính, tính:

Thao tác trên que
tính.

54
18
36

4 không trừ được 8, lấy 14
trừ 8 bằng 6, viết 6, nhớ 1.
1 thêm 1 bằng 2, 5 trừ 2 bằng
3, viết 3.

Nêu cách tính.
Nhiều HS nêu.

3-Thực hành:
-BT 1/65: Hướng dẫn HS làm

74
35
39

94
29
65

84
46
38

64
17
47

Bảng con.
HS yếu làm bảng
lớp.
Nhận xét.

-BT 2/65: Gọi HS đọc đề. Hướng dẫn HS làm. Cá nhân.
34
16
18

84
37
47

74
45
29

64
29
35

Đặt tính rồi tính.
HS yếu làm bảng
lớp. Nhận xét. Tự
chấm vở.

-BT 3/65: Gọi HS đọc đề Cá nhân.
Tóm tắt:
Bước chân anh: 44 cm.
Bước chân em: ngắn hơn 18 cm.
Bước châm em: ? cm.

Giải:
Số xăng-ti-mét bước
chân em dài là:
44 – 18 = 26 (cm)

ĐS: 26 cm.

Làm vở. 1 HS
làm bảng. Nhận
xét. Đổi vở chấm.

-BT 4/65: Hướng dẫn HS làm:
Yêu cầu HS vẽ tiếp 2 hình tam giác và tô màu.
III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
-Trò chơi: BT 5/65. Nhận xét.
-Về nhà xem lại bài – Nhận xét.

2 nhóm. ĐD lên
trình bày.

2 nhóm.

TOÁN. Tiết: 64
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LUYỆN TẬP.

A-Mục tiêu:
-Kỹ năng tính nhẩm, chủ yếu có dạng 14 trừ đi một số.
-Kỹ năng tính viết (đặt tính rồi tính) chủ yếu các phép trừ có nhớ dạng 54 – 18,
34 – 8. Tìm SBT và SH chưa biết.
-Giải bài toán. Vẽ hình.
-HS yếu: Kỹ năng tính nhẩm, chủ yếu có dạng 14 trừ đi một số. Kỹ năng tính viết
(đặt tính rồi tính) chủ yếu các phép trừ có nhớ dạng 54 – 18, 34 – 8. Tìm SBT và
SH chưa biết.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

64
29
35

34
16
18

BT 3/65 Bảng (3 HS).

-Nhận xét – Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ làm bài luyện tập về
toán dạng 14 trừ đi một số Ghi.
2-Luyện tập:
-BT 1/66: Hướng dẫn HS tính nhẩm.

14 – 7 = 7
14 – 9 = 5

14 – 8 = 6
14 – 6 = 8

Miệng. HS yếu
làm bảng.

BT 2/66: Hướng dẫn HS làm
84
37
47

64
9
55

74
18
56

44
35
9

Bảng con 2 pt.
Làm vở. Làm
bảng. Nhận xét.
Tự chấm.

-BT 4/66: Gọi HS đọc đề. Cá nhân.
Tóm tắt:

Bưởi: 18 cây.
64 cây

Cam: ? cây

Giải:
Số cây cam có là:
64 – 18 = 46 (cây)

ĐS: 46 cây.

Làm vở. 1 HS
làm bảng. Lớp
nhận xét. Đổi vở
chấm.

-BT 5/66: Hướng dẫn HS làm nhóm.
Nhận xét.

III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
-Trò chơi: BT 3/66.

-Về nhà xem lại bại – Nhận xét.

2 nhóm. ĐD dán
bài của nhóm
mình.

Làm vở-3 nhóm
làm. Nhận xét.
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TOÁN. Tiết: 65
15, 16, 17, 18 TRỪ ĐI MỘT SỐ

A-Mục tiêu:
-Biết thực hiện các phép tính trừ để lập bảng trừ 15, 16, 17, 18 trừ đi một số. Biết
thực hiện phép tính đặt theo cột dọc.
-HS yếu: Biết thực hiện các phép tính trừ để lập bảng trừ 15, 16, 17, 18 trừ đi một
số.
B-Đồ dùng dạy học: Que tính.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS tính:
x + 26 = 54

x = 54 – 26
x = 28

x – 34 = 12
x = 12 + 34
x = 46

Bảng (3 HS).

-BT 4/66.
-Nhận xét – Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ dạy các em bài 15, 16, 17,
18 trừ đi một số Ghi.
2-Hướng dẫn HS lập bảng trừ:
a) 15 trừ đi một số:
-Bước 1: 15 – 6
Có 15 que tính – 6 que tính = ? que tính
Làm thế nào để tìm ra được số que tính?
Yêu cầu HS sử dụng que tính đề tìm ta kết quả?

15 que tính – 6 que tính = ? que tính.
Vậy 15 – 6 = ?
-Bước 2: Tương tự 15 que tính bớt 7 que tính = ? que tính.
Vậy 15 – 7 = ?
Yêu cầu HS sử dụng que tính để tìm ra kết quả:
15 – 8 = ? ; 15 – 9 = ?
Yêu cầu HS đọc toàn bộ bảng trừ.

b) 16, 17, 18 trừ đi một số (tương tự)
16 trừ đi một số.

Có 16 que tính bớt 9 que tính. Còn bao nhiêu que tính?
Vậy 16 – 9 = ?
Yêu cầu HS sử dụng que tính để tìm ra kết quả:
16 – 8; 16 – 7.

15 – 6.
Thao tác trên que
tính.
9 que tính.
9.
8 que tính.
8.

Cá nhân, đồng
thanh.

Thao táctrên que
tính.
7 que tính.
7.

8 ; 9
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-Gọi HS đọc toàn bộ các công thức.
3-Thực hành:
BT 1/67: Bài yêu cầu gì?
a) Hướng dẫn HS làm.

Đồng thanh.

Đặt tính rồi tính.
Bảng con.

15
9
6

15
7
8

15
8
7

15
6
9

HS yếu làm bảng
lớp. Nhận xét.

b) Hướng dẫn HS làm:
16
7
9

16
9
7

16
8
8

17
8
9

Làm vở. 4 HS
làm bảng. Nhận
xét. Tự chấm

III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
-Trò chơi: “Nhanh mắt khéo tay” BT 2/67.
17 – 8 16 – 9 18 – 9

15 – 6 8 7 9 15 – 7

15 – 8 16 – 8 17 – 9
Yêu cầu HS nối phép tính đúng với kết quả. Nhận xét-Ghi
điểm.
Tuyên dương nhóm thắng cuộc.
Về nhà xem lại bài – Nhận xét.

2 nhóm.

Tiếp sức nối.
Nhận xét.

TOÁN. Tiết: 66
55 – 8; 56 – 7; 37 – 8; 68 – 9

A-Mục tiêu:
-Biết thực hiện các phép tính trừ có nhớ.
-Củng cố cách tìm số hạng chưa biết trong phép tính cộng.
-Củng cố cách vẽ hình theo mẫu.
-HS yếu: Biết thực hiện các phép tính trừ có nhớ, vẽ hình theo mẫu.
B-Các hoạt động lên lớp:
I-Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

18
8
10

17
10
7

18
9
9

Bảng (3HS).

Nhận xét – Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới
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1-Giới thiệu bài: Để củng cố lại cách thưc hiện các phép
tính trừ có nhớ, hôm nay các em sẽ học bài: “55 – 8; 56 – 7;
37 – 8; 68 – 9” Ghi.
2-GV tổ chức cho HS tự thực hiện các phép trừ: 55 – 8;
56 – 7; 37 – 8; 68 – 9:
a) GV nêu phép trừ 55 – 8:
Gọi HS nêu cách trừ.
Gọi HS nêu cách đặt tính, tính:

55
8
47

5 không trừ được 8, lấy 15
trừ 8 bằng 7, viết 7, nhớ 1.
5 trừ 1 bằng 4, viết 4.

b) Các phép trừ còn lại tương tự.
3-Thực hành:
-BT 1/68: Bài yêu cầu gì?
a) Hướng dẫn HS làm:

Đặt tính rồi tính.
Bảng con.

35
8
27

17
10
7

18
9
9

Nhận xét.

b) Hướng dẫn HS làm: Làm vở.
86
9
77

96
8
88

66
7
59

3 HS làm bảng
(HS yếu). Nhận
xét. Tự chấm.

-BT 3/68: Hướng dẫn HS làm.
-Gọi HS trình bày.
-Nhận xét

2 nhóm. Đại diện
trình bày. Nhận
xét.

III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
-Trò chơi: BT 2/68. Nhận xét.
-Về nhà xem lại bài – Chuẩn bị bài sau – Nhận xét.

3 nhóm làm.
Nhận xét, tuyên
dương.

TOÁN. Tiết: 67
65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 – 29

A-Mục tiêu:
-Biết thực hiện các phép trừ có nhớ, trong đó số bị trừ có 2 chữ số, số trừ cũng có 2
chữ số. Biết thực hiện các phép trừ liên tiếp và giải toán có lời văn.
-HS yếu: biết thực hiện các phép tính trừ có nhớ và giải toán có lời văn.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS làm

47 78 Làm bảng (2
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9
38

9
69

HS).

Nhận xét – Ghi điểm.
II-Hoạt động: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Tiết toán hôm nay các được củng cố lại
cách thực hiện các phép trừ có nhớ qua bài: 65 – 38; 46 –
17; 57 – 28; 78 – 29 Ghi.
2-GV tổ chức cho HS tự thực hiện các phép trừ của bài
học:
-GV hướng dẫn HS thực hiện phép trừ: 65 – 38.
-Gọi HS nêu cách đặt tính, tính:

65
38
27

5 không trừ được 8, lấy 15
trừ 8 bằng 7, viết 7, nhớ 1.
3 thêm 1 bằng 4, 6 trừ 4 bằng
2, viết 2.

Nêu.

-Các phép trừ còn lại làm tương tự.
3-Thực hành:
-BT 1/69: Bài toán yêu cầu gì?
a) Hướng dẫn HS làm

Đặt tính rồi tính.

45
16
29

65
27
38

95
58
37

75
39
36

Bảng con.
HS yếu làm bảng
lớp.
Nhận xét.

b) Hướng dẫn HS làm:
96
77
19

56
18
38

66
29
37

77
48
29

Làm vở. 4 HS
làm bảng. Nhận
xét. Tự chấm.

-BT 2/69: Hướng dẫn HS làm:
Nhận xét – Tuyên dương.

4 nhóm. Đại diện
trình bày.

-BT 3/69: Gọi HS đọc đề. Hướng dẫn HS làm. Cá nhân.
Bà bao nhiêu tuổi?, mẹ kém
bà bao nhiêu tuổi?
Tóm tắt:
Bà: 65 tuổi.
Mẹ: kém 29 tuổi.
Mẹ: ? tuổi

Giải:
Số tuổi của mẹ là:
65 – 29 = 36 (tuổi)

ĐS: 36 tuổi.

Gọi HS yếu trả
lời câu hỏi. Làm
vở. 1 HS làm
bảng. Nhận xét.
Đổi vở chấm.

III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
-Cho HS đặt tính, tính: 57 – 49; 88 – 29.
-Về nhà xem lại bài – Nhận xét.

2 nhóm.

TOÁN Tiết: 68
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LUYỆN TẬP.

A-Mục tiêu:
-Giúp HS củng cố về 15, 16, 17, 18 trừ đi một số và về kỹ thuật thực hiện phép
tính trừ có nhớ.
-Củng cố về giải toán.
-HS yếu: thực hiện được phép tính trừ có nhớ.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS làm

57
49
8

88
29
59

Bảng (2 HS).
Bảng con.

-Nhận xét – Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài luyện tập Ghi.
2-Luyện tập:
-BT 1/70: Hướng dẫn HS làm.
a) 15 – 6 = 9

15 – 7 = 8
15 – 8 = 7

15 – 9 = 6
16 – 7 = 9
16 – 8 = 8 …

Miệng (HS yếu).

b) 18 – 8 – 1 = 9
18 – 9 = 9

15 – 5 – 2 = 8
15 – 7 = 8

Nhóm.

BT 2/70: Hướng dẫn HS làm
76
28
48

55
7
48

88
59
29

Bảng con. Làm
vở. Nhận xét. Tự
chấm.

-BT 3/70: Gọi HS đọc đề.
Mẹ vắt được bao nhiêu lít sữa? Chị vắt được ít hơn bao
nhiêu lít sữa?

Cá nhân.
HS yếu trả lời
câu hỏi.

Tóm tắt:
Mẹ: 58 l.
Chị: ít hơn 19 l.
Chị: ? lít.

Giải:
Số lít sữa chị vắt là:
58 – 19 = 39 (l)
ĐS: 39 lít.

Làm vở. 1 HS
làm bảng. Lớp
nhận xét. Đổi vở
chấm.

III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
15 – 8 = ?
16 – 8 = ?
17 – 8 = ?
-Giao BTVN: Bài 4/70.
-Về nhà xem lại bại – Nhận xét.

3 HS trả lời
miệng.
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TOÁN. Tiết: 69
BẢNG TRỪ

A- Mục tiêu:
-Củng cố bảng trừ có nhớ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số.
-Vận dụng các bảng trừ đã học để thực hiện tính nhẩm.
-Vẽ hình theo mẫu. Củng cố biểu tượng hình tam giác, hình vuông.
-Cùng cố bảng trừ, vẽ hình theo mẫu (HS yếu).
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
88 47
59 8
29 39

-BT3/70
Nhận xét- Ghi điểm
II-Hoạt động 2: Bài mới:
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu của bàiGhi
2-Bảng trừ:
-BT1/71:Hướng dẫn HS làm:
11 – 2 = 9 11 – 3 = 8
12 – 3 = 9 12 – 4 = 8
13 – 4 = 9 13 – 5 = 8…
-BT2/71: Hướng dẫn HS làm
9 + 6 – 8 = 7 6 + 5 – 7 = 4
7 + 7 – 9 = 5 4 + 9 – 6 = 7…
-BT3/71: Hướng dẫn HS làm nhóm:
Nhận xét – Tuyên dương
III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT4/71.
-Nhận xét – Tuyên dương.
-Về nhà xem lại bài – Nhận xét.

Bảng lớp (3HS)

Làm miệng
(HS yếu làm
bảng lớp)
Nhận xét – Bổ
sung.

Làm bảng con –
Nhận xét.
2 nhóm đại diện
làm
Nhận xét.

2 nhóm chơi –
Nhận xét.

TOÁN. Tiết: 70
LUYỆN TẬP

A-Mục tiêu:
-Củng cố về các bảng trừ có nhớ, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100.
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-Tìm số hạng chưa biết trong một tổng, số trừ chưa biết trong một hiệu. Bài toán về
ít hơn.
-HS yếu: thực hiện được phép trừ có nhớ và tìm x.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS tính:
9 + 6 – 8 = 7
7 + 7 – 9 = 5

6 + 5 – 7 = 4
4 + 9 – 6 = 7

Bảng (2HS).

Nhận xét – Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Ghi.
2-Luyện tập:
-BT 1/72: Hướng dẫn HS làm.

11 – 6 = 5
12 – 6 = 6
13 – 6 = 7
14 – 6 = 8
15 – 6 = 9

11 – 7 = 4
12 – 7 = 5
13 – 7 = 6
14 – 7 = 7
15 – 7 = 8

Làm vở. Nối tiếp
trả lời miệng. GV
ghi bảng. Nhận
xét. Tự chấm

-BT 2/72: Bài toán yêu cầu gì?
Hướng dẫn HS làm.

Đặt tính rồi tính.

32
7
25

64
25
39

73
14
59

85
56
29

Bảng con 2 phép
tính. Làm vở, làm
bảng (gọi HS
yếu). Nhận xét.
Đổi vở chấm.

-BT 3/72: Hướng dẫn HS làm
x + 8 = 11

x = 41 – 8
x = 33

6 + x = 50
x = 50 – 6
x = 44

Nhóm. ĐD trình
bày. Nhận xét.
Bổ sung.

-BT 4/72: Hướng dẫn HS làm
Bao to bao nhiêu kg? Bao bé ít hơn bao to bao nhiêu kg? HS yếu trả lời.
Tóm tắt:
Bao to: 35 kg.
Bao bé: ít hơn 8 kg.
Bao bé: ? kg

Giải:
Số ki-lô-gam bao bé có là:

35 – 8 = 27 (kg).
ĐS: 27 kg

Làm vở, 1 HS
làm bảng. Nhận
xét, bổ sung.
Đổi vở chấm.

III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
15 – 6 = ? ; 14 – 7 = ? ; 18 – 9 = ?
Về nhà xem lại bài – Nhận xét.

3 HS trả lời.

TOÁN. Tiết: 71
100 TRỪ ĐI MỘT SỐ

A-Mục tiêu:
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-Giúp HS vận dụng các kiến thức và kỹ năng thực hiện phép trừ có nhớ để tự tìm
được cách thực hiện phép trừ dạng: 100 trừ đi một số có một chữ số hoặc có 2 chữ
số.
-Thực hành phép trừ dạng “100 trử đi một số”.
-HS yếu: HS thực hiện được phép trừ dạng 100 trừ đi một số.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: cho HS làm
x + 8 = 41

x = 41 – 8
x = 33

x -25 = 25
x = 25 + 25
x = 50

Làm bảng (3
HS).

-BT 4/72.
Nhận xét – Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-GV hướng dẫn HS tự tìm cách thực hiện phép trừ
dạng 100 – 36 và 100 – 5:
a) Dạng 100 – 36:
GV nêu phép trừ và ghi 100 – 36.
Hướng dẫn HS nêu cách đặt tính, tính:

100
36
64

0 không trừ được 6, lấy 10 trừ 6 bằng 4, viết
4 nhớ 1.
3 thêm 1 bằng 4, 0 không trừ được 4, lấy 10
trừ 4 bằng 6, viết 6 nhớ 1.
1 trừ 1 bằng 0.

b) Dạng 100 – 5:
GV nêu phép trừ và ghi 100 – 5
Hướng dẫn HS nêu cách tính, tính

100
5
95

0 không trừ được 5, lấy 10 trừ 5 bằng 5, viết
5 nhớ 1.
0 không trừ được 1, lấy 10 trừ 1 bằng 9, viết
9 nhớ 1.
1 trừ 1 bằng 0.

3-Thực hành:
-BT 1/73: Hướng dẫn HS làm. Bảng con (HS

yếu làm). Làm
100
3
97

100
8
92

100
54
46

100
77
23

vở. Làm bảng.
Nhận xét.
Tự chấm.

-BT 2/73: Hướng dẫn HS làm.
100 – 60 =
10 chục – 6 chục = 4 chục

2 nhóm. ĐD làm.
Nhận xét.
Bổ sung.
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100 – 60 = 40
100 – 90 =
10 chục – 9 chục = 1 chục
100 – 90 = 10 ,…
III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
100 – 36 = ?
100 – 5 = ?
Về nhà xem lại bài – Nhận xét.

Tuyên dương.

2 HS trả lời.

TOÁN. Tiết 72
TÌM SỐ TRỪ

A-Mục tiêu:
-Biết cách tìm số trừ khi biết số bị trừ và hiệu.
-Củng cố cách tìm một thành phần của phép trừ khi biết hai thành phần còn lại.
Vận dụng cách tìm số trừ vào giải toán.
-HS yếu: biết cách tìm một thành phần của phép trừ khi biết hai thành phần còn lại.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS làm

100
39
61

100
15
85

BT 3/73 Giải bảng (3 HS).

Nhận xét – Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Tiết toán hôm nay các em sẽ học bài “Tìm
số trừ” Ghi.
2-Hướng dẫn HS cách tìm số trừ khi biết số bị trừ và
hiệu:
Chẳng hạn: Cho HS quan sát hình vẽ trong bài học rồi nêu:
“Có 10 ô vuông, sau khi lấy đi một số ô vuông thì còn lại 6 ô
vuông”. Hãy tìm số ô vuông lấy đi?
Gọi HS nêu lại đề toán.
Ta đã biết lấy đi bao nhiêu ô vuông chưa?
Ta gọi số đó là x.
GV ghi bảng: 10 – x = 6.
Yêu cầu gọi tên các thành phần trong phép tính: 10 – x - = 6.

Muốn tìm số trừ ta làm ntn?
Gọi HS đọc lại nhiều lần.

HS nêu.
Chưa.

HS đọc.
HS trả lời.
10: SBT, x: số
trừ, 6: hiệu
Lấy SBT – hiệu.
Cá nhân, đồng
thanh.
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Hướng dẫn cách trình bày: 10 – x = 6
x = 10 – 6
x = 4

3-Thực hành:
-BT 1/74: Hướng dẫn HS làm.

Bảng con 2 bài.

28 – x = 16
x = 28 – 16
x = 12

20 – x = 9
x = 20 – 9
x =11

Nhận xét, bổ
sung. Vở 2 bài, 2
HS làm bảng (HS
yếu).

x – 14 = 18
x = 18 + 14
x = 32

x + 20 = 36
x = 36 – 20
x = 16

Nhận xét.
Tự chấm.

-BT 2/74: Hướng dẫn HS làm.
Thứ tự điền: 36, 39, 54, 47, 9, 4.

-BT 3/74: Gọi HS đọc đề.
Lớp 2A có bao nhiêu HS? Còn lại bao nhiêu HS?

2 nhóm.
ĐD trình bày.
Nhận xét. Tuyên
dương.
Cá nhân.
HS yếu trả lời.

Tóm tắt:
Lớp 2A: 38 HS Chuyển: ? HS

 Còn: 30 HS.
Giải:

Số HS chuyển đi là:
38 – 30 = 8 (HS).

ĐS: 8 HS.
III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
-Trò chơi: “Xếp hình” – BT 4/74.
-Về nhà xem lại bài – Nhận xét.

Làm vở.
Làm bảng.
Nhận xét.
Đổi vở chấm.

2 nhóm làm.
Nhận xét.

TOÁN. Tiết: 73
ĐƯỜNG THẮNG

A-Mục tiêu:
-Có biểu tượng về đoạn thẳng, nhận biết được 3 điểm thẳng hàng.
-Biết vẽ được đoạn thẳng, đường thẳng qua 2 điểm, biết ghi tên các đường thẳng.
-HS yếu: nhận biết được ba điểm thẳng hàng và vẽ được đường thẳng.
B-Đồ dùng dạy học:
Thước thẳng.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: cho HS làm:
34 – x = 15 17 – x = 8 Làm bảng (3HS).
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x = 34 – 15
x = 19

x = 17 – 8
x = 9

-BT 3/74.
Nhận xét – Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Tiết Toán hôm nay cô sẽ dạy các em bài:
Đường thẳng Ghi.
2-Giới thiệu cho HS về đường thẳng, 3 điểm thẳng hàng.
a) Giới thiệu về đường thẳng AB:
-Hướng dẫn vẽ đoạn thẳng: Chấm 2 điểm A và B, dùng
thước và bút nối từ điểm A đến điểm B. Ta gọi tên “đoạn
thẳng đó là đoạn thẳng AB” Ghi bảng: đoạn thẳng AB
-Hướng dẫn HS nhận biết ban đầu về đường thẳng: Dùng
thước kéo dài đoạn thẳng AB về 2 phía ta được đường thẳng
AB và viết là “Đường thẳng AB”.
b) Giới thiệu 3 điểm thẳng hàng:
-GV chấm sẵn 3 điểm A, B, C lên bảng (điểm C sao cho
cùng nằm trên đoạn thẳng AB). 3 điểm A, B, C cùng nằm
trên một đoạn thẳng ta nói A, B, C thẳng hàng.
3-Thực hành:
-BT 1/75: Hướng dẫn HS làm
Đường thẳng MN:

Đường thẳng CD:

-BT 2/75: Hướng dẫn HS làm:
a)

A, O, B: là 3 điểm thẳng hàng.
C, O, D: là 3 điểm thẳng hàng.

HS nhắc lại.

HS nhắc lại.

Bảng con.
Gọi HS yếu làm
bảng lớp.

Làm vở. Làm
bảng. Nhận xét.
Tự chấm vở.

b) I, M, N là 3 điểm thẳng hàng.
M, P, H là 3 điểm thẳng hàng.
I, P, S là 3 điểm thẳng hàng.
N, S, H là 3 điểm thẳng hàng.

-BT 3/75: Hướng dẫn HS làm:
b) Hướng dẫn HS tô màu các hình tam giác trong hình vẽ.
III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò
-Yêu cầu HS vẽ đoạn thẳng AB và CD.

2 nhóm.
ĐD trình bày.

2 HS vẽ trên
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-Về nhà xem lại bài – Nhận xét. bảng. Nhận xét.

TOÁN. Tiết: 74
LUYỆN TẬP

A-Mục tiêu:
-Củng cố kỹ năng trừ nhẩm, cách thực hiện phép trừ có nhớ, tìm nhanh phần chưa
biết trong phép trừ, cách vẽ đường thẳng.
-HS yếu: Thực hiện được phép trừ có nhớ, cách vẽ đường thẳng.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS vẽ BT 1/75.
Nhận xét – Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yê cầu tiết học ghi
2-Luyện tập:
-BT 1/76: Hướng dẫn HS nhẩm miệng.

Vẽ bảng (1HS).

Nối tiếp.
18 – 9 = 9
17 – 9 = 8
16 – 9 = 7

15 – 6 = 9
15 – 7 = 8
15 – 8 = 7

-BT 2/76: Bài toán yê cầu gì? Đặt tính rồi tính.
42
18
24

71
25
46

60
37
23

54
9
45

92
46
46

Làm bảng 2 phép
tính. Làm vở, làm
bảng (gọi HS
yếu). Nhận xét.
Đổi vở chấm.

-BT 3/76: Hướng dẫn HS làm:

III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò

3 nhóm.
Đại diện trình
bày. Nhận xét.
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-Trò chơi: “Vẽ một đường thẳng bất kỳ và đặt tên cho đường
thẳng đó”.
-Về nhà xem lại bài – Nhận xét.

4 nhóm.

TOÁN. Tiết: 75
LUYỆN TẬP CHUNG

A-Mục tiêu:
-Củng cố kỹ năng tính nhẩm, kỹ năng thực hiện phép trừ có nhớ, cách thực hiện
cộng, trừ liên tiếp, cách giải bài toán bằng phép trừ với quan hệ “ngắn hơn”.
-HS yếu: thực hiện được phép trừ có nhớ và giải bài toán bằng phép trừ.
B-Các hoạt động dạy học:
-BT 1/77: Hướng dẫn HS làm.

12 – 9 = 3
17 – 6 = 11
14 – 7 = 7

11 – 6 = 5
15 – 7 = 8
13 – 5 = 8

Miệng (HS yếu).

-BT 2/77: Bài yêu cầu gì? Đặt tính rồi tính.
66
29
37

41
6
35

82
37
45

53
18
35

Bảng con 2 phép
tính. Làm vở.
Làm bảng (HS
yếu). Nhận xét.
Đổi vở chấm

-BT 3/77: Hướng dẫn HS làm: 2 nhóm.
56 – 18 – 2 = 36
74 – 27 – 3 = 44

48 – 16 + 25 = 57
93 – 55 + 24 = 62

Đại diện làm.
Nhận xét.

-BT 5/77: Yêu cầu HS đọc đề bài.
Chị cao bao nhiêu dm? Em thấp hơn chị bao nhiêu dm? HS yếu trả lời.
Tóm tắt:
Chị cao: 15 dm.
Em thấp hơn: 6 dm.
Em cao: ? dm.

Giải:
Số đề-xi-mét em cao là:

15 – 6 = 9 (dm)
ĐS: 9 dm.

Làm vở.
1 HS làm bảng.
Nhận xét.
Tự chấm.

III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò
18 – 9 = ?
14 – 6 = ?

11 – 7 = ?
17 – 9 = ?

4 HS trả lời.

-Về nhà xem lại bài – Nhận xét.

TOÁN. Tiết: 76
NGÀY, GIỜ

A-Mục đích yêu cầu:
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-Nhận biết được 1 ngày có 24 giờ, biết các buổi và tên gọi các giờ tương ứng trong
1 ngày. Bước đầu biết nhận biết đơn vị đo thời gian: ngày, giờ.
-Củng cố biểu tượng về thời gian và đọc đúng giờ trên đồng hồ.
-Bước đầu có hiểu biết về sử dụng thời gian (các buổi sáng, trưa, chiều, tối, đêm và
đọc giờ) trong đời sống hàng ngày.
-HS yếu: Nhận biết được 1 ngày có 24 giờ, biết các buổi và tên gọi các giờ tương
ứng trong 1 ngày. Bước đầu biết nhận biết đơn vị đo thời gian: ngày, giờ. Đọc
đúng giờ trên đồng hồ.
B-Đồ dùng dạy học: mô hình đồng hồ.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm
60 – x = 27

x = 60 – 27
x = 33

x + 18 = 50
x = 50 – 18
x = 32

Giải bảng (3HS).

-BT 5/77.
-Nhận xét – Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Ghi.
2-Hướng dẫn và thảo luận củng HS về nhịp sống tự
nhiên hàng ngày:
-Lúc 5 giờ sáng em đang làm gì?
-11 giờ trưa em làm gì?
-3 giờ chiều em làm gì?
-8 giờ tối em làm gì?
-Mỗi khi HS trả lời GV quay kim trên mặt đồng hồ bằng bìa
chỉ vào đúng thời điểm của câu trả lời.
3-GV giới thiệu tiếp: “Một ngày có 24 giờ. Một ngày được
tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau”.
-Hướng dẫn HS đọc bảng phân chia thời gian trong ngày 
biết cách gọi đúng tên các giờ trong ngày.
- 2 giờ chiều còn gọi là mấy giờ?
-23 giờ còn gọi là mấy giờ?
4-Thực hành ( phút):
-BT 2/79: Hướng dẫn HS làm.
Hướng dẫn HS làm nối tiếp.
-BT 4/80: Hướng dẫn HS làm.
15 giờ hay 3 giờ chiều.
20 giờ hay 8 giờ tối.
Nhận xét, tuyên dương.
III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: “Đố em mấy giờ”?

Ngủ.
Ăn cơm.
Học bài.
Xem tivi.

Nhiều HS hắc lại.

14 giờ.
11 giờ đêm.

Miệng (HS yếu),
làm vở.

4 nhóm.
ĐD trình bày.
Nhận xét.
Tuyên dương.
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-Nhận xét-Tuyên dương.
-BTVN: 2/79
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

2 nhóm.

TOÁN. Tiết: 77
THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ.

A-Mục tiêu:
-Tập xem đồng hồ. Làm quen với số chỉ giờ lớn hơn 12 (17 giờ, 23 giờ…).
-Làm quen với những hoạt động sinh hoạt, học tập thường ngày liên quan đến thời
gian (đúng giờ, muộn giờ, sáng, tối…).
-HS yếu: biết cách xem đồng hồ.
B-Đồ dùng dạy học:Mô hình đồng hồ.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1( 5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT
4/80.
Nhận xét – Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Tiết toán hôm nay cô sẽ hướng dẫn các
em xem đồng hồ qua bài “Thực hành xem đồng hồ” Ghi.
2-Thực hành:
-BT 1/81: Yêu cầu HS đọc đề.
-Hướng dẫn HS làm bảng.
Nối đồng hồ 2 với tranh 1.
Nối tranh 2 với đồng hồ 4.
Nối tranh 3 với đồng hồ 1.
Nối tranh 4 với đồng hồ 3.
-BT 3/81: Hướng dẫn HS làm.
Tranh 1: Trí đi học muộn giờ.
Tranh 2: Cửa hàng đã đóng cửa.
Tranh 3: Lan tập đàn lúc 19 giờ tối.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-14 giờ là mấy giờ?
-20 giờ là mấy giờ?
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

Làm bảng (1 HS)

Cá nhân.
4 HS làm bảng
(HS yếu làm).
Nhận xét.

3 nhóm.
Đại diện làm.
Nhận xét, bổ
sung. Tuyên
dương.

2 giờ chiều.
8 giờ tối.

TOÁN. Tiết: 78
NGÀY, THÁNG
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A-Mục tiêu:
-Biết đọc tên các ngày trong tháng.
-Bước đầu biết xem lịch: biết đọc thứ, ngày, tháng trên 1 tờ lịch.
-Làm quen với đơn vị đo thời gian: ngày, tháng. Củng cố nhận biết về các đơn vị
đo thời gian: ngày, tuần. Tiếp tục củng cố biểu tượng về thời gian và khoảng thời
gian. Biết vận dụng các biểu tượng đó để trả lời các câu hỏi đơn giản.
-HS yếu: biết đọc tên các ngày trong tháng, biết xem lịch.
B-Đồ dùng dạy học: 1 quyển lịch tờ.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: GV đưa mô hình
đồng hồ, yêu cầu HS chỉnh giờ như sau: 7 h, 9 h, 10 h, 5 h.
Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu giờ học.
2-Giới thiệu cách đọc tên các ngày trong tháng:
-GV treo tờ lịch và giới thiệu: Đây là tờ lịch ghi các ngày
trong tháng 11.
Khoanh tròn vào số 20 và nói tiếp: ngày được khoanh tròn là
ngày mấy của tháng 11 và ứng với thứ mấy trong tuần lễ?
-GV viết: Ngày 20 tháng 11.

-GV chỉ vào bất kỳ ngày nào trong tờ lịch , yêu cầu HS đọc
đúng tên các ngày đó?
-GV hướng dẫn:
Cột ngoài cùng ghi chỉ số tháng.
Dòng 1: Ghi tên các ngày trong tuần, các ô còn lại ghi chỉ số
các ngày trong tháng.
Mỗi tờ lịch như 1 cái bảng có các cột và các dòng. Vì cùng
cột với ngày 20 tháng 11 nên ta đọc: Ngày 20 tháng 11 là
thứ năm.
Tháng 11 bắt đầu từ ngày 1 và kết thúc ngày 30. Vậy tháng
11 có 30 ngày.
-Gọi vài HS nhìn lịch và trả lời câu hỏi.
Ngày 26 tháng 11 là ngày thứ mấy?
3-Thực hành:
-BT 1/82: Hướng dẫn HS làm:
Ngày 20 tháng 11.
Ngày 15 tháng 11: ngày mười lăm tháng mười một.
Ngày 11 tháng 11.
-BT 2/82:
a) Hướng dẫn HS làm:

Chỉnh đúng giờ
(2 HS).

HS trả lời: 20-11
Thứ 5.
Nhiều HS nhắc
lại.
HS đọc.

HS nhắc lại.

Làm vở, làm
bảng (HS yếu).
Nhận xét.
Tự chấm vở.
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2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 28, 29.
b) Hướng dẫn HS làm.
Thứ 3
4 ngày chủ nhật.
III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Thứ tư tuần này ngày 24, thứ tư tuần sau là ngày mấy?
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

4 nhóm.
ĐD trình bày.
Nhận xét.
Bảng con.

31.

TOÁN. Tiết: 79.
THỰC HÀNH XEM LỊCH

A-Mục tiêu:
-Rèn kỹ năng xem lịch tháng (nhận biết thứ, ngày, tháng trên lịch).
-Củng cố nhận biết về đơn vị đo thời gian: ngày, tháng, tuần lễ,…Củng cố biểu
tượng về thời gian: thời điểm và khoảng thời gian.
-HS yếu: biết xem lịch tháng.
B-Đồ dùng dạy học: Tờ lịch tranh tháng 1 và tháng 4 năm 2004.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT
1/82.
Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Tiết toán hôm nay sẽ rèn kỹ năng xem lịch
tháng cho các em Ghi.
2-Thực hành xem lịch:
-BT 1/83: Hướng dẫn HS làm.
Thứ tự điền: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22,
23, 24, 25, 26, 28, 29, 30.
-BT 2/83: Gọi HS đọc yêu cầu bài:
a) Hướng dẫn HS làm theo nhóm.

b) Hướng dẫn HS làm:
Tháng 4 có 4 ngày thứ bảy, đó là các ngày: 2, 9, 16, 23.
Thứ năm tuần này là ngày 22/4. Thứ năm tuần trước là ngày
16/4. Thứ năm tuần sau là ngày 29/4.
III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT 2c/83.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

Bảng lớp (1HS).

Bảng con.
Bảng lớp (HS
yếu làm).

Cá nhân.
4 nhóm.
ĐD trình bày.
Nhận xét.
Làm vở.

2 nhóm.
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TOÁN. Tiết: 80
LUYỆN TẬP CHUNG

A-Mục tiêu:
-Củng cố nhận biết về các đơn vị đo về thời gian: ngày, giờ; ngày, tháng.
-Củng cố kỹ năng xem giờ đúng, xem lịch tháng.
-HS yếu: biết kỹ năng xem giờ, xem lịch.
B-Đồ dùng dạy học: Tờ lịch tháng 5, mô hình đồng hồ.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: GV đưa tờ lịch,
hỏi HS ngày, tháng trên lịch.
Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Luyện tập chung:
-BT 1/84: Hướng dẫn HS làm:
a) Câu 1: đồng hồ thứ 3.
Câu 2: đồng hố thứ 1.
Câu 3: đồng hồ thứ 4.
Câu 4: đồng hồ thứ 2.
-BT 2/84: Hướng dẫn HS làm:
Thứ tự viết: 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28,
29.
b) GV treo tờ lịch:
Ngày 1 tháng 5 là thứ mấy?
Tháng 5 có bao nhiêu ngày thứ 7? Đó là những ngày nào?
Thứ 3 tuần này là ngày 11 tháng 5; Thứ 3 tuần sau là ngày
mấy?
III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Tháng 5 có bao nhiêu ngày?
-Ngày 31 tháng 5 là thứ mấy?
-22 giờ là mấy giờ đêm?
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

Chỉ và nói (2 HS)

Làm vở.
4 HS đọc bài làm.
Nhận xét. Tự
chấm.

Bảng con. Bảng
lớp (HS yếu làm).

Quan sát.
HS trả lời.

18

HS trả lời.

TOÁN. Tiết: 81
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

A-Mục tiêu:
-Giúp HS củng cố về cộng trừ nhẩm và cộng trừ viết.
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-Củng cố về giải toán dạng nhiều hơn, ít hơn một đơn vị.
-HS yếu: biết cách cộng trừ nhẩm và giải toán.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT
3/85.
Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Ghi.
2-Ôn tập:
-BT 1/86: Hướng dẫn HS nhẩm.

Bảng (1 HS)

8 + 9 = 17
9 + 8 = 17
17 – 8 = 9
17 – 9 = 8

5 + 7 = 12
7 + 5 = 12
12 – 5 = 7
12 – 7 = 5

Miệng.
Nêu nối tiếp.

-BT 2/86: Hướng dẫn HS làm. Bảng con 2 pt.
26
18
8

92
45
47

33
49
82

81
66
15

Làm vở, làm
bảng (HS yếu).
Nhận xét. Đổi vở
chấm.

-BT 3/86: Hướng dẫn HS làm:
a) 9 + 1 10 + 5 15
9 + 6 = 15
b) 6 + 4 10 + 1 11
6 + 5 = 11
-BT 4/86: Gọi HS đọc đề.
Lan có bao nhiêu que tính? Hoa nhiều hơn Lan bao nhiêu
que tính?

4 nhóm.
ĐD trình bày.
Nhận xét, bổ
sung.

Cá nhân.
Gọi HS yếu trả
lời.

Tóm tắt:
Lan: 34 que tính.
Hoa: nhiều hơn Lan 18 qt.
Hoa: ? que tính.

Giải:
Số que tính của Hoa vót là:

34 + 18 = 52 (qt)
ĐS: 52 que tính.

Giải vở.
Giải bảng.
Nhận xét.
Tự chấm vở.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT 5/86.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

2 nhóm chơi.
Nhận xét

TOÁN. Tiết: 82
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ (tt)

A-Mục tiêu:
-Giúp HS củng cố về cộng trừ nhẩm và cộng trừ viết.
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-Củng cố về giải toán dạng nhiều hơn, ít hơn một đơn vị.
-HS yếu: biết cộng trừ và giải toán.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm. Bảng (3 HS)

81
66
15

26
18
52

-BT 4/86.
Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Ghi.
2-Ôn tập (tt):
-BT 1/87: Hướng dẫn HS nhẩm.

14 – 9 = 5
16 – 7 = 9
12 – 6 = 6

8 + 8 = 16
11 – 5 = 6
13 – 6 = 7

Miệng.
Nêu nối tiếp.

-BT 2/87: Hướng dẫn HS giải. Làm bảng (HS
yếu làm)

47
36
83

100
22
78

90
58
32

35
65
100

Nhận xét. Bổ
sung.

-BT 3/87: Hướng dẫn HS làm:
a) 12 – 4 8 – 2 6
12 – 6 = 6
b) 14 – 3 11 – 5 6
14 – 8 = 6
-BT 4/87: Gọi HS đọc đề.
Buổi sáng bán được bao nhiêu lít? Buổi chiều bán được ít
hơn buổi sáng bao nhiêu lít?

4 nhóm.
ĐD trình bày.
Nhận xét, bổ
sung. Tuyên
dương.
Cá nhân.
Gọi HS yếu trả
lời.

Tóm tắt:
Sáng: 64 lít.
Chiều: ít hơn 18 lít.
Chiều: ? lít.

Giải:
Số lít buổi chiều bán là:

64 – 18 = 46 (l)
ĐS: 46 lít.

Giải vở.
1 HS giải bảng.
Nhận xét.
Đổi vở chấm.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
16 – 7 = ?
8 + 8 = ?

18 – 9 = ?
7 + 7 = ?

HS trả lời.

-BTVN: BT 5/87.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.
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TOÁN. Tiết: 83
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ (tt)

A-Mục tiêu:
-Củng cố về cộng trừ nhẩm trong phạm vi bảng tính và cộng trừ viết trong phạm vi
100.
-Củng cố về tìm thành phần chưa biết của phép cộng và phép trừ.
-Củng cố về giải toán và nhận dạng hình tứ giác.
-HS yếu: biết cộng trừ trong phạm vi 100, nhận dạng hình.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1(5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm. Bảng (3 HS)

100
22
78

35
65
100

-BT 4/87.
Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Ghi.
2-Ôn tập (tt):
-BT 1/88: Hướng dẫn HS làm.

7 + 5 = 12
5 + 7 = 12
12 – 8 = 8
14 – 7 = 7

4 + 9 = 13
9 + 4 = 13
11 – 9 = 2
17 – 9 = 8

Miệng.
Nêu nối tiếp.
Nhận xét.

-BT 2/88: Gọi HS đọc yêu cầu. Cá nhân.
39
25
64

100
88
12

45
55
100

100
4
96

Bảng con 2 pt.
Làm vở, làm
bảng (HS yếu).
Nhận xét. Đổi vở
chấm.

-BT 3/88: Hướng dẫn HS làm: 3 nhóm.
x + 17 = 45

x = 45 – 17
x = 28

x – 26 = 34
x = 34 + 26
x = 60

-BT 4/88: Gọi HS đọc đề.
Bao xi măng nặng bao nhiêu kg? Thùng sơn nhẹ hơn bao xi
măng bao nhiêu kg?

Cá nhân.
Gọi HS yếu trả
lời.

Tóm tắt:
Xi măng: 50 kg.
Thùng sơn: nhẹ hơn 28

Giải:
Số ki-lô-gam thùng sơn nặng là:

50 – 28 = 22 (kg)

Giải vở.
Giải bảng.
Nhận xét.
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kg.
Thùng sơn: ? kg.

ĐS: 22 kg. Tự chấm vở.

III-Hoạt động 3(5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT 5/88. 2 nhóm chơi.

Nhận xét.
Tuyên dương.

-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

TOÁN. Tiết: 84
ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC

A-Mục tiêu:
-Củng cố về tên gọi các hình đã học và nhận dạng hình. Vẽ đoạn thẳng có độ dài
cho trước, xác định 3 điểm thẳng hàng.
-Tiếp tục củng cố về xác định vị trí các điểm trên lưới ô vuông trong vở HS để vẽ
hình.
-HS yếu: biết cách nhận dạng hình và vẽ đoạn thẳng.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
60 – x = 20

x = 60 – 20
x = 40

71
53
18

Bảng (3 HS)>

-BT 4/88.
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu tiết học Ghi.
2-Ôn tập:
-BT 1/89: Hướng dẫn HS làm: hình tam giác, hình vuông,
hình chữ nhật.

-BT 2/89: Hướng dẫn HS làm:

-BT 3/89: Hướng dẫn HS làm:
a)

HS trả lời miệng
Nhận xét, bổ
sung.
Làm vở, làm
bảng (HS yếu
làm). Nhận xét.
Đổi vở chấm.

2 nhóm.
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b) 3 điểm thẳng hàng: A, B, C; M, N, P; M, I, P.
III-Hoạt động 3(5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT 4/89.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

2 nhóm.
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TOÁN. Tiết: 85
ÔN TẬP VỀ ĐO LƯỜNG

A-Mục tiêu:
-Xác định về khối lượng. Xem lịch để biết số ngày trong mỗi tháng và các ngày
trong tuần lễ. Xác định thời điểm.
-HS yếu: xác định về khối lượng, xem lịch, xác định thời điểm.
B-Đồ dùng dạy học: Cân đồng hồ, tờ lịch, đồng hồ để bàn.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm: BT
2/89.
Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Ghi.
2-Ôn tập:
-BT 1/90: Hướng dẫn HS làm: 3 kg, 4 kg, 30 kg.

-BT 2/90: Hướng dẫn HS làm.
a) Tháng 10 có 31 ngày, có 4 ngày chủ nhật là các ngày: 5,
12, 19, 26.
b) Tháng 11 có 30 ngày, có 5 ngày chủ nhật, có 4 ngày thứ 5
c) Tháng 12 có 31 ngày, có 4 ngày chủ nhật và 4 ngày thứ
bảy. Em được nghỉ các ngày thứ 7 và chủ nhật tức là được
nghỉ 8 ngày.
-BT 3/91: Hướng dẫn HS làm:
a) Ngày 01/10 là thứ tư.
Ngày 10/10 là thứ sáu.
b) Ngày 20 tháng 11 là thứ năm.
Ngày 29 tháng 11 là thứ bảy.
c) Ngày 25 tháng 12 là thứ năm.
Ngày 31 tháng 12 là thứ tư.
III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT 4/91.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

Bảng (1 HS).

Bảng con.
Bảng lớp (HS
yếu làm).
3 nhóm.

Làm vở.
Làm bảng.
Nhận xét.
Tự chấm vở.

2 nhóm.

TOÁN. Tiết: 86
ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN

A-Mục tiêu:
-Giúp HS củng cố về quy trình giải toán có lời văn.
-Cách trình bày bài giải có lời văn.
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-HS yếu: củng cố về quy trình giải toán có lời văn.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm: BT
4/91.
Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Ghi.
2-Ôn tập:
-BT 1/92: Hướng dẫn HS đọc đề và giải.
Buổi sáng bán được bao nhiêu lít dầu? Buổi chiều bán nhiều
hơn buổi sáng bao nhiêu lít dầu?

Miệng (1 HS).

Cá nhân.
Gọi HS yếu trả
lời.

Tóm tắt:
-Sáng: 48 lít.
-Chiều: nhiều hơn 9 lít.
-Chiều: ? lít

Giải:
Số lít dầu buổi chiều bán là:

48 + 9 = 57 (l)
ĐS: 57 lít.

4 nhóm.
ĐD làm.
Nhận xét.
Bổ sung.

-BT 2/92: Hướng dẫn HS tóm tắt và giải.
Bình cân nặng bao nhiêu kg? An nhẹ hơn Bình bao nhiêu
kg?

Gọi HS yếu trả
lời.

Tóm tắt:
-Bình: 30 kg.
-An: nhẹ hơn 4 kg.
-An: ? kg

Giải:
Số kg An cân nặng là:

30 – 4 = 26 (kg)
ĐS: 26 kg.

Nháp.

-BT 3/92: Hướng dẫn HS viết tiếp câu hỏi.
Hỏi cả 2 bạn hái được bao nhiêu quả cam?

Làm vở.
Làm bảng.

Tóm tắt:
-Mỹ: 24 quả.
-Hoa: 28 quả.

Giải:
Số quả cam 2 bạn hái là:

24 + 18 = 42 (quả)
ĐS: 42 quả.

Nhận xét.
Tự chấm.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Nêu các bước giải bài toán có lời văn?
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

HS nêu.

TOÁN. Tiết: 87
LUYỆN TẬP CHUNG

A-Mục tiêu:
-Củng cố về cộng trừ nhẩm và viết. Giải bài toán và vẽ hình.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm: BT
2/92.
Nhận xét-Ghi điểm.

Bảng (1 HS).

? quả
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II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Ghi.
2-Luyện tập chung:
-BT 1/93: Hướng dẫn HS nhẩm.

16 – 8 = 8
14 – 7 = 7
18 – 9 = 9

9 + 8 = 17
7 + 6 = 13
5 + 7 = 12

Miệng.

-BT 2/93: Hướng dẫn HS đặt tính rồi tính. Bảng con 2 p.tính
37
48
85

71
25
46

46
47
93

93
87
6

Làm vở, làm
bảng (HS yếu).
Nhận xét.
Đổi vở chấm.

-BT 4/93: Hướng dẫn HS tóm tắt và giải.
Bao to nặng bao nhiêu kg? Báo bé nhẹ hơn bao to bao nhiêu
kg?

Gọi HS yếu trả
lời.

Tóm tắt:
-Bao to: 45 kg.
-Bao bé: nhẹ hơn 18 kg.
-Bao bé: ? kg.

Giải:
Số ki-lô-gam bao bé nặng là:

45 – 18 = 27 (kg)
ĐS: 27 kg.

Giải vở.
Giải bảng.
Nhận xét.
Tự chấm vở.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT 5/93.
-Giao BTVN: BT 3/93.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

2 nhóm.

TOÁN. Tiết: 88
LUYỆN TẬP CHUNG

A-Mục tiêu:
-Củng cố về cộng trừ có nhớ. Tính giá trị các biểu thức số đơn giản.
-Tìm một thành phần chưa biết của phép tính cộng, trừ.
-Giải bài toán và quy trình giải bài toán có lời văn.
-HS yếu: Biết cộng trừ có nhớ, giải toán.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

71
25
46

53
18
71

Bảng (3 HS).

-BT 4/93.
Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Ghi.
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2-Luyện tập chung:
-BT 1/94: Hướng dẫn HS làm:

48
48
96

92
37
55

62
38
100

100
43
57

Làm vở, làm
bảng (HS yếu).
Nhận xét.
Đổi vở chấm.

-BT 2/94: Hướng dẫn HS làm:
15 – 7 + 8 = 16
6 + 7 – 9 = 4
12 – 5 + 7 = 14

17 – 9 + 8 = 16
9 + 6 – 7 = 8
14 – 5 + 3 = 12

Miệng.
Nhận xét.
Bổ sung.

-BT 3/94: Hướng dẫn HS làm:
a) Thứ tự điền: 50, 60, 70, 40.
b) Thứ tự điền: 37, 63, 40, 73.
-BT 4/94: Hướng dẫn HS đọc đề, tóm tắt.
Thùng bé có bao nhiêu kg sơn? Thùng to nhiều hơn thùng to
bao nhiêu kg sơn?

2 nhóm.
ĐD trình bày.
Nhận xét.
Cá nhân.
Gọi HS yếu trả
lời.

Tóm tắt:
-Thùng bé: 22 kg.
-Thùng to: nhiều hơn 8 kg.
-Thùng to: ? kg.

Giải:
Số kg sơn thùng to có là:

22 + 8 = 30 (kg)
ĐS: 30 kg.

Làm vở, làm
bảng. Nhận xét.
Đổi vở chấm.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Giao BTVN: BT 5/94.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

TOÁN. Tiết: 89
LUYỆN TẬP CHUNG

A-Mục tiêu:
-Củng cố về đặt tính và thực hiện phép tính cộng, trừ có nhớ.
-Tính giá trị biểu thức số. Bước đầu nhận biết được tính chất giao hoán của phép
cộng. Giải bài toán về ít hơn 1 số đơn vị.
-Ngày trong tuần và ngày trong tháng.
-HS yếu: biết đặt tính và cộng trừ có nhớ. Giải toán và xem lịch.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

48
48
96

92
37
55

Bảng (3 HS).

-BT 4/94.
Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
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1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Ghi.
2-Luyện tập chung:
-BT 1/95: Hướng dẫn HS làm. Bảng con 2 p.tính

78
6
84

94
7
87

56
19
75

74
28
46

Làm vở, làm
bảng (HS yếu).
Nhận xét.
Tự chấm.

-BT 2/95: Hướng dẫn HS làm:
14 + 9 + 7 = 30
25 + 25 – 19 = 31

44 + 48 – 38 = 54
63 – 15 + 27 = 75

Miệng. Nhận xét,
bổ sung.

-BT 3/95: Gọi HS đọc đề.
Bà bao nhiêu tuổi? Bố kém bà bao nhiêu tuổi?

Cá nhân.
Gọi HS yếu trả
lời.

Tóm tắt:
-Bà: 70 tuổi.
-Bố: kém 28 tuổi.
-Bà: ? tuổi.

Giải:
Số tuổi của bố là:
70 – 28 = 42 (tuổi)

ĐS: 42 tuổi.

2 nhóm.
ĐD làm. Nhận
xét, bổ sung.
Tuyên dương
nhóm thắng.

-BT 5/95: Hướng dẫn HS làm.
Gọi HS đọc bài của mình.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Giao BTVN: BT 4/95.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

Làm vở.
Cá nhân, nhận
xét. Tự chấm.

TOÁN. Tiết: 90
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I

I-Mục đích yêu cầu:
-HS biết cách tính, đặt tính rồi tính.
-Tìm một số chưa biết.
-Biết nhận dạng một số hình.
-Thực hành xem lịch.
-Biết giải bài toán có lời văn.
II-Các hoạt động dạy học:
1-GV hướng dẫn, nhắc nhở HS trước khi kiểm tra.
2-GV phát đề (đề nhà trường ra).
3-Thu bài. Nhận xét lớp.

HS làm bài.
HS nộp bài.

TOÁN. Tiết: 91
TỔNG CỦA NHIỀU SỐ
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A-Mục tiêu:
-Giúp HS bước đầu nhận biết được về tổng của nhiều số và biết tính tổng của nhiều
số. Chuẩn bị học phép nhân.
-HS yếu: bước đầu nhận biết được về tổng của nhiều số và biết tính tổng của nhiều
số.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: nhận xét bài kiểm tra.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Giới thiệu tổng của nhiều số và cách tính:
a-GV ghi: 2 + 3 + 4 =
Đây là tổng của các số 2, 3, 4
2 + 3 + 4 = ?
Tổng của 2, 3, 4 = 9
Hướng dẫn đặt cột dọc:

2
+ 3

4

9

Bằng 9.
HS đọc lại.

-Hướng dẫn cách cộng: 2 + 3 = 5, 5 + 4 = 9 viết 9.
b-Giới thiệu cách viết theo cột dọc của tổng: 12 + 34 + 40
(hướng dẫn như trên).
c- 15 + 46 + 29 + 8 (tương tự).
3-Thực hành:
-BT 1/3: Hướng dẫn HS làm:
8 + 2 + 6 = 16 ; 8 + 7 + 3 = 18
4 + 3 + 7 = 14 ; 5 + 5 + 5 + 5 = 20
-BT 2/3: Hướng dẫn HS làm:

Miệng.
HS yếu làm bảng

Bảng con 2 phép
tính.

24
13
31

68

45
30
8

83

12
12
12
12

48

23
23
23
23

92

Làm vở.
Làm bảng.
Nhận xét, bổ
sung. Đổi vở
chấm.

-BT 3/3: Hướng dẫn HS làm.
a- 5 kg + 5 kg + 5 kg + 5 kg = 20 kg.
b- 3 kg + 3 kg + 3 kg + 3 kg = 12 kg.
c- 20 dm + 20 dm + 20 dm = 60 dm.

3 nhóm.
Đại diện làm.
Nhận xét.
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III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò
-Trò chơi: BT 4/3.
-Về nhà xem lại bài – Nhận xét.

Làm vở-2 nhóm.

TOÁN. Tiết: 92
PHÉP NHÂN

A-Mục tiêu:
-Giúp HS nhận biết phép nhân trong mối quan hệ với một tổng các số hạng bằng
nhau.
-Biết đọc, viết và cách tính kết quả của phép nhân.
-HS yếu: nhận biết phép nhân. Biết đọc, viết và cách tính kết quả của phép nhân.
B-Đồ dùng dạy học: Các tấm bìa có 2 chấm tròn.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: cho HS tính:

20
7
13

40

12
11
25

48

Bảng lớp 2 HS.

Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Ghi.
2-Hướng dẫn HS nhận biết phép nhân:
GV đính tấm bìa có 2 chấm tròn.
Tấm bìa có mấy chấm tròn?
GV đính 5 tấm bìa: Có 5 tấm bìa, mỗi tấm có 2 chấm tròn.
Hỏi 5 tấm bìa có bao nhiêu chấm tròn?
Muốn biết có bao nhiêu chấm tròn, ta tính tổng:
2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10
Tổng trên có bao nhiêu số hạng?
5 số hạng ntn với nhau?
Chuyển thành phép nhân: 2 x 5 = 10.
Hướng dẫn HS đọc: 2 x 5 = 10.
Dấu x đọc là nhân.
2-Thực hành:
-BT 1/4: Hướng dẫn HS làm.

2 chấm tròn.

5.
Bằng nhau.

Nhiều HS đọc.
Viết bảng: 2 x 5
= 10.

a- 4 x 3 = 12
b- 5 x 4 = 20
c- 2 x 4 = 8

d- 6 x 3 = 18
đ- 7 x 4 = 28
e- 10 x 6 = 60

Bảng con. Bảng
lớp (HS yếu).
Nhận xét.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò
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-Viết phép nhân: 3 lấy 2 lần = ?
-Giao BTVN: BT 2/4.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

3 x 2 = 6

TOÁN. Tiết: 93.
THỪA SỐ - TÍCH

A-Mục tiêu:
-Biết gọi tên thành phần và kết quả của phép nhân.
-Củng cố cách tìm kết quả của phép nhân.
-HS yếu:Biết cách gọi tên và tìm kết quả của phép nhân.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
Chuyển thành phép nhân:

Bảng lớp (2 HS).

5 + 5 + 5 = 15
5 x 3 = 15

2 + 2 + 2 = 6
2 x 3 = 6

Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Hướng dẫn HS nhận biết tên gọi thành phần và kết
quả của phép nhân:
-GV ghi 2 x 5 = 10.
-GV nêu: Trong phép tính: 2 x 5 = 10 thì 2 và 5 gọi là thừa
số, 10 gọi là tích.
-Gọi HS nhắc lại tên gọi từng thành phần của phép tính.
-Lưu ý: 2 x 5 = 10; 10 là tích, 2 x5 cũng là tích.
3-Thực hành:
-BT 1/5: Hướng dẫn HS làm:

HS đọc.

Nhiều HS.

Bảng con 2 ptính.
2 x 5
5 x 4
8 x 3

4 x 3
7 x 5
10 x 2

Làm vở. HS yếu
làm bảng lớp.
Đọc kết quả.
Nhận xét. Tự
chấm.

-BT 2/5: Hướng dẫn HS làm:
a- 9 x 2 = 9 + 9 =18; Vậy 9 x 2 = 18.
2 x 9 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 18; Vậy 2 x 9 =
18.
b- 3 x 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15; Vậy 3 x 5 = 15.
5 x 3 = 5 + 5 + 5 = 15; Vậy 5 x 3 = 15.
-BT 3/5: Hướng dẫn HS làm:

2 nhóm làm.
ĐD nhóm làm.
Nhận xét. Bổ
sung.
Tuyên dương
nhóm thắng.
Làm vở.



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

2 x 9 = 18
6 x 2 = 12
10 x 3 = 30

7 x 2 = 14
0 x 2 = 0

Làm bảng. Nhận
xét. Đổi vở chấm.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
6 x 4 = 24. Gọi tên các thành phần trong phép tính?
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

HS trả lời.

TOÁN. Tiết: 94.
BẢNG NHÂN 2

A-Mục tiêu:
-Lập bảng nhân 2 và học thuộc lòng bảng nhân này.
-Thực hành nhân 2. Giải bài toán và đếm thêm 2.
-HS yếu: Học thuộc lòng bảng nhân 2 và thực hành nhân 2.
B-Đồ dùng dạy học: Các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 2 chấm tròn.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT
3/5.
Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Ghi.
2-Hướng dẫn HS lập bảng nhân 2:
-GV đính các tấm bìa, mỗi tấm có 2 chấm tròn. Lấy 1 tấm
gắn lên bảng và nêu: Mỗi tấm bìa có 2 chấm tròn, ta lấy 1
tấm bìa tức là 2 (chấm tròn) được lấy 1 lần, ta viết:
2 x 1 = 2 (đọc 2 x 1 = 2).
-GV gắn 2 tấm bìa: như vậy 2 được lấy 2 lần và viết:
2 x 2 = 2 + 2 = 4.
Vậy: 2 x 2 = 4
2 x 3 …tương tự đến 2 x 10
-Hướng dẫn HS học thuộc lòng bảng nhân 2.

3-Thực hành:
-BT 1/6: Hướng dẫn HS làm:

Bảng lớp (1 HS).

HS đọc lại.

HS đọc lại.
HS đọc toàn bộ.
Cá nhân, đồng
thanh.

Miệng.
2 x 3 = 6
2 x 5 = 10
2 x 7 = 14

2 x 2 = 4
2 x 4 = 8
2 x 6 = 12

HS yếu làm.

-BT 2/6: Hướng dẫn HS làm: 2 nhóm.
Tóm tắt:
-1 con: 2 chân.
-10 con: ? chân

Giải:
Số chân 10 con chim là:
2 x 10 = 20 (chân)

ĐD làm. Nhận
xét. Bổ sung.
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ĐS: 20 chân

-BT 3/6: Hướng dẫn HS làm:
Giải:

Số chiếc 5 đôi giày là:
2 x 5 = 10 (chiếc)
ĐS: 10 chiếc.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT 4/6.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

Làm vở, làm
bảng. Nhận xét.
Tự chấm vở.

2 nhóm.

TOÁN. Tiết: 95
LUYỆN TẬP

A-Mục tiêu:
-Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 2 qua thực hành tính.
-Giải bài toán đơn về nhân hai.
-HS yếu: Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 2 qua thực hành tính.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
2 x 4 = 8
2 x 9 = 18
BT 2/6.
Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Ghi
2-Luyện tập:
-BT 1/7: Hướng dẫn HS làm:

Bảng lớp (2 HS).

Bảng con 2 ptính.
2 cm x 4 = 8 cm
2 cm x 9 = 18 cm

2 kg x 2 = 4 kg
2 kg x 7 = 14 kg

Làm vở, làm
bảng(HS yếu).
Nhận xét.
Tự chấm vở.

-BT 2/7: Hướng dẫn HS làm:
x 4 x 3

2 8 ; 2 6

x 3 + 4
2 6 10

Đại diện làm.
Nhận xét.

-BT 3/7: Hướng dẫn HS làm:
Giải:
Số chiếc 6 đôi đũa có là:
2 x 6 = 12 (chiếc)

Làm vở, làm
bảng. Nhận xét.
Đổi vở chấm.
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ĐS: 12 chiếc.
III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT 5/7.
- 2 x 8 = 16. Gọi tên các thành phần trong phép tính.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

2 nhóm.
HS trả lời.

TOÁN. Tiết: 96
BẢNG NHÂN 3

A-Mục tiêu:
-Lập bảng nhân 3 và học thuộc lòng bảng nhân 3.
-Thực hành nhân 3, giải bài toán và đếm thêm 3.
-HS yếu: Học thuộc bảng nhân 3và thực hành nhân 3.
B-Đồ dùng dạy học: Các tấm bìa, mỗi tấm có 3 chấm tròn.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
2 cm x 6 = 12 cm.
2 cm x 4 = 8 cm.
BT 3/7.
Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Ghi.
2-Hướng dẫn HS lập bảng nhân 3:
-Giới thiệu các tám bìa.
-Lấy 1 tấm bìa gắn lên bảng: Mỗi tấm bìa có 3 chấm tròn, ta
lấy 1 tấm bìa, tức là 3 được lấy 1 lần.
Viết: 3 x 1 = 3.
Tương tự: lấy 2 tấm bìa, mỗi tấm bìa có 3 chám tròn, tức là
3 được lấy 2 lần.
Viết: 3 x 2 = 6.
Tương tự cho đến 3 x 10 = 30.

3-Thực hành:
-BT 1/8: hướng dẫn HS làm:

Bảng lớp.

HS đọc.

HS đọc.
Hướng dẫn HS
học thuộc lòng
bảng nhân 3.

Miệng-Nhận xét.
3 x 2 = 6
3 x 5 = 15
3 x 8 = 24

3 x 1 = 3
3 x 3 = 9
3 x 7 = 21

HS yếu làm bảng
lớp.

-BT 2/8: Hướng dẫn HS làm:
Tóm tắt: Giải: Làm vở, làm
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1 can: 3 l
9 can: ? l

Số lít 9 can có là:
3 x 9 = 27 (l)
ĐS: 27 l

bảng. Nhận xét.
Tự chấm vở.

-BT 3/8: Hướng dẫn HS làm:
Thứ tự điền: 6, 18, 21, 27, 30.
III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Gọi HS đọc bảng nhân 3.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

Nhóm. ĐD làm.
Nhận xét.

TOÁN. Tiết: 97
LUYỆN TẬP

A-Mục tiêu:
-Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 3 qua thực hành tính.
-Giải bài toán đơn về nhân 3. Tìm các số thích hợp của dãy số.
-HS yếu: Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 3 qua thực hành tính.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
2 x 3 = 3 x 2 Bảng con (2 HS).
-BT 2/8.
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Ghi.
2-Luyện tập:
-BT 1/9: Hướng dẫn HS làm:

x 4 x 7
3 12 ; 3 21

x 6 x 9
3 18 ; 3 27

Miệng. HS yếu
làm bảng lớp.

-BT 3/9: Hướng dẫn HS tóm tắt và giải: Làm vở, làm
bảng. Nhận xét,
bổ sung. Đổi vở
chấm.

Tóm tắt:
1 đĩa: 3 quả cam.
10 đĩa: ? quả cam

Giải:
Số quả cam 10 đĩa có là:

3 x 10 = 30 (quả)
ĐS: 30 quả

-BT 4/9: Hướng dẫn HS làm:
a- 4, 6, 8, 10, 12, 14.
b- 9, 12, 15, 18, 21, 24.
III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT 5/9.

-Giao BTVN: BT 2/9.

Bảng con.
Nhận xét.

2 nhóm. Nhận
xét.
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-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.
TOÁN. Tiết: 98
BẢNG NHÂN 4

A-Mục tiêu:
-Lập bảng nhân 4 và học thuộc lòng bảng nhân 4.
-Thực hành nhân 4, giải bài toán và đếm thêm 4.
-HS yếu: học thuộc lòng bảng nhân 4. Thực hành nhân 4
B-Đồ dùng dạy học: Các tấm bìa, mỗi tấm có 4 chấm tròn.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
3 x 8 = 24.
3 x 6 = 18.
BT 3/9.
Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Ghi.
2-Hướng dẫn HS lập bảng nhân 4:
-Giới thiệu các tấm bìa.
-Lấy 1 tấm bìa gắn lên bảng: Mỗi tấm bìa có 4 chấm tròn, ta
lấy 1 tấm bìa, tức là 4 được lấy 1 lần.
Viết: 4 x 1 = 4.
Mỗi tấm có 4 chấm tròn, ta lấy 2 tấm bìa, tức là 4 được lấy 2
lần được mấy?
Viết: 4 x 2 = 8.
Tương tự cho đến 4 x 10 = 40.

3-Thực hành:
-BT 1/10: hướng dẫn HS làm:

Bảng lớp (3 HS).

HS đọc.

HS đọc.
HS đọc toàn bộ
bảng nhân 4. Học
thuộc lòng.

Miệng-Nhận xét.
4 x 5 = 20
4 x 4 = 16
4 x 3 = 12

4 x 1 = 4
4 x 7 = 28
4 x 9 = 36

HS yếu làm bảng
lớp.

-BT 2/10: Hướng dẫn HS tóm tắt và giải:
Tóm tắt:
1 con: 4 chân.
10 con: ? chân.

Giải:
Số chân 10 con ngựa có là:

4 x 10 = 40 (chân)
ĐS: 40 chân.

Làm vở, làm
bảng. Nhận xét.
Đổi vở chấm.

-BT 3/10: Hướng dẫn HS làm:
Thứ tự điền: 8, 20, 24, 32, 40.

2 nhóm. ĐD làm.
Nhận xét, bổ
sung.
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III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT 4/10.

-Về nhà xem lại bài, học thuộc lòng bảng nhân 4-Nhận xét.

2 nhóm làm.
Nhận xét, tuyên
dương.

TOÁN. Tiết: 99
LUYỆN TẬP

A-Mục tiêu:
-Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 4 qua thực hành tính và giải bài toán.
-Bước đầu nhận biết tính chất giao hoán của phép nhân.
-HS yếu: Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 4 qua thực hành tính và giải bài toán.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm: BT
2/10. Học thuộc lòng bảng nhân 4.
Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Ghi.
2-Luyện tập:
-BT 1/11: Hướng dẫn HS làm:

Bảng lớp (2 HS).

a- 4 x 5 = 20
4 x 3 = 12

4 x 7 = 28
4 x 2 = 8

4 x 9 = 36
4 x 1 = 4

Miệng. HS yếu
làm bảng lớp.

b- 2 x 3 = 6
3 x 2 = 6

3 x 4 = 12
4 x 3 = 12

-BT 2/11: Hướng dẫn HS làm:
a- 4 x 6 + 6 = 26 + 6

= 30
b- 4 x 7 + 12 = 28 + 12

= 40
c- 4 x 9 + 24 = 36 + 24

= 60
d- 4 x 2 + 32 = 8 + 32

= 40

4 nhóm. Đại diện
làm. Nhận xét.

-BT 3/11: Hướng dẫn HS tóm tắt và giải: Làm vở.
Tóm tắt:
1 ngày: 4 giờ.
5 ngày: ? giờ.

Giải:
Số giờ 5 ngày là:
4 x 5 = 20 (giờ)
ĐS: 20 giờ.

Làm bảng. Nhận
xét, bổ sung.
Đổi vở chấm.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT 4/11. 2 nhóm làm.



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

a- 4, 8, 12, 16, 20.
b- 36, 32, 28, 24, 20.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

Nhận xét. Tuyên
dương.

TOÁN. Tiết: 100
BẢNG NHÂN 5

A-Mục tiêu:
-Lập bảng nhân 5 và học thuộc lòng bảng nhân 5.
-Thực hành nhân 5, giải bài toán và đếm thêm 5.
-HS yếu: học thuộc lòng bảng nhân 5. Thực hành nhân 5
B-Đồ dùng dạy học: Các tấm bìa, mỗi tấm có 5 chấm tròn.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
BT 3/11. Học thuộc lòng bảng nhân 4.
Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Ghi.
2-Hướng dẫn HS lập bảng nhân 4:
-Giới thiệu các tấm bìa.
-Lấy 1 tấm bìa gắn lên bảng: Mỗi tấm bìa có 5 chấm tròn, ta
lấy 1 tấm bìa, tức là 5 được lấy 1 lần.
Viết: 5 x 1 = 5.
GV đính thêm 1 tấm bìa nữa.
Nêu: Mỗi tấm có 5 chấm tròn, ta lấy 2 tấm bìa, tức là 5 được
lấy 2 lần.
5 lấy 2 lần bằng bao nhiêu?
Viết: 5 x 2 = 10.
Tương tự cho đến 5 x 10 = 50.
Hướng dẫn HS học thuộc lòng bảng nhân 5.

3-Thực hành:
-BT 1/12: hướng dẫn HS làm:

Bảng lớp (1 HS).
2 HS đọc học
thuộc lòng bảng
nhân 4.

HS đọc.

10.
HS đọc.
HS đọc toàn bộ.
Cá nhân, đồng
thanh.

Miệng-Nhận xét.
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20

5 x 9 = 45
5 x 8 = 40
5 x 7 = 35

Bổ sung.
Hs yếu làm bảng
lớp.

-BT 2/12: Gọi HS đọc đề và hướng dẫn HS tóm tắt và giải:
Tóm tắt:
1 tuần: 5 ngày.
8 tuần: ? ngày.

Giải:
Số ngày 8 tuần em đi học là:

5 x 8 = 40 (ngày)
ĐS: 40 ngày.

Làm vở, làm
bảng. Nhận xét.
Đổi vở chấm.
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-BT 3/12: Hướng dẫn HS làm:
a- 5, 10, 15, 20, 25, 30.
b- 50, 45, 40, 35, 30, 25.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT 4/12.
5 x 4 = 4 x 5 ; 3 x 5 = 5 x 3
5 x 2 = 2 x 5 ; 5 x 1 = 1 x 5
-Về nhà xem lại bài, học thuộc lòng bảng nhân 4-Nhận xét.

2 nhóm. ĐD làm.
Nhận xét, bổ
sung.

2 nhóm làm.
Nhận xét, tuyên
dương.

TOÁN. Tiết: 101
LUYỆN TẬP

A-Mục tiêu:
-Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 5 bằng thực hành tính và giải bài toán.
-HS yếu: ghi nhớ bảng nhân 5 bằng thực hành tính.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
5 x 4 = 4 x 5
5 x = 2 x 5
BT 2/12.
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Ghi.
2-Luyện tập:
-BT 1/13: Hướng dẫn HS làm:

x 3 x 5
5 15 ; 5 25

x 7 x 9
5 35 ; 5 45

-BT 2/13: Hướng dẫn HS làm:
5 x 5 -10 = 25 – 10

= 15
5 x 7 – 5 = 35 - 5

= 30
5 x 9 – 25 = 45 – 25

= 20
5 x 6 – 12 = 30 - 12

Bảng (3 HS).

Bảng con. HS
yếu làm bảng lớp.
Nhận xét.

2 nhóm. Đại diện
làm. Nhận xét.
Tuyên dương.
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= 18
-BT 3/13: Gọi HS đọc đề.
Tóm tắt:
1 bao: 5 kg.
4 bao: ? kg

Giải:
Số ki-lô-gam gao 4 bao là:

5 x 4 = 20 (kg)
ĐS: 20 kg.

Làm vở, làm
bảng. Nhận xét.
Đổi vở chấm.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT 4/13

-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

3 nhóm làm.
Nhận xét.

TOÁN. Tiết: 102
ĐƯỜNG GẤP KHÚC. ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC

A-Mục tiêu:
-Nhận biết đường gấp khúc.
-Biết tính độ dài đường gấp khúc.
-HS yếu: biết đường gấp khúcvà bước đầu biết tính độ dài đường gấp khúc.
B-Đồ dùng dạy học:Hình vẽ đường gấp khúc gồm 3 đoạn.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT
5 x 6 – 10 = 30 – 10

= 20
5 x 8 – 23 = 40 – 23

= 17
BT 3/13.
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Ghi.
2-Giới thiệu đường gấp khúc, độ dài đường gấp khúc:
-Cho HS quan sát đường gấp khúc ABCD.
-Giới thiệu đây là đường gấp khúc ABCD.
-Đường gấp khúc này có mấy đoạn thẳng?
-Đó là những đoạn thẳng nào?
-Nhìn vào số đo của các đoạn thẳng cho biết:
+Đoạn thẳng AB dài bao nhiêu cm?
+Đoạn thẳng BC dài bao nhiêu cm?
+Đoạn thẳng CD dài bao nhiêu cm?
-Độ dài đường gấp khúc ABCD là tổng độ dài các đoạn
thẳng AB, BC, CD:

Bảng lớp (3 HS).

HS nhắc lại.
3 đoạn thẳng.
AB, BC, CD.

2 cm.
4 cm.
3 cm.
HS nhắc lại.
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2 cm + 4 cm + 3 cm = 9 cm
Vậy độ dài đường gấp khúc ABCD dài 9 cm.
3-Luyện tập:
-BT 3/14: Hướng dẫn HS làm.
a- Độ dài đường gấp khúc ABCD là:
2 cm + 3 cm + 3 cm = 8 (cm)

ĐS: 8 cm.
a- Độ dài đường gấp khúc MNPQR là:
2 cm + 3 cm + 1 cm + 3 cm = 9 (cm)

ĐS: 9 cm.
III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT 4/15.
-Giao BTVN: 1, 2/13
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

Làm vở, làm
bảng. Nhận xét.
Đổi vở chấm.

2 nhóm. Nhận xét

TOÁN. Tiết: 103
LUYỆN TẬP

A-Mục tiêu:
-Giúp HS củng cố về đường gấp khúc và tính độ dài đường gấp khúc.
-HS yếu: củng cố về đường gấp khúc và tính độ dài đường gấp khúc.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 2,
3/14, 15.
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Ghi.
2-Luyện tập:
-BT 1/6: Hướng dẫn HS làm:
a- Độ dài đường gấp khúc ABC là:

10 + 12 = 22 (dm)
ĐS: 22 dm.

b- Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:
8 + 9 + 10 = 27 (dm)

ĐS: 27 dm.
-BT 2/16: Hướng dẫn HS làm:

Đoạn đường con ốc sên phải bò là:
68 + 12 + 20 = 100 (cm)

ĐS: 100 cm.
III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Gọi HS đọc tên độ dài đường gấp khúc sau:

Bảng lớp (2 HS).

2 nhóm. ĐD làm.
Nhận xét.
HS yếu làm vào
vở.

Làm vở, làm
bảng. Nhận xét.
Đổi vở chấm.

HS đọc.
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M N

P Q
-Giao BTVN: BT 3/17.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

TOÁN. Tiết: 104
LUYỆN TẬP CHUNG

A-Mục tiêu:
-Ghi nhớ các bảng nhân 2, 3, 4, 5 bằng thực hành tính và giải bài toán. Tính độ dài
đường gấp khúc.
-HS yếu: Ghi nhớ các bảng nhân 2, 3, 4, 5 bằng thực hành tính và giải bài toán.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT
1/16.
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Luyện tập chung:
-BT 1/18: Hướng dẫn HS làm:

Bảng (1 HS).

Miệng.
2 x 5 = 10
3 x 5 = 15
4 x 5 = 20
5 x 5 = 25

5 x 4 = 20
4 x 5 = 20
3 x 6 = 18
2 x 7 = 14

HS yếu làm bảng
lớp.

-BT 3/18: Hướng dẫn HS làm 2 cách:
+Cách 1:

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:
3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)

ĐS: 12 cm.
+Cách 2:

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:
3 x 4 = 12 (cm)
ĐS: 12 cm.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT 4/19-Hướng dẫn làm vở.
Giao BTVN: BT2/18.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

Làm vở. 1 HS
làm bảng. Nhận
xét. Đổi vở chấm.

2 nhóm làm bảng

TOÁN. Tiết: 105
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LUYỆN TẬP CHUNG

A-Mục tiêu:
-Ghi nhớ các bảng nhân đã học bằng thực hành tính và giải toán.
-Tên gọi thành phần và kết quả của phép nhân.
-Đo độ dài đoạn thẳng. Tính độ dài đường gấp khúc.
-HS yếu: Ghi nhớ các bảng nhân đã học bằng thực hành tính và giải toán.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
4 x 7 = 28
5 x 9 = 45
BT 3/18.
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Ghi.
2-Luyện tập chung:
-BT 1/20: Hướng dẫn HS làm:

Bảng lớp(2HS)

a- 2 x 6 = 12
3 x 6 = 18
4 x 6 = 24
5 x 6 = 30

5 x 10 = 50
4 x 9 = 36
3 x 8 = 24
2 x 7 = 14

Miệng(HS yếu
làm).

b- 2 x 3 = 6
3 x 2 = 6

4 x 3 = 12
3 x 4 = 12

-BT 2/20: Hướng dẫn HS làm:
x 2 5 8 10 x 6 4 7 9 3nhóm đại diện

làm-Nhận xét-
Tuyên dương.

3 6 15 24 30 4 24 16 28 36

-BT 3/20: Hướng dẫn HS làm:
4 x 5 < 4 x 6
4 x 3 = 3 x 4
2 x 9 > 4 x 4
-BT 4/20: GV tóm tắt bài:

Bảng con

Tóm tắt:
1 HS: 5 cây.
7 HS: ? cây

Giải:
Số cây hoa 7 HS trồng là:

5 x 7 = 35 (cây)
ĐS: 35 cây.

Đọc đề. Làm vở-
Làm bảng-
Nhận xét-Đổi vở
chấm.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
4 x 5 = ?
3 x 8 = ?
2 x 9 = ?

4 x 8 = ?
3 x 6 = ?
2 x 4 = ?

HS trả lời.

-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.
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TOÁN. Tiết: 106.
KIỂM TRA

1-Tính:
2 x 7 =
4 x 5 =
3 x 6 =
5 x 3 =

5 x 8 =
2 x 9 =
4 x 3 =
3 x 8 =

2-Tính:
5 x 5 + 6 = 2 x 9 – 18 = 3 x 7 + 29 =

3-Mỗi can dựng 5 lít dầu. Hỏi 8 can như thế đựng bao nhiêu lít dầu?

4-Tính độ dài đường gấp khúc.

N Q

M
P

Đáp án: -Bài 1: 2 điểm.
-Bài 2: 3 điểm.
-Bài 3: 3 điểm.
-Bài 4: 2 điểm.

TOÁN. Tiết: 107
PHÉP CHIA

A-Mục tiêu:
-Bước đầu nhận biết phép chia trong mối quan hệ với phép nhân.
-Biết viết, đọc và tính kết quả của phép chia.
-HS yếu: Bước đầu nhận biết phép chia.
B-Các hoạt động dạy học: Các mảnh bìa hình vuông bằng nhau.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Nhận xét bài kiểm
tra.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Ghi.
2-Nhắc lại phép nhân: 3 x 2 = 6 6 ô.
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Mỗi phần có 3 ô. Hỏi 2 phần có mấy ô?
Ta làm phép tính gì? Mấy x mấy?
3-Giới thiệu phép chia cho 2:
-GV kẻ một vạch ngang như SGK.
6 ô chia thành 2 phần bằng nhau, hỏi mỗi phần có mấy ô?
Ta đã thuực hiện được 1 phép tính mới là phép chia:
6 : 2 = 3 Ghi bảng.
Dấu : gọi là dấu chia.
4-Giới thiệu phép chia cho 3:
Để mỗi phần có 3 ô thì chia 6 ô thành mấy phần?
Như vậy: 6 : 3 = 2.
5-Nêu nhận xét quan hệ giữa phép nhân và phép chia:
Mỗi phần có 3 ô, 2 phần có bao nhiêu ô?
Có 6 ô chia thành 2 phần bằng nhau, mỗi phần có mấy ô?
Có 6 ô, chia mỗi phần 3 ô thì được mấy phần?
Từ 1 phép nhân ta có thể lập được 2 phép chia tương ứng:
3 x 2 = 6  6 : 2 = 3

 6 : 3 = 2
6-Thực hành:
-BT 1/21: Hướng dẫn HS làm:

Nhân. 3 x 2 = 6.

3 ô.

Nhắc lại.

2 phần.

3 x 2 =6.
6 : 2 = 3.
6 : 3 = 2.

2 x 4 = 8
8 : 2 = 4
8 : 4 =2

4 x 3 = 12
12 : 3 = 4
12 : 4 = 3

5 x 4 = 20
20 : 4 = 5
20 : 5 = 4

Bảng con. HS
yếu làm bảng
lớp.

-BT 2/21: Hướng dẫn HS làm:
a- 5 x 2 = 10

10 : 2 = 5
10 : 5 = 2

b- 3 x 5 = 15
15 : 3 = 5
15 : 5 = 3

Làm vở, làm
bảng. Nhận xét.
Đổi vở chấm.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố - Dặn dò.
12 : 2 = ?
12 : 6 = ?
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

6.
2.

TOÁN. Tiết: 108
BẢNG CHIA 2

A-Mục tiêu:
-Lập bảng chia 2. Thực hành chia 2.
-HS yếu: Thực hành chia 2.
B-Đồ dùng dạy học: Chuẩn bị các tấm bìa, mỗi tấm có 2 chấm tròn.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT.
Thành lập các phép chia tương ứng từ phép nhân: 5 x 3 = 15.

Bảng con + bảng
lớp.
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-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Giới thiệu phép chia 2 từ phép nhân 2:
-Nhắc lại phép nhân 2.
Gắn lên bảng 4 tấm bìa, mỗi tấm bìa có 2 chấm tròn. Hỏi có
tất cả có mấy chấm tròn? Muốn biết ta làm phép tính gì?
Mấy nhân mấy?
-Nhắc lại phép chia:
Trên các tấm bìa có 8 chấm tròn. Mỗi tấm có 2 chấm tròn.
Hỏi có mấy tấm bìa? Ta làm ntn?
-Nhận xét.
-Từ phép nhân: 2 x 4 = 8 ta có phép chia 2 là: 8 : 2 = 4.
3-Lập bảng chia 2:
-Tương tự như trên.
-Hướng dẫn HS học thuộc lòng bảng chia 2.
4-Thực hành:
-BT 1/22: Hướng dẫn HS làm:

8 tấm tròn.
Nhân.
2 x 4.

Có 4 tấm bìa.
8 : 2 = 4.

Cá nhân.

Miệng.
8 : 2 = 4
4 : 2 = 2
12 : 2 = 6

6 : 2 = 3
2 : 2 = 1
10 : 2 = 5

HS yếu làm bảng
lớp.
Nhận xét.

-BT 2/22: Hướng dẫn HS làm.
Số quả cam trong 1 đĩa là:

8 : 2 = 4 (quả)
ĐS: 4 quả.

-BT 3/22: Hướng dẫn HS làm:

6 : 2 3 18 : 2

9 5

10 : 2 8 : 2

8 4

16 : 2

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố - Dặn dò.
8 : 2 = ? ; 4 : 2 = ?
10 : 2 = ? ; 16 : 2 = ?

Làm vở, làm
bảng. Nhận xét.
Tự chấm vở.

2 nhóm.
Đại diện làm.
Nhận xét. Tuyên
dương.

HS trả lời.
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-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

TOÁN. Tiết: 109
MỘT PHẦN HAI

A-Mục tiêu:
-Giúp HS nhận biết “một phần hai”; biết viết và đọc ½ .
-HS yếu: biết viết và đọc ½ .
B-Đồ dùng dạy học: Hai tấm bìa hình tam giác cân.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS đọc bảng
chia 2 và làm BT 2/22.
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Giới thiệu “một phần hai”:
-Cho HS quan sát hình vuông theo hình vẽ.
Hình vuông được chia thành mấy phần bằng nhau?
Trong đó có một phần tô màu, như thế đã tô màu ½ hình
vuông.
-Hướng dẫn HS viết: ½.
-Đọc: Một phần hai.
*Chia hình vuông thành 2 phần bằng nhau, lấy đi một phần
(tô màu) được ½ hình vuông (1/2 còn gọi là một nữa).
3-Thực hành:

Bảng lớp (2 HS).

Quan sát.
2 phần bằng
nhau.

Bảng con.

-BT 1/23: Hướng dẫn HS làm: Làm vở, HS yếu
làm bảng. Nhận
xét. Nhận xét. Tự
chấm vở.

-BT 3/23: Hướng dẫn HS làm:
Hướng dẫn HS khoanh vào ½ số con vật và tô màu vào số
con vật đó.
III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT 4/23.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

Làm vở. Làm
bảng. Nhận xét.
Tự chấm vở.

2 nhóm.
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TOÁN. Tiết: 110
LUYỆN TẬP

A-Mục tiêu:
-Giúp HS học thuộc lòng bảng chia 2 rèn kỹ năng vận dụng bảng chia 2.
-HS yếu: đi theo vạch kẻ thẳng.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT
1/23.
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Ghi.
2-Luyện tập:
-BT 1/24: Hướng dẫn HS làm:

Bảng con, bảng
lớp (1 HS).

4 : 2 = 2
14 : 2 = 7

8 : 2 = 4
18 : 2 = 9

Làm miệng. HS
yếu làm bảng.

-BT2/24:Tính nhẩm:
2 x 5 = 10
10 : 2 = 5
-BT3/24:HDHS làm.

Bảng con.

Giải:
Số cái bánh mỗi hộp là:
10 : 2 = 5 (cái bánh)
ĐS: 5 cái bánh.

1 HS làm bảng
lớp. Nhận xét.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-BT 5/24. 2 nhóm làm.

Nhận xét.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

TOÁN. Tiết: 111
SỐ BỊ CHIA - SỐ CHIA – THƯƠNG

A-Mục tiêu:
-Biết gọi tên theo vị trí, thành phần và kết quả của phép chia.
-Củng cố cách tìm kết quả phép chia.
-HS yếu: Biết gọi tên theo vị trí, thành phần và kết quả của phép chia.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm: Bảng lớp (2 HS).
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2 x 5 = 10
10 : 2 = 5
BT 3/24
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài --> Ghi.
2-Giới thiệu tên gọi của thành phần và kết quả của phép
chia:
-GV nêu phép chia: 6 : 2 = ?
-GV chỉ vào từng số trong phép chia và nêu tên gọi:

6 : 2 = 3
Số bị chia Số chia Thương

-Kết quả của phép chia (3) gọi là thương.
-Chú ý: 6 : 2 cũng gọi là thương.
-Gọi HS nêu một VD về một phép chia, gọi tên từng thành
phần trong phép chia đó.
3-Thực hành:
-BT 1/25: Hướng dẫn HS làm:

6 : 2 = 3

HS nêu.

2 nhóm.

6 : 2 = 3
12 : 2 = 6
18 : 2 = 9

Số bị chia
6
12
18

Số chia
2
2
2

Thương
3
6
9

Đại diện làm.
Nhận xét, bổ
sung. Tuyên
dương nhóm
thắng.

-BT 2/25: Hướng dẫn HS làm: Bảng con 2 phép
tính. Làm vở, làm
bảng. Nhận xét.
Đổi vở chấm.

2 x 7 = 14
14 : 2 = 7

2 x 8 = 16
16 : 2 = 8

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố - Dặn dò.
16 : 2 = 8 ; 20 : 2 = 10 HS nêu SBT, ST,

T.
-Giao BTVN: 3,4/24
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

TOÁN. Tiết: 112
BẢNG CHIA 3

A-Mục tiêu:
-Lập bảng chia 3. Thực hành chia 3.
-HS yếu: Thực hành chia 3.
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B-Đồ dùng dạy học: Chuẩn bị các tấm bìa có 3 chấm tròn.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
12 : 2 = ? và gọi tên thành phần.
8 : 2 = ? Kết quả của phép chia.
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Giới thiệu phép chia 3:
-Ôn tập phép nhân 3.
GV gấn 4 tấm bìa, mỗi tấm bìa có 3 chấm tròn. Hỏi tất cả có
bao nhiêu chấm tròn?
-Hình thành phép chia 3:
Trên các tấm bìa có 12 chấm tròn. Mỗi tấm có 3 chấm tròn.
Hỏi có bao nhiêu tấm bìa?
Ta làm ntn?
Từ phép nhân 3 là: 3 x 4 = 12, ta có phép chia 3 là: 12 : 3 =
4.
Từ 3 x 4 = 12, ta có 12 : 3 = 4.
3-Lập bảng chia 3:
Hình thành một vài phép chia như SGK bằng các tấm bìa có
3 chấm tròn như trên.

4-Thực hành:
-BT 1/26: Hướng dẫn HS làm:

Miệng.

3 x 4 = 12.
12 chấm tròn.

4 tấm bìa.
12 : 3 = 4.

HS tự lập bảng
chia. Học thuộc
lòng.

Miệng.
9 : 3 = 3
3 : 3 = 1
12 : 3 = 4

6 : 3 = 2
15 : 3 = 5
21 : 3 = 7

HS yếu làm bảng.
Nhận xét.

-BT2/26: Hướng dẫn HS làm:
Giải:

Số lít mật ong có trong 1 bình là:
18 : 3 = 6 (l)
ĐS: 6 l.

-BT 3/26: Hướng dẫn HS làm:
2, 3, 6, 4, 7, 10, 9, 8, 5, 1.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố - Dặn dò.
-Trò chơi: BT 4/26.
-Về nhà học thuộc lòng bảng chia 3-Nhận xét.

Làm vở. Làm
bảng. Nhận xét,
bổ sung. Đổi vở
chấm.

Thảo luận nhóm.
ĐD làm. Nhận
xét.

2 nhóm. Nhận
xét.

TOÁN. Tiết: 113
MỘT PHẦN BA



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

A-Mục tiêu:
-Giúp HS nhận biết “một phần ba”. Biết viết và đọc 1/3.
-HS yếu: Biết viết và đọc 1/3.
B-Đồ dùng dạy học: Các ảnh bìa hình tròn, hình vuông, hình tam giác đều.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT
2/25.
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Giới thiệu “một phần ba”:
-Hướng dẫn HS quan sát hình vuông và nhận xét:
Hình vuông được chia làm mấy phần bằng nhau?
Trong đó có mấy phần được tô màu?
Như thế là đã tô màu 1/3 hình vuông.
-Hướng dẫn HS đọc, viết 1/3.

*Kết luận: Chia hình vuông thành 3 phần bằng nhau, lấy đi
một phần được 1/3 hình vuông.
3-Thực hành:
-BT 1/27: Hướng dẫn HS làm:
Tô màu vào 1/3 số hình đó.

Bảng lớp (1 HS).

3 phần.
1 phần.

Cá nhân, đồng
thanh.

2 nhóm. Nhận
xét. Tuyên dương

-BT 3/27: Hướng dẫn HS làm.
Tô màu và khoanh tròn 1/3 số con vật.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố - Dặn dò.
-Trò chơi: BT 4/27.
-Giao BTVN: BT2/27
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

Làm vở, làm
bảng(HS yếu
làm). Nhận xét.
Tự chấm vở.

2 nhóm. Nhận
xét.

TOÁN. Tiết: 114
LUYỆN TẬP

A-Mục tiêu:
-Giúp HS học thuộc lòng bảng chia 3. Rèn luyện kỹ năng vận dụng bảng chia đã
học.
-HS yếu: vận dụng bảng chia đã học.
B-Các hoạt động dạy học:
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I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT
4/27.
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Luyện tập:
-BT 1/28: Hướng dẫn HS làm:

Bảng lớp (2 HS).

Miệng.
3 : 3 = 1
6 : 3 = 2
9 : 3 = 3

12 : 3 = 4
15 : 3 = 5
27 : 3 = 9

HS yếu làm bảng.
Nhận xét, bổ
sung.

-BT 2/28: Hướng dẫn HS làm: Nhóm.
3 : 3 = 1
6 : 3 = 2
9 : 3 = 3

12 : 3 = 4
15 : 3 = 5
27 : 3 = 9

Đại diện làm.
Nhận xét, bổ
sung.

-BT 3/28: Hướng dẫn HS làm: Bảng con.
12 cm : 3 = 4 cm
30 cm : 3 = 10 cm

6 kg : 2 = 3 kg
15 kg : 3 = 5 kg

Nhận xét, bổ
sung.

-BT 4/28: Hướng dẫn HS làm:
Giải:

Số kg kẹo trong một thùng là:
30 : 3 = 10 (kg)
ĐS: 10 kg.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
6 : 3 = ? ; 21 : 3 = ?
12 : 3 = ? ; 30 : 3 = ?
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

Đọc đề.
Làm vở. Làm
bảng. Nhận xét.
Đổi vở chấm.

2 nhóm.

TOÁN. Tiết: 115
TÌM MỘT THỪA SỐ CỦA PHÉP NHÂN

A-Mục tiêu:
-Biết cách tìm một thừa số khi biết tích và thừa số kia.
-Biết cách trình bày bài giải.
-HS yếu: Biết cách tìm một thừa số khi biết tích và thừa số kia.
B-Đồ dùng dạy học: Các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 2 chấm tròn.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT
4/28.
-Gọi HS học thuộc lòng bảng chia 3.
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

Bảng lớp (1 HS).
Cá nhân (3 HS).



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Ghi.
2-Ôn tập mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia:
-Một tấm bìa có 2 chấm tròn. Hỏi 3 tấm bìa có bao nhiêu
chấm tròn. Muốn biết ta làm ntn?
Ghi: 2 x 3 = 6

TS thứ I TS thứ II Tích
-Từ phép nhân 2 x 3 = 6, lập được 2 phép chia:
6 : 2 = 3 Lấy Tích chia TS thứ I được TS thứ II.
6 : 3 = 2 Lấy tích chia TS thứ II được TS thứ I.
-Nhận xét: Muốn tìm thừa số này ta lấy tích chia thừa số kia.

3-Giới thiệu cách tìm thừa số x chưa biết:
-GV nêu: có phép nhân x x 2 = 8
x là thừa số chưa biết nhân với 2 = 8.
Từ phép nhân x x 2 = 8 ta có thể lập phép chia theo nhận
xét: “Muốn tìm x ta lấy 8 chia cho TS thứ II”. Hướng dẫn
HS viết và tính:
x x 2 = 8

x = 8 : 2
x = 4.

-GV nêu: 3 x x = 15 (tương tự).
4-Thực hành:
BT 1/29: Hướng dẫn HS làm:

6 chấm tròn.
2 x 3 = 6.

Nhiều HS nhắc
lại.

HS làm.

Miệng. Nhận xét.
2 x 3 = 6
6 : 2 = 3
6 : 3 = 2

2 x 5 = 10
10 : 2 = 5
10 : 5 = 2

HS yếu làm bảng.

-BT 2/29: Hướng dẫn HS làm: Làm vở, làm
x x 3 = 15

x = 15 : 3
x = 5.

3 x x = 24
x = 24 : 3
x = 8.

bảng. Nhận xét,
bổ sung. Đổi vở
chấm.

-BT 3/29: Hướng dẫn HS làm: Làm vở.
Giải:

Số bông hoa cắm 1 bình là:
15 : 3 = 5 (bông)
ĐS: 5 bông.

Làm bảng. Nhận
xét, bổ sung. Tự
chấm vở.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Cho HS làm: 3 x x = 30. Bảng con. Nhận

xét.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.
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TOÁN. Tiết: 116
LUYỆN TẬP

A-Mục tiêu:
-Rèn luyện kỹ năng giải bài toán “Tìm một thừa số chưa biết”.
-Rèn luyện kỹ năng giải bài toán có phép chia.
-HS yếu: Rèn luyện kỹ năng giải bài toán “Tìm một thừa số chưa biết”.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
x x 3 = 18 ; 2 x x = 6
10 : 2 = 5
BT 3/29
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Ghi.
2-Luyện tập:
-BT1/30:HDHS làm:

3 x 2 = 6 4 x 3 = 12
3 x 2 = 6 3 x 4 = 12

-BT 2/30: Hướng dẫn HS làm:

Bảng lớp (2 HS).

Làm miệng-
Nhận xét.
Bảng con.

x + 2 = 8
x = 8 – 2
x = 6

x x 3 = 12
x = 12 : 3
x = 4

HS yếu làm bảng
lớp. Nhận xét, bổ
sung.

-BT 3/30: Hướng dẫn HS làm: Đọc đề. Làm vở,
làm bảng. Nhận
xét. Đổi vở chấm.

Tóm tắt:
3 đoạn: 6 dm.
1 đoạn: ? dm.

Giải:
Số dm 1 đoạn dài là:

6 : 3 = 2 (dm).
ĐS: 2 dm.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố - Dặn dò.
12 : 3 = ? ; 21 : 3 = ?
3 x ? = 12 ; ? x 7 = ?

HS trả lời.

-Giao BTVN:BT4/30
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

TOÁN. Tiết: 117
BẢNG CHIA 4

A-Mục tiêu:
-Lập bảng chia 4. Thực hành chia 4.
-HS yếu: Thực hành chia 4.
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B-Đồ dùng dạy học: Chuẩn bị các tấm bìa có 4 chấm tròn.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
3 x x = 27 5 x x = 20

x = 27 : 3 x = 20 : 5
x = 9 x = 4

-BT 3/30.
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Giới thiệu phép chia 4:
-Ôn tập phép nhân 4.
GV gấn 3 tấm bìa, mỗi tấm bìa có 4 chấm tròn. Hỏi tất cả có
bao nhiêu chấm tròn?
-Giới thiệu phép chia 4:
Có 12 chấm tròn. Mỗi tấm có 4 chấm tròn. Hỏi có bao nhiêu
tấm bìa?
-Nhận xét: Từ phép nhân 4 là: 4 x 3 = 12, ta có phép chia 4
là: 12 : 4 = 3.
3-Lập bảng chia 4:
Từ kết quả của phép nhân tìm được phép chia tương ứng:
4 x 1 = 4 có 4 : 4 = 1
4 x 2 = 8 có 8 : 4 = 2
Tổ chức cho HS học thuộc lòng bảng chia 4.
4-Thực hành:
-BT 1/31: Hướng dẫn HS làm:

Miệng.

3 x 4 = 12.
12 chấm tròn.

4 tấm bìa.
12 : 3 = 4.

HS tự lập bảng
chia. Học thuộc
lòng.

Miệng.
4 : 4 = 1
8 : 4 = 2
12 : 4 = 3

16 : 4 = 4
20 : 4 = 5
36 : 4 = 9

HS yếu làm bảng.
Nhận xét.

-BT 2/31: Hướng dẫn HS làm: Đọc đề.
Tóm tắt:
4 quả: 1 hộp.
20 quả: ? hộp.

Giải:
Số hộp có là:
20 : 4 = 5 (hộp)
ĐS: 5 hộp.

Làm vở. Làm
bảng. Nhận xét,
bổ sung. Đổi vở
chấm.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố - Dặn dò.
4 x 5 = ? ; 4 x 10 = ?
20 : 4 = ? ; 40 : 4 = ?
-Về nhà học thuộc lòng bảng chia 4-Nhận xét.

HS trả lời.

TOÁN. Tiết: 118
MỘT PHẦN TƯ
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A-Mục tiêu:
-Giúp HS hiểu, nhận biết được “một phần tư”. Biết viết và đọc 1/4.
-HS yếu: Biết viết và đọc 1/4.
B-Đồ dùng dạy học: Các ảnh bìa hình tròn, hình vuông.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
16 : 4 = 4.
24 : 4 = 6.
BT 2/31.
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Giới thiệu “một phần tư”:
-Hướng dẫn HS quan sát hình vuông.
Hình vuông được chia thành 4 phần bằng nhau trong đó có
một phần được tô màu. Như thế đã tô màu ¼ hình vuông.
-Hướng dẫn HS đọc, viết 1/4.
*Kết luận: Chia hình vuông thành 4 phần bằng nhau, lấy đi
một phần được 1/4 hình vuông.
3-Thực hành:
-BT 1/32: Hướng dẫn HS làm:

Bảng lớp (1 HS).

Quan sát.
HS nhắc lại ¼.

HS đọc, viết ¼.

2 nhóm.
Đại diện nhóm
làm(HS yếu).
Nhận xét. Tuyên
dương nhóm
thắng.

-BT 3/32: Hướng dẫn HS làm.
Tô màu và khoanh tròn 1/4 số con vật.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố - Dặn dò.
-Trò chơi: BT 4/32.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

Làm vở, làm
bảng. Nhận xét.
Tự chấm vở.

2 nhóm. Nhận
xét.

TOÁN. Tiết: 119
LUYỆN TẬP
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A-Mục tiêu:
-Giúp HS học thuộc lòng bảng chia 4. Rèn luyện kỹ năng vận dụng bảng chia đã
học. Nhận biết ¼.
-HS yếu: Nhận biết ¼.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
y + 2 = 10

y = 10 -2 = 8.
BT 3/32.
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Luyện tập:
-BT 1/33: Hướng dẫn HS làm:

Bảng lớp (2 HS).

Miệng.
4 : 4 = 1
36 : 4 = 9
40 : 4 = 10

8 : 4 = 2
16 : 4 = 4
24 : 4 = 6

HS yếu làm bảng.
Nhận xét, bổ
sung.

-BT 2/33: Hướng dẫn HS làm: Bảng con.
4 x 3 = 12
12 : 3 = 4

4 x 2 = 8
8 : 4 = 2

-BT 3/33: Hướng dẫn HS làm:
Tóm tắt:
4 tổ: 24 quyển.
1 tổ: ? quyển.

Giải:
Số quyển vở mỗi tổ được chia là:

24 : 4 = 6 (quyển)
ĐS: 6 quyển.

Làm vở. Làm
bảng. Nhận xét.
Bổ sung. Đổi vở
chấm.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT 5/33.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét. 3 nhóm. Nhận

xét.

TOÁN. Tiết: 120
BẢNG CHIA 5

A-Mục tiêu:
-Lập bảng chia 5. Thực hành chia 5.
-HS yếu: Thực hành chia 5.
B-Đồ dùng dạy học: Chuẩn bị các tấm bìa có 5 chấm tròn.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm: Bảng lớp (2 HS).
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4 x 3 = 12
12 : 3 = 4
-BT 3/33.
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Giới thiệu phép chia 5:
-Ôn tập phép nhân 5.
GV gấn 4 tấm bìa, mỗi tấm bìa có 5 chấm tròn. Hỏi tất cả có
bao nhiêu chấm tròn?
-Giới thiệu phép chia 5:
Có 20 chấm tròn chia đều trên mỗi tấm có 5 chấm tròn. Hỏi
có bao nhiêu tấm bìa?
-Nhận xét: Từ phép nhân 5 là: 5 x 4 = 20, ta có phép chia 5
là: 20 : 5 = 4.
3-Lập bảng chia 5:
Cho HS lập bảng chia 5 từ kết quả của phép nhân 5:
5 x 1 = 5 có 5 : 5 = 1
5 x 2 = 10 có 10 : 2 = 5
Tổ chức cho HS học thuộc lòng bảng chia 5.

4-Thực hành:
-BT 1/33: Hướng dẫn HS làm:

5 x 4 = 20.
20 chấm tròn.

4 tấm bìa.
20 : 5 = 4.

HS đọc.

Cá nhân, đồng
thanh.

Miệng.
5 : 5 = 1
10 : 5 = 2
15 : 5 = 3

20 : 5 = 4
25 : 5 = 5
45 : 5 = 9

HS yếu làm bảng.
Nhận xét.

-BT 3/33: Hướng dẫn HS làm: Đọc đề.
Tóm tắt:
5 tổ: 20 tờ.
1 tổ: ? tờ.

Giải:
Số tờ báo 1 tổ nhận là:

20 : 5 = 4 (tờ)
ĐS: 4 tờ.

Làm vở. Làm
bảng. Nhận xét,
bổ sung. Đổi vở
chấm.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố - Dặn dò.
25 : 5 = ? ; 10 : 5 = ?
35 : 5 = ? ; 40 : 5 = ?
-Về nhà học thuộc lòng bảng chia 4-Nhận xét.

HS trả lời.

TOÁN. Tiết: 121
MỘT PHẦN NĂM

A-Mục tiêu:
-Giúp HS hiểu, nhận biết được “một phần năm”. Biết viết và đọc 1/5.
B-Đồ dùng dạy học: Các ảnh bìa hình tròn, hình vuông.



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
10 : 2 = 5.
30 : 5 = 6.
BT 3/34.
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Giới thiệu “một phần năm”:
-Hướng dẫn HS quan sát hình vuông.
GV đưa mảnh bìa hình vuông như SGK. Hình vuông được
chia thành 5 phần bằng nhau trong đó có một phần được tô
màu. Như thế đã tô màu 1/5 hình vuông.
-Hướng dẫn HS đọc, viết 1/5.
*Kết luận: Chia hình vuông thành 5 phần bằng nhau, lấy đi
một phần được 1/5 hình vuông.
3-Thực hành:
-BT 1/35: Hướng dẫn HS làm:
Hướng dẫn HS kẻ các đoạn thẳng để chia các hình thành 5
phần bằng nhau. Tô màu 1/5 hình đó.

Bảng lớp (1 HS).

Quan sát.
HS nhắc lại ¼.

HS đọc, viết ¼.

4 nhóm.
Đại diện nhóm
làm(HS yếu).
Nhận xét.

-BT 3/35: Hướng dẫn HS làm.
Tô màu và khoanh tròn 1/5 số con vật.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố - Dặn dò.
-Trò chơi: BT 4/35.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

Làm vở, làm
bảng. Nhận xét.
Tự chấm vở.

2 nhóm. Nhận
xét.

TOÁN. Tiết: 122
LUYỆN TẬP

A-Mục tiêu:
-Giúp HS học thuộc lòng bảng chia 5. Rèn luyện kỹ năng vận dụng bảng chia đã
học. Nhận biết 1/5.
-HS yếu: học thuộc lòng bảng chia 5. Nhận biết 1/5.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT
2/35.
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.

Bảng lớp (2 HS).
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2-Luyện tập:
-BT 1/36: Hướng dẫn HS làm: Miệng.

5 : 5 = 1
45 : 5 = 9
50 : 5 = 10

20 : 5 = 4
10 : 5 = 2
30 : 5 = 6

HS yếu làm bảng.
Nhận xét, bổ
sung.

-BT 2/36: Hướng dẫn HS làm: Bảng con 2 p.tính
2 x 3 = 6
6 : 3 = 2
6 : 2 = 3

5 x 3 = 15
15 : 3 = 5
15 : 5 = 3

Làm vở, làm
bảng. Nhận xét,
bổ sung. Đổi vở
chấm.

-BT 3/36: Hướng dẫn HS làm:
Giải:

Số hàng cây dừa được trồng là:
20 : 5 = 4 (hàng)
ĐS: 4 hàng.

Làm vở. Làm
bảng. Nhận xét.
Bổ sung. Đổi vở
chấm.

-BT 4/36: Hướng dẫn HS làm:
Giải:

Số cây chuối mỗi hàng trồng là:
20 : 5 = 4 (cây)
ĐS: 4 cây.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.

Đọc đề. Làm vở,
làm bảng. Nhận
xét, bổ sung. Tự
chấm vở.

25 : 5 = ?
5 : 5 = ?

30 : 5 = ?
45 : 5 = ?

HS trả lời.

-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.
TOÁN. Tiết: 123

LUYỆN TẬP CHUNG

A-Mục tiêu:
-Thực hiện các phép tính trong một biểu thức có 2 phép tính.
-Giải bài toán có phép nhân.
-HS yếu: Thực hiện các phép tính trong một biểu thức có 2 phép tính.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
4 x 3 = 12
12 : 3 = 4
12 : 4 = 3
BT 3/36.
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Luyện tập:

Bảng lớp (2 HS).
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-BT 1/37: Hướng dẫn HS làm: Bảng con 2 p.tính
2 x 6 : 3 = 12 : 3

= 4
5 x 4 : 2 = 20 : 2

= 10

6 : 2 x 4 = 3 x 4
= 12

10 : 5 x 7 = 2 x 7
= 14

HS yếu làm bảng.
Nhận xét, bổ
sung.

-BT 2/37: Hướng dẫn HS tự làm: Thảo luận nhóm.
x + 3 = 6

x = 6 – 3
x = 3

x x 3 = 6
x = 6 : 3
x = 2

Đại diện làm.
Nhận xét, bổ
sung.

-BT 3/37: Hướng dẫn HS làm: Đọc đề.
Tóm tắt:
1 chuồng: 5 con.
4 chuồng: ? con.

Giải:
Số con thõ 4 chuồng có là:

5 x 4 = 20 (con)
ĐS: 20 con.

Làm vở. Làm
bảng. Nhận xét.
Bổ sung. Đổi vở
chấm.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT 4/37. 3 nhóm làm.

Nhận xét.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

TOÁN. Tiết: 124
GIỜ, PHÚT

A-Mục tiêu:
-Nhận biết được một giờ có 60 phút. Cách xem đồng hồ khi kim phút chỉ số 3 hoặc
số 6.
-Bước đầu nhận biết được đơn vị đo thời gian: giờ, phút.
-Củng cố biểu tượng về thời gian và việc sử dụng thời gian trong đời sống thực tế
hàng ngày.
-HS yếu: Nhận biết được một giờ có 60 phút. Cách xem đồng hồ khi kim phút chỉ
số 3 hoặc số 6.
B-Đồ dùng dạy học:Mô hình đồng hồ.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm: Bảng lớp (2 HS).
4 + x = 12

x = 12 – 4
x = 8

4 x x = 12
x = 12 : 4
x = 3

-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Giới thiệu cách xem giờ:
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-Ta đã học đơn vị đo thời gian là giờ. Hôm nay học đơn vị
đo thời gian mới đó là phút. Một giờ có 60 phút.
-GV ghi: 1 giờ = 60 phút.
-GV sử dụng mô hình đồng hồ, kim đồng hồ chỉ vào 8 giờ.
Đồng hồ chỉ mấy giờ?
Quy tiếp kim phút chỉ số 3. Đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút – Ghi
bảng.
Tiếp tục quay kim phút chỉ số 6 và nói: Lúc này đồng hồ chỉ
8 giờ 30 phút hay 8 giờ rưỡi – Ghi bảng.
-Gọi HS chỉnh kim đồng hồ chỉ các giờ phút khác nhau và
đọc mấy giờ?
3-Thực hành:
-BT 1/38: Hướng dẫn HS làm:
8 giờ 15 phút, 9 giờ 30 phút, 11 giờ.
-BT 2/38: Hướng dẫn HS làm:
HS nối tranh thích hợp.
-BT 3/38: Hướng dẫn HS làm:
4 giờ + 2 giờ = 6 giờ.
7 giờ + 3 giờ = 10 giờ.

HS đọc.

8 giờ.
HS đọc 8 giờ 15
phút.
HS đọc 8 giờ 30
phút.
Cá nhân.

Bảng con. HS
yếu làm bảng lớp.
Làm vở, làm
bảng. Nhận xét.
2 nhóm làm.
Nhận xét, bổ
sung. Tuyên
dương.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-GV quay đồng hồ và gọi HS đọc giờ.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

Cá nhân.

TOÁN. Tiết: 125
THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ

A-Mục tiêu:
-Rèn kỹ năng xem đồng hồ.
-Củng cố, nhận biết về các đơn vị đo thời gian: giờ, phút. Phát triển biểu tượng về
các khoảng thời gian về 15 phút và 30 phút.
-HS yếu: Rèn kỹ năng xem đồng hồ.
B-Đồ dùng dạy học:Mô hình đồng hồ.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
4 giờ + 3 giờ = 7 giờ.
15 giờ - 10 giờ = 5 giờ.
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Hướng dẫn HS thực hành xem đồng hồ:

Bảng lớp (2 HS).
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-BT 1/39: Hướng dẫn HS làm:
12 giờ 30 phút; 9 giờ 15 phút.
12 giờ 00 phút; 8 giờ 30 phút.
-BT 2/39: Hướng dẫn HS làm:
Hướng dẫn HS vẽ thêm kim đồng hồ để đồng hồ chỉ thời
gian tương ứng.

Bảng con. HS
yếu làm bảng lớp.
Nhận xét.

4 nhóm. ĐD trình
bày. Nhận xét, bổ
sung.

-BT 3/39: Hướng dẫn HS làm:
HS khoanh vào câu B.

Miệng và làm vở.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố - Dặn dò.
-GV chỉnh giờ trên mô hình đồng hồ và gọi HS đọc giờ.
-Về nhà tập xem giờ-Nhận xét.

Cá nhân.

TOÁN. Tiết: 126
LUYỆN TẬP

A-Mục tiêu:
-Củng cố kỹ năng xem đồng hồ.
-Tiếp tục phát triển các biểu tượng về thời gian. Thời điểm, khoảng thời gian, đơn
vị đo thời gian. Gắn với việc sử dụng thời gian trong đời sống hàng ngày.
-HS yếu: Củng cố kỹ năng xem đồng hồ.
B-Đồ dùng dạy học:Mô hình đồng hồ.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT
2/39.
GV chỉnh giờ trên mô hình đồng hồ.
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Luyện tập:
-BT 1/40: Hướng dẫn HS làm:
Khoanh vào câu C là đúng.
-BT 2/40: Hướng dẫn HS làm:
Câu C

Bảng lớp (2 HS).

Miệng(HS yếu
làm).

Bảng con. Nhận
xét.

-BT 3/40: Hướng dẫn HS làm:
Ngọc đến đúng giờ Đ
Ngọc đến muộn giờ S
-BT 4/40: Hướng dẫn HS làm:
a- ….90 phút.
b- ….8 giờ.

2 nhóm. ĐD làm.
Nhận xét.

Làm vở, làm
bảng. Nhận xét.
Đổi vở chấm.
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c- ….2 giờ.
III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố - Dặn dò.
-GV chỉnh giờ trên mô hình đồng hồ và gọi HS đọc giờ.
-Về nhà tập xem giờ-Nhận xét.

Cá nhân.

TOÁN. Tiết: 127
TÌM SỐ BỊ CHIA

A-Mục tiêu:
-Biết cách tìm số bị chia khi biết thương và số chia.
-Biết cách trình bày bài giải dạng này.
-HS yếu: Biết cách tìm số bị chia khi biết thương và số chia.
B-Đồ dùng dạy học: Các tấm bìa hình vuông bằng nhau.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT
1/40.
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Ôn lại quan hệ giữa phép nhân và phép chia:
-Gắn 6 hình vuông lên bảng thành 2 hàng.
-Có 6 hình vuông gắn thành 2 hàng, mỗi hàng có mấy hình
vuông?

6 : 2 = 3
Số bị chia Số chia Thương

-Gọi HS nhắc lại tên gọi các thành phần trong phép tính.

-Mỗi hàng có 3 ô vuông. Hỏi 2 hàng có mấy ô vuông?
-Có thể viết: 6 = 3 x 2.
-Nhận xét: Hướng dẫn HS so sánh sự thay đổi vai trò của
mỗi số trong phép chia và phép nhân tương ứng:
6 : 2 = 3
6 = 3 x 2
Số bị chia bằng thương nhân với số chia.
3-Giới thiệu cách tìm số bị chia chưa biết:
x : 2 = 5
Giải thích: số x là số bị chia chưa biết, chia cho 2 được
thương là 5.
Hướng dẫn HS lấy 5 x 2 = 10.
Vậy x = 10 là số phải tìm vì 10 : 2 = 5.
Hướng dẫn HS trình bày: x : 2 = 5

Bảng lớp (1 HS).

3 hình vuông.

Nhiều HS nhắc
lại.
3 x 2 = 6.

HS nhắc lại.
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x = 5 x 2
x = 10.

*Kết luận: Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số
chia.
4-Thực hành:
-BT 1/41: Hướng dẫn HS nhẩm: HS yếu làm bảng.

6 : 2 = 3
3 x 2 = 6

15 : 3 = 5
5 x 3 = 15

Nhận xét, bổ
sung.

-BT 2/41: Hướng dẫn HS làm: Bảng con 2 p.tính
x : 3 = 5

x = 5 x 3
x = 15

x : 4 = 2
x = 4 x 2
x = 8

Làm vở, làm
bảng. Nhận xét,
bổ sung. Đổi vở
chấm.

-BT 3/41: Hướng dẫn HS làm: Đọc đề.
Giải:

Số bao xi măng có tất cả là:
5 x 4 = 20 (bao)
ĐS: 20 bao.

Làm vở. Làm
bảng. Nhận xét.
Bổ sung. Tự
chấm vở.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
25 : 5 = ?
5 : 5 = ?

30 : 5 = ?
45 : 5 = ?

HS trả lời.

-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

TOÁN. Tiết: 128
LUYỆN TẬP

A-Mục tiêu:
-Rèn kỹ năng giải bài tập “Tìm số bị chia chưa biết”.
-Rèn luyện kỹ năng giải bài toán có phép chia.
-HS yếu: Rèn kỹ năng giải bài tập “Tìm số bị chia chưa biết”.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

x : 3 = 5
x = 5 x 3
x = 15

x : 4 = 2
x = 2 x 4
x = 8

Bảng lớp (2 HS).

BT 3/36.
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Luyện tập:
-BT 1/42: Hướng dẫn HS làm: Miệng.
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6 : 2 = 3 6 : 3 = 2 20 : 4 = 5 HS yếu làm bảng.
-BT 2/42: Hướng dẫn HS tự làm(Bỏ câu c). Bảng con 2p.tính.

x - 4 = 2
x = 2 + 4
x = 6

x : 4 = 2
x = 2 x 4
x = 8

Làm vở, làm
bảng. Nhận xét.
Tự chấm vở.

-BT 3/42: Hướng dẫn HS làm:
Thứ tự điền: 5, 15, 5, 20, 4, 12.

2 nhóm làm.
Nhận xét, bổ
sung.

-BT 4/42: Hướng dẫn HS làm: Đọc đề.
Tóm tắt:
1 nhóm: 4 tờ.
5 nhóm: ? tờ.

Giải:
Số tờ báo có tất cả là:

4 x 5 = 20 (tờ)
ĐS: 20 tờ.

Làm vở. Làm
bảng. Nhận xét.
Bổ sung. Đổi vở
chấm.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Cho HS làm: x : 3 = 6. Bảng.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

TOÁN. Tiết: 129
CHU VI HÌNH TAM GIÁC – CHU VI HÌNH TỨ GIÁC

A-Mục tiêu:
-Bước đầu nhận biết về chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác.
-Biết cách tìm chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác.
-HS yếu: Biết cách tìm chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác.
B-Đồ dùng dạy học: Thước đo độ dài.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm: Bảng lớp (2 HS).
x : 5 = 4

x = 4 x 5
x = 20

BT4/42

-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Giới thiệu về cạnh và chu vi hình tam giác, chu vi hình
tứ giác:
GV vẽ hình tam giác lên bảng, giới thiệu:Tam giác ABC có
3 cạnh là: AB, AC, BC.HDHS quan sát hình vẽ SGK.
Chẳng hạn: Độ dài cạnh AB là 3cm, BC là 5cm, CA là 4cm.
HDHS tự tính tổng độ dài các cạnh hình tam giác đó. Chu vi
hình tam giác ABC là 12cm.
HDHS nhận biết cạnh của hình tứ giácDEGH( SGK). Tự
tính tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác đó( Tương tự như

HS nhắc lại. Tự
nêu độ dài mỗi
cạnh.
HS nhắc lại.
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đối với chu vi hình tam giác).
Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác( tứ giác) là chu vi
của hình đó. Từ đó muốn tính chu vi hình tam giác( hình tứ
giác) ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác( hình tứ
giác) đó.
3-Thực hành:
-BT 1/43: Hướng dẫn HS làm:
a) Chu vi hình tam giác đó là:

8 + 12 + 10 = 30(cm)
ĐS: 30(cm)

b) Chu vi hình tam giác đó là:
30 + 40 + 20 = 90(cm)

ĐS: 90(cm)
c) Chi vi hình tam giác đó là:

15 + 20 + 30 = 65(cm)
ĐS: 65(cm)

-BT 2/43: Hướng dẫn HS làm:
a) Chu vi hình tứ giác đó là:

5 + 6 + 7 + 8 = 26(dm)
ĐS: 26(dm)

c) Chu vi hình tứ giác đó là:
20 + 20 + 30 + 30 = 100(cm)

ĐS: 100(cm).

HS nhắc lại.

3 nhóm
Đại diện làm(HS
yếu).
Nhận xét.

Làm vở - Làm
bảng.
Nhận xét – Bổ
sung.
Đổi vở chấm.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Muốn tính chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác ta làm
như thế nào?
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

HS trả lời( 2 HS )

TOÁN. Tiết: 130
LUYỆN TẬP

A-Mục tiêu:
-Giúp HS củng cố về nhận biết và tính độ dài đường gấp khúc. Nhận biết vá tính
chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác.
-HS yếu: củng cố về nhận biết và tính độ dài đường gấp khúc. Nhận biết vá tính
chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
BT2/43
-Nhận xét-Ghi điểm.

Bảng lớp (1 HS).
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II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Luyện tập:
-BT 2/44: Hướng dẫn HS làm:
Chu vi hình tam giác ABC là:
3 + 6 + 4 = 13(cm)

ĐS: 13cm
-BT 3/44: Hướng dẫn HS làm:
Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

5 + 6 + 8 + 5 = 24(dm)
ĐS: 24(dm)

Nhóm – Đại diện
làm(HS yếu).
Nhận xét.

Làm vở - Làm
bảng. Nhận xét,
bổ sung.
Đổi vở chấm.

-BT 4/45: Hướng dẫn HS làm:
a) Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

4 x 3 = 12(cm)
ĐS: 12(cm)

c) Chu vi hình tứ giác ABCD là:
4 x 4 = 16(cm)
ĐS: 16(cm)

Làm vở - Làm
bảng – Nhận xét.
Tự chấm.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố - Dặn dò.
-Muốn tính chu vi của hình tam giác( hình tứ giác) ta làm
ntn?
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

HS trả lời( 2HS)

TOÁN. Tiết: 131
SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

A-Mục tiêu:
-Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. Số nào nhân với 1 cũng bằng chính
số đó. Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.
-HS yếu: Biết phép nhân 1 và chia 1.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm: BT
3/44.
Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Ghi.
2-Giới thiệu phép nhân có thừa số 1:
-GV nêu phép nhân. HDHS chuyển thành tổng các số hạng
bằng nhau.

Bảng (1 HS).
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1 x 2 = 1 + 1 = 2 Vậy: 1 x 2 = 2
1 x 3 = 1 + 1 + 1 = 3 1 x 3 = 3
1 x 4 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4 1 x 4 = 4
Nhận xét : Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.
-Trong các bảng nhân đã học đều có:
2 x 1 = 2 4 x 1 = 4
3 x 1 = 3 5 x 1 = 5.
*Nhận xét Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.
3-Giới thiệu phép chia cho 1 ( Số chia là 1):
GV nêu:
1 x 2 = 2 ta có: 2 : 1 = 2
1 x 3 = 3 ta có: 3 : 1 = 3
1 x 4 = 4 ta có: 4 : 1 = 4…
* Nhận xét : Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.
4-Thực hành:
-BT1/46:HDHS làm.
1 x 2 = 2 1 x 3 = 3
2 x 1 = 2 3 x 1 = 3
2 : 1 = 2 3 : 1 = 3…
-BT2/46: HDHS làm.
1 x 3 = 3 4 x 1 = 4
3 x 1 = 3 1 x 4 = 4
3 : 1 = 3 4 : 1 = 4…

HS nhắc lại.

HS nhắc lại.

HS nhắc lại.

Miệng( HS yếu)

Bảng con.
Làm vở - Làm
bảng. Nhận xét
Đổi vở chấm.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT4/46
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

2 nhóm. Nhận xét

TOÁN. Tiết: 132
SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

A-Mục tiêu:
-Số 0 nhân với số nào hoặc số nào nhân với 0 cũng bằng 0.
-Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0.
-Không có phép chia cho 0.
-HS yếu: nhận biết số 0 trong phép nhân và phép chia.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT
1 x 5 = 5 6 : 1 = 6
1 x 7 = 7 8 : 1 = 8
Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Ghi.

Bảng (2 HS).
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2-Giới thiệu phép nhân có thừa số 0:
-GV nêu phép nhân. HDHS chuyển thành tổng các số hạng
bằng nhau.
0 x 2 = 0 + 0 = 0 Vậy: 0 x 2 = 0
0 x 3 = 0 + 0 + 0 = 0 0 x 3 = 0
0 x 4 = 0 + 0 + 0 + 0 = 0 0 x 4 = 0
Nhận xét : Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0.
-Trong các bảng nhân đã học đều có:
2 x 0 = 0 4 x 0 = 0
3 x 0 = 0 5 x 0 = 0.
*Nhận xét Số nào nhân với 0 cũng bằng 0.
3-Giới thiệu phép chia có số bị chia là 0:
GV nêu:
0 : 2 = 0 vì: 0 x 2 = 0
0 : 3 = 0 vì: 0 x 3 = 0
0 : 4 = 0 vì: 0 x 4 = 0…
* Nhận xét : Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0.
Trong các ví dụ trên số chia phải khác 0.
Không có phép chia cho 0.
4-Thực hành:
-BT1/47:HDHS làm.
0 x 2 = 0 0 x 5 = 0
2 x 0 = 0 5 x 0 = 0…
-BT2/47: HDHS làm.
0 : 5 = 0 0 : 3 = 0
0 : 4 = 0 0 : 1 = 0….

-BT3/47: HDHS làm.
0 x 4 = 0 2 x 0 = 0
0 : 4 = 0 0 : 2 = 0…

HS nhắc lại.

HS nhắc lại.

HS nhắc lại.

Miệng( HS yếu)
Nhận xét
Bảng con.
Làm vở - Làm
bảng. Nhận xét
Đổi vở chấm.
Làm vở.
Làm bảng – Nhận
xét . Tự chấm.

III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò:
Trò chơi: BT 5/47.
Về nhà xem lại bài – Nhận xét.

2 nhóm – Nhận
xét.

TOÁN. Tiết: 133
LUYỆN TẬP

A-Mục tiêu:
-Giúp HS rèn luyện kỹ năng tính nhẩm về phép nhân có thừa số 1 và 0, phép chia
có số bị chia là 0.
-HS yếu: Rèn kỹ năng tính nhẩm.
B-Các hoạt động dạy học:
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I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
0 x 4 = 0
2 x 0 = 0

4 : 4 x 0 = 1 x 0
= 0

Bảng (3 HS).

Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Ghi.
2-Luyện tập:
-BT 1/48: Hướng dẫn HS làm:
Thứ tự điền: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Miệng (HS yếu
làm). Nhận xét.

-BT 2/48: Hướng dẫn HS làm:
4 x 1 = 4
4 : 1 = 4
1 x 1 = 1
1 : 1 = 1

0 x1 = 0
1 x 0 = 0
0 : 1 = 0
0 : 2 = 0…

Bảng con. Làm
vở, làm bảng.
Nhận xét. Đổi vở
chấm.

-BT 3/48: Hướng dẫn HS làm:
3 – 3 2 : 2 4 – 4 4 : 4

0 1

4 – 2 – 2 1 x 1 3 : 3 : 1

2 nhóm.
ĐD trình bày.
Nhận xét.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT 4/48.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

2 nhóm. Nhận
xét.

TOÁN. Tiết: 134
LUYỆN TẬP CHUNG

A-Mục tiêu:
-Học thuộc bảng nhân, chia.
-Tìm thừa số, tìm số bị chia.
-Giải bài toán có phép chia.
-HS yếu: học thuộc bảng nhân, chia.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT:

5 + 1 = 6
5 : 1 = 5

0 x 1 = 0
0 : 1 = 0

Bảng (3 HS).

-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Ghi.
2-Luyện tập chung:



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

-BT 1/49: Hướng dẫn HS làm.
2 x 5 = 10
10 : 2 = 5
10 : 5 = 2

3 x 4 = 12
12 : 3 = 4
12 : 4 = 3

…

Làm miệng, làm
bảng (HS yếu).
Nhận xét.

-BT 2/49: Hướng dẫn HS làm:
x x 3 = 21

x = 21 : 3
x = 7

4 x x = 36
x = 36 : 4
x = 9

Bảng con. Làm
vở. Làm bảng.
Nhận xét. Đổi vở
chấm.

-BT 3/49: Hướng dẫn HS làm:
y : 3 = 6

y = 6 x 3
y = 18

y : 4 = 1
y = 1 x 4
y = 4

y : 5 = 5
y = 5 x 5
y = 25

3 nhóm.
ĐD làm. Nhận
xét, bổ sung.
Tuyên dương
nhóm thắng.

-BT 4/49: Hướng dẫn HS làm.
Số cái bánh 1 đĩa có là:
15 : 3 = 5 (cái bánh)
ĐS: 5 cái bánh.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT 5/49.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

Làm vở. Làm
bảng. Nhận xét.
Tự chấm.

2 nhóm. Nhận
xét.

TOÁN. Tiết: 135
LUYỆN TẬP CHUNG

A-Mục tiêu:
-Học thuộc bảng nhân, chia.
-Vận dụng vào việc tính toán.
-Giải bài toán có phép chia.
-HS yếu: học thuộc bảng nhân, chia.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT:
y : 3 = 6

y = 6 x 3
y = 18

y : 5 = 5
y = 5 x 5
y = 25

Bảng (3 HS).
Nhận xét.

-BT 4/49.
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Ghi.
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2-Luyện tập chung:
-BT 1/50: Hướng dẫn HS làm.

5 x 2 = 10
10 : 5 = 2
10 : 2 = 5

5 x 3 = 15
15 : 3 = 5
15 : 5 = 3

…

Miệng (HS yếu
làm). Nhận xét.

2 cm x 3 = 6 cm
3 cm x 4 = 12 cm

28 l : 4 = 7 l
12 l : 2 = 6 l

…

Bảng con. Nhận
xét.

-BT 2/50: Hướng dẫn HS làm:
a- 8 : 2 + 6 = 4 + 6

= 10
b- 4 : 4 x 0 = 1 x 0

= 0

4 x 3 – 7 = 12 – 7
= 5

0 : 7 + 2 = 0 + 2
= 2

4 nhóm. ĐD làm.
Nhận xét.

-BT 3/50: Hướng dẫn HS làm: Đọc đề.
a- Số cái bút ở mỗi hộp là:

15 : 3 = 5 (cái bút).
ĐS: 5 cái bút.

Làm vở, làm
bảng. Nhận xét,
bổ sung.
Đổi vở chấm.

b- Số hộp bút có là:
15 : 5 = 3 (hộp)
ĐS: 3 hộp.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Tính:
4 x 4 + 4 = ?
15 : 5 x 6 = ?
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

Bảng.

TOÁN. Tiết: 136
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ II

I-Mục đích yêu cầu:
-HS biết cách tính nhẩm nhân, chia, đặt tính rồi tính.
-HS biết giải các bài toán có lời văn, biến đổi đơn vị đo, tìm x.
-HS biết tính hoặc đếm đoạn đường gấp khúc.
II-Các hoạt động dạy học:
1-GV hướng dẫn HS, nhắc nhở HS trước khi kiểm tra.
2-GV ghi đề, phát đề (Đề thi nhà trường ra).
3-Thu bài, nhận xét.

HS làm bài và
nộp bài.

TOÁN. Tiết: 137
ĐƠN VỊ-CHỤC-TRĂM-NGHÌN
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A-Mục tiêu:
-Ôn lại về quan hệ giữa đơn vị và chục, giữa chục và trăm.
-Nắm được đơn vị nghìn, quan hệ giữa trăm và nghìn.
-Biết cách đọc và viết các số tròn trăm.
-HS yếu: Ôn lại về quan hệ giữa đơn vị và chục, giữa chục và trăm. Nắm được đơn
vị nghìn, quan hệ giữa trăm và nghìn.
B-Đồ dùng dạy học: Tấm bìa đơn vị, chục, trăm ô vuông.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Nhận xét bài kiểm
tra.
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Ôn lại về đơn vị, chục, trăm:
-GV gắn các ô vuông (các đơn vị từ 1 10 đơn vị như
SGK).
-Gọi HS nêu số.
-10 đơn vị bằng 1 chục.
-GV gắn các hình chữ nhật (các chục từ 1 chục 10 chục
theo thứ tự như SGK).
-Gọi HS đọc: 10, 20, 30, 40,…, 100.

10 còn gọi là 1 chục,…
100 còn gọi là 10 chục.
3-Một nghìn:
a- Số tròn trăm:
-GV gắn các hình vuông to (SGK).
-Yêu cầu HS nêu số?
-Những số trên là các số tròn trăm.
-Số tròn trăm ở sau cùng có mấy số 0?
b- Nghìn:
-GV gắn hình (SGK), giới thiệu:
10 trăm gộp lại thành 1 nghìn.
Viết: 1000 (1 chữ số 1 và 3 chữ số 0 liền sau), đọc là: một
nghìn.
10 trăm = 1 nghìn.

4-Thực hành:
-BT 1/52: Hướng dẫn HS nhẩm:
200: hai trăm.
500: năm trăm.

Bảng lớp (1 HS).

1…10.

Cá nhân, đồng
thanh.

100, 200,…, 900.

2 số 0.

Cá nhân, đồng
thanh.

Nhóm. HS yếu
làm bảng.
Nhận xét.
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100: một trăm.
400: bốn trăm.
-BT 2/53: Hướng dẫn HS làm:

Viết số
500
700
900
800

Đọc số
Năm trăm
Bảy trăm
Chín trăm
Tám trăm

Làm vở, làm
bảng. Nhận xét,
bổ sung. Đổi vở
chấm.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-1 chục còn gọi là bao nhiêu?
-Đọc các số sau: 600, 900?
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

10 đơn vị.
HS đọc.

TOÁN. Tiết: 138
SO SÁNH CÁC SỐ TRÒN TRĂM

A-Mục tiêu:
-Biết so sánh các số tròn trăm.
-Nắm được thứ tự các số tròn trăm. Biểu diễn các số tròn trăm vào các vạch trên tia
số.
-HS yếu: Biết so sánh các số tròn trăm.
B-Đồ dùng dạy học: Tấm bìa 100 ô vuông.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS đọc các
số: 600, 700, 900, 1000.

Cá nhân (2 HS).

-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-So sánh các số tròn trăm:
-GV gắn các hình vuông như SGK.
-Yêu cầu HS ghi số dưới hình vẽ.
-Yêu cầu HS so sánh 2 số này và điền dấu >, < (200 < 300;
300 > 200).

-Tương tự: 200 < 400; 400 > 200.

-Cho HS so sánh:

200 và 300.
300…200.
Cá nhân, đồng
thanh.
Cá nhân, đồng
thanh.

200 < 300
300 > 200
400 < 500

500 < 600
600 > 500
200 > 100

2 HS làm.

3-Thực hành:
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-BT 1/54: Hướng dẫn HS tự làm: Miệng.
300 < 400
400 > 300

700 > 600
600 < 700

700 < 900
900 > 700

HS yếu làm bảng.
Nhận xét.

-BT 2/54: Hướng dẫn HS làm:
400 < 600 ; 500 < 700
600 > 400 ; 700 > 500
…

Bảng con. Nhận
xét, bổ sung.

-BT 3/54: Hướng dẫn HS làm: Nhóm. ĐD làm.
Nhận xét.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT 4/54. 2 nhóm.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

TOÁN. Tiết: 139
CÁC SỐ TRÒN CHỤC TỪ 110 200

A-Mục tiêu:
-Biếc các số tròn chục từ 110 200 gồm các trăm, các chục, các đơn vị.
-Đọc và viết thành thạo các số tròn chục từ 110 200.
-So sánh được các số tròn chục. Nắm được thứ tự các số tròn chục đã học.
-HS yếu:

 Biếc các số tròn chục từ 110 200 gồm các trăm, các chục, các đơn vị.
 Đọc và viết thành thạo các số tròn chục từ 110 200.

B-Đồ dùng dạy học: Thẻ chục 10 ô vuông. Tấm bìa 100 ô vuông.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm: Bảng lớp (2 HS).

1000 > 900
300 < 500

600 > 500
500 > 200

-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Số tròn chục từ 110 200:
a-Ôn tập các số tròn chục đã học:
-GV gắn trên bảng hình vẽ như SGK.
-Gọi HS lên điền số.
-Viết bảng: 10, 20, 30, 40,…, 100.
-Nhận xét đặc điểm của số tròn chục.

Cá nhân.

Các chữ số tận
cùng bên phải là
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b-Học tiếp các số tròn chục:
-Hướng dẫn HS học tiếp các số tròn chục và trình bày trên
bảng như SGK.
-Hình vẽ cho biết có mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị?

-Số này là số có mấy chữ số? Đó là những chữ số nào?

-Tương tự GV cho HS nhận xét dòng thứ 2 của bảng.
3-So sánh các số tròn chục:
-GV gắn lên bảng 120 và 130 ô vuông .
Yêu cầu HS tìm và viết số ở dưới.
-Hướng dẫn HS so sánh 120 < 130.
-Hướng dẫn HS nhận xét chữ số giữa các hàng.
Hàng trăm: đều là 1.
Hàng chục: 3 > 2 nên 120 < 130.
4-Thực hành:
-BT 1/55: Hướng dẫn HS làm:
170: Một trăm bảy mươi.
160: Một trăm sáu mươi.
180: Một trăm tám mươi.
110: Một trăm mười.
-BT 2/56: Hướng dẫn HS làm:

chữ số 0.

1 trăm, 1 chục, 0
đơn vị. Viết số:
110.
Đọc số: một trăm
mười.
Có 3 chữ số: 1, 1,
0.

Viết.
Cá nhân, đồng
thanh.

Nhóm.
Đại diện làm (HS
yếu).
Nhận xét.

Làm vở.
Viết số
120
150

Đọc số
Một trăm hai mươi
Một trăm năm mươi

Làm bảng. Nhận
xét.
Đổi vở chấm.

-BT 3/56: Hướng dẫn HS làm: Bảng con.
130 > 110
110 < 130
180 < 190

160 > 130
180 < 200
120 < 170

Nhận xét.

-BT 4/56: Hướng dẫn HS làm: Làm vở.
150 < 170
160 > 140
180 < 190

140 < 170
170 > 140
160 < 180

Làm bảng. Nhận
xét. Tự chấm vở.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT 5/56.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

2 nhóm. Nhận
xét.
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TOÁN. Tiết: 130
CÁC SỐ TỪ 101 110

A-Mục tiêu:
-Biết các số từ 101 110 gồm các chục, các đơn vị.
-Đọc và viết thành thạo các số từ 101 110.
-So sánh được các số từ 101 110. Nắm được thứ tự các số từ 101 110.
-HS yếu:

 Biếc các số tròn chục từ 110 200 gồm các trăm, các chục, các đơn vị.
 Đọc và viết thành thạo các số tròn chục từ 110 200.

B-Đồ dùng dạy học: Thẻ đơn vị từ 1 10 ô vuông. Tấm bìa 100 ô vuông.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS
làm:

Bảng lớp (2 HS).

150 < 170
150 = 150

180 < 200
190 > 130

-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Đọc và viết số từ 101 110:
a-Hướng dẫn HS học như SGK/142:
Trăm
1
1

Chục
0
0

Đơn vị
1
2

Viết số
101
102

Đọc số
Một trăm lẻ một
Một trăm lẻ hai

Viết, đọc.
Cá nhân, đồng
thanh.

-Tương tự cho đến số 110.
b-Làm việc cá nhân:
-GV ghi 105, yêu cầu HS phân tích có bao nhiêu
trăm, chục, đơn vị?
-Tương tự với các số còn lại.
3-Thực hành:
-BT 1/57: Hướng dẫn HS làm:
104: Một trăm lẻ tư.
101: Một trăm lẻ một.
102: Một trăm lẻ hai.
-BT 2/58: Hướng dẫn HS làm:
102: Một trăm linh hai.
104: Một trăm linh tư.
107: Một trăm linh bảy.
101: Một trăm linh một.
103: Một trăm linh ba.

1 trăm, 0 chục, 5
đơn vị.

Nhóm. HS yếu
làm bảng. Nhận
xét.

Làm vở. Gọi HS
đọc bài làm. GV
ghi bảng. Nhận
xét. Đổi vở chấm.

-BT 3/56: Hướng dẫn HS làm: Bảng.
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III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT 4/58.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

2 nhóm. Nhận
xét.

TOÁN. Tiết: 141
CÁC SỐ TỪ 111 ĐẾN 200

A-Mục tiêu:
-Biết các số từ 111 đến 200 gồm các trăm, các chục, các đơn vị.
-Đọc và viết thành thạo các số từ 111 200.
-So sánh được các số từ 111 đến 200. Nắm được thứ tự các số từ 111 đến 200.
Đếm được các số trong phạm vi 200.
-HS yếu:

 Biết các số tròn chục từ 111 200.
 Đọc và viết thành thạo các số từ 111 200.

B-Đồ dùng dạy học: Tấm bìa 100, 10, 110 ô vuông.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm: Bảng lớp (2 HS).
BT 4/58
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Giới thiệu các số từ 101 đến 110:
-GV gắn trên bảng hình vuông 100 ô vuông.
Có mấy trăm?
GV ghi vào cột 1 trăm (1)
Gắn HCN biểu diễn 1 chục, 1 HV nhỏ
Có mấy chục? Mấy đơn vị?
Để chỉ có tất cả 1 trăm, 1 chục, 1 đơn vị trong toán học
người ta dùng số: 111
GV ghi: 111
Giới thiệu 112, 115 tương tự 111.
YCHS thảo luận để tìm cách đọc và cách viết các số còn lại
trong bảng.

4-Thực hành:

1 trăm.

1 chục, 1 đơn vị.

Đọc và viết 111.

3 nhóm.
Đại diện làm.
Đọc số vừa lập.
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-BT 1/59: Hướng dẫn HS làm:
Viết số
159
163
182

Trăm
1
1
1

Chục
5
6
8

Đơn vị
9
3
2

Đọc số
Một trăm năm mươi chín
Một trăm sáu mươi ba
Một trăm tám mươi hai

Nhóm. ĐD làm.
HS yếu làm
miệng. Nhận xét.

-BT 2/59: Hướng dẫn HS làm: Làm vở, làm
bảng. Nhận xét.
Đổi vở chấm.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT 3/59.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

2 nhóm. Nhận
xét.

TOÁN. Tiết: 142
CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ

A-Mục tiêu:
-Đọc và viết thành thạo các số có 3 chữ số.
-Củng cố về cấu tạo số.
-HS yếu: Đọc và viết thành thạo các số có 3 chữ số.
B-Đồ dùng dạy học: Các tấm bìa 100, 10, 1 10 ô vuông.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
115 < 119 ; 156 = 156
137 > 130 ; 149 < 152
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Giới thiệu các số có 3 chữ số:
a-Đọc và viết số theo hình biễu diễn:
-GV gắn 2 hình vuông biễu diễn 200.
-Có mấy trăm?
-Gắn tiếp 4 hình chữ nhật.
-Có mấy chục?
-Gắn tiếp 3 hình vuông nhỏ. Có mấy đơn vị?
-Hãy viết số gồm 3 trăm, 4 chục và 3 đơn vị: 243.
-Hướng dẫn HS đọc, viết.

Bảng lớp (1 HS).

200.

4 chục.
3 đơn vị.
HS viết: 243.
Cá nhân. Đồng
thanh.
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243 gồm mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị?
-Tiến hành tương tự để HS đọc, viết và nắm được cấu tạo của
các số: 235, 310, 240, 411, 205, 252.
b-Tìm hình biễu diễn cho số:
-GV đọc số.

3-Thực hành:
-BT 1/60: Hướng dẫn HS nhẩm:
Hướng dẫn HS nối.

2 trăm ,bốn chục,
3 đơn vị.

HS lấy các hình
biễu diễn tương
ứng với số được
GV đọc.

Nhóm. HS yếu
làm bảng.
Nhận xét.

-BT 2/60: Hướng dẫn HS làm:
420
690
368
502
791
815

Bảy trăm chín mươi mốt
Tám trăm mười lăm
Bốn trăm hai mươi

Ba trăm sáu mươi tám
Năm trăm linh hai
Sáu trăm chín mươi

Làm bảng. Nhận
xét.

-BT 3/61: Hướng dẫn HS làm:
Viết số
356
653
563

Trăm
3
6
5

Chục
5
5
6

Đơn vị
6
3
3

Đọc số
Ba trăm năm mươi sáu
Sáu trăm năm mươi ba
Năm trăm sáu mươi ba

Làm vở, làm
bảng. Nhận xét.
Tự chấm vở.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-GV viết số cho HS đọc: 753, 897, 274.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

HS đọc.

TOÁN. Tiết: 143
SO SÁNH CÁC SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ

A-Mục tiêu:
-Biết so sánh các số có 3 chữ số.
-Nắm được thứ tự các số.
-HS yếu: Biết so sánh các số có 3 chữ số.
B-Đồ dùng dạy học: Các hình vuông to, nhỏ; các hình chữ nhật như SGK.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT
3/61.

Bảng (1 HS).

-Nhận xét-Ghi điểm.



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Ôn lại cách đọc, viết số có 3 chữ số:
-Yêu cầu HS đọc các số: 401, 402, 403, 123, 148, 230, 510,
115, 260, 700, 814,…
-Yêu cầu HS viết số.
Hai trăm sáu mươi ba.
Bốn trăm linh bảy.
Ba trăm mười chín.
3-So sánh các số:
-GV gắn các hình như SGK.
Yêu cầu HS viết số:
Hướng dẫn HS cách so sánh như sau:
Hàng trăm: chữ số hàng trăm đều là 2.
Hàng chục: chữ số hàng chục đều là 3.
Hàng đơn vị: 4 < 5.
Kết luận: 124 < 235.
-GV gắn hình như SGK (hàng 2).
Yêu cầu HS đọc số:
Hướng dẫn so sánh:
Hàng trăm: chữ số hàng trăm đều là 1.
Hàng chục: 9 > 3.
Kết luận: 194 > 139.
-GV gắn hình như SGK (hàng 3).
Yêu cầu HS viết số.
Hướng dẫn HS so sánh.
Hàn trăm: 1 < 2
Kết luận: 199 < 215.
*Quy tắc chung:
Các bước so sánh:
-So sánh chữ số hàng trăm: số nào có chữ số lớn hơn thì số
đó lớn hơn. Nếu cùng chữ số hàng trăm thì mới xét chữ số
hàng chục, số nào có chữ số lớn hơn thì số đó lớn hơn. Nếu
cùng chữ số hàng trăm, hàng chục. Số nào có chữ số ở hàng
đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn.

HS đọc.

Viết bảng con.

234, 235.

194, 139.

199, 215.

Nhiều HS nhắc
lại.

3-Thực hành:
-BT 1/62: Hướng dẫn HS tự làm: Bảng con 2 pt.

268 > 263
268 < 281
301 > 285

536 < 635
987 > 879
578 = 578

Làm vở. HS yếu
làm bảng.
Nhận xét.

-BT 2/62: Hướng dẫn HS làm: Miệng. Nhận xét.
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a. 624, 671, 578.

b. 362, 423, 360.

-BT 3/54: Hướng dẫn HS làm:
a. 781, 782, 783, 784, 785, 786,…
b. 471, 472, 473, 474, 475, 476,…
c. 891, 892, 893, 894, 895, 896,…

Làm vở, làm
bảng. Nhận xét.
Đổi vở chấm.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT 4/62. 2 nhóm. Nhận

xét.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

TOÁN. Tiết: 144
LUYỆN TẬP

A-Mục tiêu:
-Luyện tập so sánh các số có 3 chữ số.
-Nắm được thứ tự các số. Luyện ghép hình.
-HS yếu: Luyện tập so sánh các số có 3 chữ số.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm: Bảng lớp (2 HS).

238 < 239
450 > 449

357 = 357
628 > 529

-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Luyện tập:
-BT 1/63: Hướng dẫn HS làm:
Tính nhẩm: 8 + 6 = 9 + 5 =

6 + 8 = 5 + 9 =
14 – 8 = 14 – 9 =
13 – 6 = 14 – 5 =….

-BT 2/56: Hướng dẫn HS làm:
a. 100, 200, 300, 400, 500, 600,…
b. 910, 920, 930, 940, 950, 960,…
c. 514, 515, 516, 517, 518, 519,…
d. 895, 896, 897, 898, 899, 900,...

2 Nhóm.
Đại diện làm (HS
yếu).
Nhận xét.
Làm vở, làm
bảng. Nhận xét.
Đổi vở chấm.

-BT 3/63: Hướng dẫn HS làm: Bảng con.
367 > 278 823 > 820 Nhận xét.
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278 < 280
800 > 798

589 = 589
988 < 1000

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT 4/63.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

2 nhóm. Nhận
xét.

TOÁN. Tiết: 145
MÉT

A-Mục tiêu:
-Nắm được tên gọi, ký hiệu và độ lớn của đơn vị mét.
-Làm quen với thước mét.
-Nắm được quan hệ giữa dm, cm, m.
-Biết làm các phép tính cộng, trừ (có nhớ) trên số đo với đơn vị là m.
-Bước đầu tập đo độ dài (các đoạn thẳng dài khoảng 3m va 2tập ước lượng theo
đơn vị m).
-HS yếu:

 Nắm được tên gọi, ký hiệu và độ lớn của đơn vị mét.
 Làm quen với thước mét.
 Nắm được quan hệ giữa dm, cm, m.

B-Đồ dùng dạy học: Thước mét. SỢi dây dài 3m.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS
làm:

Bảng lớp (2 HS).

785 > 709
410 < 423

215 = 215
670 < 681

-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Ôn tập:
-Yêu cầu HS chỉ ra trên thước kẻ đoạn thẳng có độ
dài 1cm, 1dm.
-Yêu cầu HS vẽ trên giấy đoạn thẳng có độ dài 1cm,
1dm.
-Chỉ trong thực tế các đồ vật có độ dài 1dm.
3-Giới thiệu đơn vị đo độ dài mét (m) và thước
mét:
-Hướng dẫn HS quan sát thước mét (có vạch chia từ
0 100) và giới thiệu: “Độ dài từ vạch 0 đến vạch
100 là 1 mét”.
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-GV vẽ trên bảng đoạn thẳng 1 mét và nói: “Độ dài
đoạn thẳng này là 1 m”.
-Mét là đơn vị đo của độ dài. Viết tắt là: m.
-Yêu cầu HS dùng thước kẻ để đo đoạn thẳng trên.
Đoạn thẳng đó dài bao nhiêu dm?
1m = 10dm; 10dm = 1m.
-Hướng dẫn HS quan sát thước nhìn các vạch chia:
1m = ? cm
1m = 10dm = 100cm.
-Độ dài 1m được tính từ vạch nào đến vạch nào trên
thước m?
3-Thực hành:
-BT 1/64: Hướng dẫn HS làm:
1m = 10dm ; 2m = 20dm
1m = 100cm ; 3m = 30dm

-BT 2/64: Hướng dẫn HS làm:
27m + 5m = 32m.
3m + 40m = 43m.
16m – 9m = 7m.
59m – 27m = 32m.

Bảng con 2 phép
tính. Làm vở. HS
yếu làm bảng.
Nhận xét. Tự
chấm vở.
2 nhóm. ĐD làm.
Nhận xét.

-BT 3/64: Hướng dẫn HS làm:
Giải:

Số mét tấm vải thứ 2 dài là:
21 – 7 = 14 (m).

ĐS: 14 m.

Đọc đề. Làm vở,
làm bảng. Nhận
xét. Đổi vở chấm.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT 4/64.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

2 nhóm. Nhận
xét.

TOÁN. Tiết: 146
KI - LÔ - MÉT

A-Mục tiêu:
-Nắm được tên gọi, ký hiệu và độ lớn của đơn vị ki – lô - mét.
-Có biểu tượng ban đầu về khoảng cách đo bằng ki – lô – mét.
-Nắm được quan hệ giữa km và m.
-Biết làm các phép tính cộng, trừ (có nhớ) trên số đo với đơn vị là km.
-HS yếu:- Nắm được tên gọi, ký hiệu và độ lớn của đơn vị ki – lô - mét.

-Nắm được quan hệ giữa km và m.
B-Đồ dùng dạy học: Bản đồ Việt Nam.
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C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS
làm:

Bảng lớp (3 HS).

1dm = 10 cm
1m = 100cm

100cm = 1m
10dm = 1m

BT3/150( SGK).
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Giới thiệu đơn vị đo độ dài ki – lô - mét (km):
-Để đo các khoảng cách lớn, chẳng hạn quãng
đường giữa 2 tỉnh ta dùng đơn vị đo lớn hơn là ki –
lô – mét.
-Ki – lô - mét là đơn vị đo của độ dài. Viết tắt là:
km.

1km = 1000m
3-Thực hành:
-BT 1/65: Hướng dẫn HS làm:
1km = 1000m
1m = 100cm
68m +27m > 90m
9m + 4m < 1km

-BT 2/65: Hướng dẫn HS làm:
a)Quãng đường AB dài 18km.
b)Quãng đường BC dài hơn AB là 7km.
c)Quãng đường BC ngắn hơn CD là 12km

Bảng con 2 phép
tính. Làm vở. HS
yếu làm bảng.
Nhận xét. Tự
chấm vở.
Làm miệng.
Nhận xét

-BT 3/65: Hướng dẫn HS làm:
a)Hà Nội đến Huế: 688km.
b)Hà Nội đến Đà Nẵng: 791km.
c)Đà Nẵng đến TPHCM: 935km.

Đọc đề.
Làm vở, làm
bảng. Nhận xét.
Đổi vở chấm.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Ki – lô mét viết tắt ntn?

1km = ? m
1m = ? cm.

-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

HS trả lời:
Km
1km = 1000m
1m = 100cm.

TOÁN. Tiết: 147
MI – LI - MÉT

A-Mục tiêu:
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-Nắm được tên gọi, ký hiệu và độ lớn của đơn vị mi - li - mét.
-Nắm được quan hệ giữa cm và mm, giữa m và mm.
-Tập ước lượng độ dài theo đơn vị cm và mm.
-HS yếu:- Nắm được tên gọi, ký hiệu và độ lớn của đơn vị mi - li - mét.

-Nắm được quan hệ giữa cm và mm, giữa m và mm.
B-Đồ dùng dạy học: Thước kẻ HS với các vạch chia thành từng mm.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS
làm:

Bảng lớp (2 HS).

1km = 1000m
1m = 100cm

68m + 5m < 90m
26m + 4m = 30m

-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Giới thiệu đơn vị đo độ dài mi - li - mét (mm):
-Nêu các đơn vị đo độ dài đã học.
-Hôm nay chúng ta học một đơn vị mới nữa đó là
mi – li – mét. Viết tắt là:mm

-YCHS quan sát độ dài 1cm trên thước kẻ của HS và
hỏi: “ độ dài 1cm chẳn hạn từ vạch 0 1 được chia
ra làm bao nhiêu phần bằng nhau?”
-Độ dài của 1 phần chính là 1mm.
- Qua việc quan sát dược em cho biết:

1cm = ?mm
1m = ? cm
1cm = 10mm
1m = 1000mm.

-Gọi HS đọc lại.
-Hướng dẫn HS xem hình vẽ ở SGK.

cm, dm, m, km.

Đọc lại(Cá
nhân,ĐT)
10 phần bằng
nhau.

1cm = 10mm
1m = 1000mm

Cá nhân. ĐT
HS xem.

3-Thực hành:
-BT 1/66: Hướng dẫn HS làm:

1cm = 10mm
1m = 1000mm
4cm = 40mm
20mm = 2cm.

-BT 2/65: Hướng dẫn HS làm:
CD = 70mm; MN = 60mm; AB = 40mm.

Bảng con 2 phép
tính. Làm vở. HS
yếu làm bảng.
Nhận xét. Tự
chấm vở.
Làm miệng.
Nhận xét

-BT 3/65: Hướng dẫn HS làm:
Chu vi hình tam giác đó là:

Đọc đề.
Làm vở, làm
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15 + 15 + 15 = 45( cm)
Đáp số:45 ( cm)

bảng. Nhận xét.
Đổi vở chấm.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT4/66
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

2 nhóm- Nhận
xét

TOÁN. Tiết: 148
LUYỆN TẬP

A-Mục tiêu:
-Củng cố về các đơn vị đo độ dài: km, m, mm.
-Rèn luyện kĩ năng làm tính, giải bài toán có liên quan đến các số đo theo đơn vị
độ dài đã học( m, km, mm).
-Kĩ năng đo độ dài các đoạn thẳng.
-HS yếu: Rèn luyện kĩ năng làm tính, giải bài toán có liên quan đến các số đo theo
đơn vị độ dài đã học( m, km, mm).
B-Đồ dùng dạy học: Các hình vuông to, nhỏ; các hình chữ nhật như SGK.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT
1m = 100cm 100mm = 10cm
1m = 1000mm 20cm = 2dm
BT3/66

Bảng (3 HS).

-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Luyện tập:
-BT 1/67: Hướng dẫn HS tự làm: Bảng con 2 pt.
35m + 24m = 59m
46km - 14km = 32km
24km : 4 = 6km…

Làm vở. HS yếu
làm bảng.
Nhận xét.

-BT 2/62: Hướng dẫn HS làm:
Số ki - lô – mét bác Sơn phải đi tiếp là:

43 – 25 = 18( km )
Đáp số: 18km

Làm vở.Làm
bảng. Nhận xét.
Đổi vở chấm.

-BT 4/67: Hướng dẫn HS làm:
Chu vi hình tứ giác ABCD là:

40 + 30 + 40 + 10 = 120( mm)
Đáp số: 120mm

Làm nhóm.
Đại diện làm.
Nhận xét

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
3m + 7m = ?m
27m : 3 = ?m

HS trả lời.
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-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.
TOÁN. Tiết: 149

VIẾT SỐ THÀNH TỔNG CÁC TRĂM, CHỤC, ĐƠN VỊ.

A-Mục tiêu:
-Ôn lại về so sánh các số và thứ tự các số.
-Ôn lại về đếm các số.
-Biết viết số có 3 chữ số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.
-HS yếu: -Ôn lại về so sánh các số và thứ tự các số.

-Ôn lại về đếm các số.
B-Đồ dùng dạy học: Bộ ô vuông của GV và HS.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm: Bảng lớp (2 HS).

24dm : 6 = 4dm 18cm + 20dm = 38
-BT 3/67.
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Ôn thứ tự các số:
Cho HS đếm miệng các số từ: 201 210; 321 332; 461
 472; 591 600.
3-Hướng dẫn viết số có 3 chữ số thành tổng các trăm,
chục, đơn vị:
GV ghi bảng: 375.
Số 375 có mấy trăm, chục, đơn vị?
Hướng dẫn HS viết thành: 300 + 70 + 5.

300 là giá trị của hàng nào?
70 là giá trị của hàng nào?
5 là giá trị của hàng nào?
Yêu cầu HS phân tích các số: 456, 764, 893, 820, 703, 450.

4-Thực hành:
-BT 1/68: Hướng dẫn HS làm:
364: 3 trăm, 6 chục, 4 đơn vị. 364 = 300 + 60 + 4.
519: 5 trăm, 1 chục, 9 đơn vị. 519 = 500 + 10 + 9.

Miệng.

3 trăm, 7 chục, 5
đơn vị.
Hàng trăm.
Hàng chục.
Hàng đơn vị.
456 = 400+50+6.
764 = 700+60+4.
893 = 800+90+3.
820 = 800+20+0.
703 = 700+3.
450 = 500+50.

4 Nhóm.
Đại diện làm (HS
yếu). Nhận xét.
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921: 9 trăm, 2 chục, 1 đơn vị. 921 = 900 + 20 + 1.
-BT 2/68: Hướng dẫn HS làm:
Hướng dẫn nối vào vở.

Làm vở, làm
bảng. Nhận xét.
Tự chấm vở.

-BT 3/68: Hướng dẫn HS làm: Bảng con 2pt.
391 = 300 + 90 + 1
273 = 200 + 70 + 3

916 = 900 + 10 + 6
502 = 500 + 2

Làm vở, làm
bảng. Nhận xét.
Đổi vở chấm.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT 4/68.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

2 nhóm. Nhận
xét.

TOÁN. Tiết: 150
PHÉP CỘNG (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000

A-Mục tiêu:
-Biết cách đặt tính rồi cộng các số có 3 chữ số theo cột dọc.
-HS yếu: Biết cách đặt tính rồi tính số có 3 chữ số.
B-Đồ dùng dạy học: Các hình vuông, hình chữ nhật như SGK.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
412 = 400 + 10 + 2.
506 = 500 + 6.
720 = 700 + 20

Bảng lớp (3 HS).

-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Hướng dẫn cộng các số có 3 chữ số (không nhớ):
a. Giới thiệu phép cộng:
-Nêu bài toán + gắn hình như SGK.
-Có 326 HV thêm 253 HV nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu HV?
Muốn biết ta làm ntn?
b. Đi tìm kết quả:
-Tổng 326 và 253 có ? trăm, ? chục, ? chục?
-Gộp tất cả ta có bao nhiêu HV?
Vậy 326 + 253 = ?
c. Đặt tính và thực hiện tính:
-Yêu cầu HS đặt tính giống như đối với số có 2 chữ số.
-GV nêu lại: Viết số thứ nhất 326, sau đó xuống dòng viết
253 sao cho: hàng trăm thẳng hàng trăm, hàng chục thẳng

Quan sát.
Theo dõi.
326 + 253.

5 trăm, 7 chục, 9
đơn vị.
579.

HS nêu.
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hàng chục, hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, viết dấu + ở giữa
và kẻ dấu gạch ngang.

326
+

253

-Yêu cầu nêu cách tính (như số có 2 chữ số).
-Gọi HS làm cá nhân.
Tính từ phải sang trái.
Cộng đơn vị với đơn vị: 6 + 3 = 9, viết 9.
Cộng chục với chục: 2 + 5 = 7, viết 7.
Cộng trăm với trăm: 3 + 2 = 5, viết 5.

326
+

253
579

-Quy tắc: Đặt tính, tính.
+Đặt tính: Viết trăm dưới trăm, chục dưới chục, đơn vị dưới
đơn vị.
+Tính: Phải sang trái, đơn vị cộng đơn vị, chục với chục,
trăm với trăm.

HS nêu lại.

Cá nhân.

Nhiều HS nhắc
lại.

3-Thực hành:
-BT 1/69: Hướng dẫn HS làm: Bảng con 2 pt.

432
+

356
788

524
+

173
697

618
+

321
939

621
+

213
834

Làm vở. HS yếu
làm bảng. Nhận
xét. Tự chấm vở.

-BT 2/69: Hướng dẫn HS làm: Thảo luận nhóm.
724

+

215
939

806
+

173
978

263
+

720
983

624
+

55
679

ĐD làm. Nhận
xét, bổ sung.
Tuyên dương.

-BT 3/69: a) Hướng dẫn HS làm: Làm vở, làm bảng
500 + 200 = 700
600 + 300 = 900

800 + 100 = 900
300 + 300 = 600

Nhận xét. Đổi vở
chấm.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT 3b/69.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

3 nhóm. Nhận
xét.

TOÁN. Tiết: 151
LUYỆN TẬP
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A-Mục tiêu:
-Luyện kỹ năng tính cộng các số có 3 chữ số
-Ôn tập về chu vi hình tam giác và giải bài toán.
-HS yếu: Rèn kỹ năng tính cộng các số có 3 chữ số.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm bài
tập:

624 372
55 415
979 787

Nhận xét, ghi điểm
II- Hoạt động 2(30 phút): Bài mới.
1. Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Ghi
2. Luyện tập:
- BT 1/70: HD HS làm:

Bảng lớp (2 HS).
Bảng con

Bảng con
362 431 283 334
516 568 414 425
878 999 697 759 …

Làm vở
Làm bảng (HS
yếu làm) – Nhận
xét
Tự chấm vở

BT 2/70: HD HS làm:
361 712 453 75
425 257 235 18
786 969 688 93 …

BT 4/70: HD HS làm:
Số lít nước thùng II có là:

156 + 23 = 179 (l)
ĐS: 179 lít

III- Hoạt động 3(5 phút): Củng cố dặn dò:
Trò chơi: BT 5/71
Về nhà xem lại bài – Nhận xét

Đọc đề
Làm vở
Làm bảng, N xét
Đổi vở chấm
Đọc đề
Làm nhóm
Đại diện làm
Nhận xét

2 nhóm làm,Nxét

TOÁN. Tiết: 152
PHÉP TRỪ (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000

A-Mục tiêu:
-Biết cách đặt tính rồi tính trừ các số có 3 chữ số theo cột dọc.
-HS yếu: biết cách tính trừ số có 3 chữ số.
B-Đồ dùng dạy học: Các Hv to, Hv nhỏ, các HCN như SGK.
C-Các hoạt động dạy học:

+ + + +

++

+ + + +
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I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS
làm BT:

453 762
235 16
688 778

BT 4/ 71
Nhận xét, ghi điểm

Bảng lớp (3 HS).
Nhận xét

II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Hướng dẫn trừ các số có 3 chữ số:
- Giới thiệu phép trừ
Nêu bài toán, gắn hình như Sgk
Có 635 hình vuông, bớt 214 hình vuông, muốn biết
còn lại bao nhiêu hình vuông ta làm như thế nào?
- Đi tìm kết quả:
Phần còn lại có mấy trăm, mấy chục, mấy hình
vuông?
4 trăm 2 chục 1 hình vuông là? Hình vuông
Vậy 635 – 214 = ?
- Đặt tính và thực hiện tính. HD HS cách đặt tính
(giống như cách đặt tính cộng)
Quy tắc:
+ Đặt tính: Viết trăm dưới trăm, chục dươiu1 chục,
đơn vị dưới đơn vị.
+ Tính: Trừ từ phải sang trái, đơn vị trừ đơn vị, chục
trừ chục, trăm trừ trăm.

Theo dõi
Thực hiện phép
trừ
635 – 214

4 trăm, 2 chục, 1
hình vuông
421

2 HS nêu

Nhiều HS nhắc
lại.

3-Thực hành:
- BT1/ 72 HD HS làm:

362 999 736 634
241 568 423 420 …
121 431 313 214 …

BT 2/ 72: HD HS làm:
567 647 854 752
425 127 813 140
142 520 41 612 …

- BT 3/72: HD HS là:
500 – 400 = 100 700 – 200 = 500
600 – 300 = 300 800 – 300 = 500
700 – 300 = 400

Bảng con 2 phép
tính
Làm vở
Làm bảng, N xét
Tự chấm vở

Nhóm
Đại diện làm
Nhận xét

Miệng (HS yếu
làm).
Nhận xét

++

++ ++

+ + + +
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BT 4/ 72: HD HS làm: Đọc đề
Tóm tắt:
Khối 1:
Khối 2:

Giải:
Số HS khối lớp 2 áo là:
287 – 35 = 252 (HS)

ĐS: 252 HS

Làm vở
Làm bảng, N xét
Đổi vở chấm

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
- Gọi HS nêu cách tính trừ và cách trừ.
Về nhà xem lại bài – Nhận xét

TOÁN. Tiết: 153
LUYỆN TẬP

A-Mục tiêu:
- Luyện kĩ năng tính trừ các số có 3 chữ số (không nhớ)
- Luyện tập kĩ năng tính nhẫm. Ôn tập về giải toán
- Luyện kĩ năng về nhận dạng hình.
-HS yếu: Rèn kĩ năng tính trừ số có 3 chữ số ( không nhớ)
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT

865 647
814 127 BT 4/ 72
051 520

Bảng (3 HS).

-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Luyện tập:
-BT 1/73: Hướng dẫn HS tự làm: Bảng con 2 pt.

572 689 874 534
241 568 632 214
331 121 242 320 …

Làm vở.
Làm bảng (HS
yếu làm).
Nhận xét.
Tự chấm vở

-BT 2/73: Hướng dẫn HS làm:
678 719 643 67
524 216 620 39
154 503 23 28 …

Làm nháp.
Làm bảng.
Nhận xét.

-BT 3/73: Hướng dẫn HS làm:
Thứ tự điền: 111, 444, 572, 401, 765.

2 nhóm.
Đại diện làm.

? HS

287 HS
35 HS

__ __

_ _ __

__ __
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Nhận xét
Làm vở

BT4/ 73 Hướng dẫn HS làm:
Tóm tắt:
Táo:
Cam:

Số quả cây cam có là:
230 – 20 = 210 (quả)

ĐS: 210 quả

2 nhóm
Đại diện làm
Nhận xét
Làm vở
Làm bảng
Nhận xét
Đổi vở chấm

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.

Cho HS làm: 782 697 523
531 472 110

Bảng (3Hs)

251 225 413
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

TOÁN. Tiết: 154
LUYỆN TẬP CHUNG

A-Mục tiêu:
- Luyện kỹ năng tính cộng, trừ các số có 3 chữ số.
- Luyện kỹ năng tính nhẩm.
-HS yếu: Rèn kĩ năng tính cộng, trừ các số có 3 chữ số.
B-Đồ dùng dạy học:
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm bài
tập: 350 786 BT 4/73

330 325
20 461

Nhận xét, ghi điểm

Bảng lớp (3 HS).

II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2- Luyện tập chung:
-BT 1/68: Hướng dẫn HS làm:

43 25 37 32 56
47 65 19 49 38
90 90 56 81 94 …

- BT 2/ 74: HD HS làm:
80 74 93 91 52
59 16 76 23 17
21 58 17 68 35 …

- BT 4/ 74: HD HS làm:

Bảng con
Làm vở
Làm bảng, N xét
Tự chấm

Bảng con
Bảng lớp (HS
yếu làm). Nhận
xét

230 quả

20 quả? quả

_ _ _

__

+ + ++ +

-- - --
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274 357 538 843
212 430 316 623
486 787 222 220

4 nhóm
Đại diện làm
Nhận xét

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT 3/74.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

2 nhóm, N xét

TOÁN Tiết: 155
TIỀN VIỆT NAM

A- Mục tiêu:
- Giúp HS nhận biết đơn vị của tiền Việt Nam là đồng.
- Nhận biết một số loại giấy bạc: 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng và 1000 đồng.
- Bước đầu nắm được quan hệ trao đổi giữa giá trị của các loại giấy bạc đó.
- Biết làm các phép tính cộng, trừ trên các số với đơn vị là đồng.
- HS yếu:

- Giúp HS nhận biết đơn vị của tiền Việt Nam là đồng.
- Nhận biết một số loại giấy bạc: 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng và 1000

đồng.
B- Đồ dùng dạy học: Các tờ giấy bạc: 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng.
C- Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm bài
tập: 538 843

316 623
222 220

Nhận xét, ghi điểm

Bảng lớp (2 HS).

II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2- Giới thiệu các loại giấy bạc:
- 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng.
- GV giới thiệu: Khi mua, bán hàng ta cần sử dụng tiền để
thanh toán.
- Đơn vị thường dùng của tiền Việt Nam là đồng. Trong
phạm vi 1000 đồng có các loại giấy bạc: 100 đồng, 200
đồng, 500 đồng.
- Cho HS quan sát kĩ 2 mặt của các tờ giấy bạc và nhận xét

3. Thực hành:
- BT 1/75: HD HS làm:
800 đồng, 900 đồng, 1000 đồng
- BT 2/75: HD HS làm:
Đánh dấu vào chú lợn 500 đồng.

Quan sát

Dòng chữ “Một
trăm đồng” và số
100.

Miệng (HS yếu).
Nhận xét.
Nhóm. Nhận xét.

++ - -

__
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- BT 3/75: HD HS làm:
200 đồng + 500 đồng = 700 đồng
900 đồng + 400 đồng = 500 đồng

Bảng con 2 p.tính
Làm vở, làm bảng
N.xét, tự chấm vở

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Trò chơi: BT 4/75.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

2 nhóm, N xét

TOÁN. Tiết: 156
LUYỆN TẬP

A-Mục tiêu:
- Củng cố việc nhận biết và cách sử dụng một số loại giấy bạc: 100 đồng, 200 đồng,
1000 đồng.
- Rèn kĩ năng thực hiện các phép tình cộng, trừ trên các số với đơn vị là đồng và kĩ
năng giải toán liên quan đến tiền tệ.
- Thực hành trả tiền và nhận tiền thừa trong buôn bán.
- HS yếu: Củng cố việc nhận biết và cách sử dụng một số loại giấy bạc: 100 đồng,
200 đồng, 1000 đồng.
B- Đồ dùng dạy học:Một số tờ giấy bạc: 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1000
đồng
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): Cho HS làm bài tập:
800 đồng + 100 đồng = 900 đồng
1000 đồng – 300 đồng = 700 đồng
Nhận xét, ghi điểm
II- Hoạt động 2: Bài mới
1. Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài Ghi
2. Luyện tập:
- BT 1/76: HD HS làm:
a) Số đồng trong túi An có là:
500 + 200 + 100 = 800 (đồng)
b) Số đồng An còn lại là:
800 – 700 = 100 (đồng)
ĐS: a) 800 đồng

b) 100 đồng

Bảng lớp (2 HS).

Làm vở. HS yếu
làm bảng.
Nhận xét.
Đổi vở chấm

BT 2/76: HD HS làm:
Số tiền Bình còn lại là:
400 đồng, 400 đồng, 0 đồng
III- Hoạt đông 3: Củng cố - dặn dò:
900 đồng – 600 đồng = ?
Về nhà xem lại bài – Nhận xét

2 nhóm
Đại diện làm
Nhận xét

300 đồng
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TOÁN. Tiết: 157
LUYỆN TẬP CHUNG

A-Mục tiêu:
- Đọc, viết so sánh các số có 3 chữ số.
- Xác định 1/5 của một nhóm đã học.
- Giải bài toán với quan hệ “nhiều hơn” 1 số đơn vị.
- HS yếu:

- Đọc, viết so sánh các số có 3 chữ số.
- Xác định 1/5 của một nhóm đã học.

B-Đồ dùng dạy học:
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): Kiểm tra bài cũ: cho HS làm bài
tập:
BT 1/ 76:
600 đồng – 200 đồng = 400 đồng
400 đồng + 300 đồng = 700 đồng
Nhận xét, ghi điểm

Bảng lớp (2 HS).

II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Luyện tập chung:
- BT 1/77: HD HS làm:
Hướng dẫn HS đọc số, viết số: trăm, chục, đơn vị.

- BT 3/77: HD HS làm:
324 < 542 400 + 50 + 7 = 457
398 > 339 700 + 35 = 735
830 > 829 1000 > 999
- BT 4/77: HD HS làm:
Giá tiền 1 cái kéo là:

800 + 200 = 1000 (đồng)
ĐS: 1000 đồng

Làm vở. HS yếu
làm bảng, Nhận
xét. Tự chấm vở
Bảng con
Làm vở. Làm
bảng. Nhận xét.
Đổi vở chấm

2 nhóm
Đại diện làm
Nhận xét

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
- Trò chơi: BT 5/77
- HD HS tô màu vào hình.
Về nhà xem lại bài – Nhận xét

TOÁN. Tiết: 158
LUYỆN TẬP CHUNG
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A-Mục tiêu:
- So sánh và sắp xếp thứ tự các số có 3 chữ số.
- Thực hiện cộng (trừ), nhẩm (viết) các số có 3 chữ số (không nhớ). Phát triển trí
tưởng tượng qua xếp hình.
- HS yếu: So sánh và sắp xếp thứ tự các số có 3 chữ số. Thực hiện cộng (trừ), nhẩm
(viết) các số có 3 chữ số (không nhớ).
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT
1000 > 999 BT 4/77
700 + 35 < 753

Bảng (3 HS).

-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Luyện tập chung:
-BT 2/78: Hướng dẫn HS tự làm:
a) 567
b) 378, 389, 497, 503, 794

Làm vở. HS yếu
làm bảng, Nhận
xét. Tự chấm vở.

-BT 3/78: Hướng dẫn HS làm:
426 625 749 618
252 72 215 103
678 697 534 515 …

- BT 4/ 78: HD HS làm:
B. tái chế nhựa

Bảng con. HS
yếu làm bảng lớp.
Nhận xét.
Đổi vở chấm
Miệng, Nhận xét.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
- Trò chơi: BT 5/78
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

2 nhóm

TOÁN. Tiết: 154
LUYỆN TẬP CHUNG

A-Mục tiêu:
- Kĩ năng cộng, trừ các số có 3 chữ số không nhớ.
- Tìm 1 thành phần chưa biết của phép +, -
- Quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài thông dụng.
- Giải bài toán liên quan đến “nhiều hơn” hoặc “ít hơn” về một số đơn vị.
- HS yếu:

- Kĩ năng cộng, trừ các số có 3 chữ số không nhớ.
- Tìm 1 thành phần chưa biết của phép +, - .

B-Đồ dùng dạy học:
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm bài
tập: 734 976

Bảng lớp (2 HS).
__
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251 354
985 622

Nhận xét, ghi điểm
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2- Luyện tập chung:
-BT 1/79: Hướng dẫn HS làm:

345 967 502 874
323 455 95 273
668 512 597 601

- BT 2/ 79: HD HS làm:
x + 68 = 92 x – 27 = 54
x = 92 – 68 x = 54 + 27
x = 24 x = 81

- BT 3/ 79: HD HS làm:
80 cm + 20 cm = 1m
200 cm + 85 cm > 285 cm
600 cm + 69 cm < 696 cm

- BT 4/ 79: HD HS làm:
Chu vi hình tam giác ABC là:

15 + 25 + 20 = 60 (cm)
ĐS: 60 cm

Bảng con. HS
yếu làm bảng.
Nhận xét.
Tự chấm

Nhóm
Đại diện nhóm
Nhận xét
Nháp
Đọc bài làm
Nhận xét

Làm vở
Làm bảng, N xét
Đổi vở chấm

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
327 895
451 273
778 622

-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

2 HS làm
Nhận xét

TOÁN Tiết: 160
KIỂM TRA

A- Mục tiêu:
- Kiểm tra HS kiến thức về thứ tự các số.
- Kỹ năng so sánh các số có 3 chữ số
- Kỹ năng tính cộng trừ các số có 3 chữ số.
B- Đề kiểm tra:
1. Số: 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362
2. (>; <; =)

357 < 400 301 > 297
601 > 536 999 < 1000
238 < 259 823 = 823

3. Đặt tính rồi tính:

+ + ++

-+
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423 + 235 351 + 246
4. Đặt tính rồi tính:

972 – 320 656 – 234
5. Tính (Theo mẫu): 83 cm + 10cm = 93 cm

62m + 7mm = 69mm
93km – 10km = 83km
273l + 12l = 261l
480kg + 10kg = 490kg

B. Hướng dẫn đánh giá:
Mỗi bài đúng: 2 điểm

TOÁN. Tiết: 161
ÔN TẬP VỀ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000

A-Mục đích yêu cầu:
-Giúp HS củng cố về đọc, viết, đếm, so sánh các số có 3 chữ số.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Nhận xét bài kiểm tra.
II-Hoạt động 2:Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Ghi.:
2-Ôn tập:
-BT 1/81: HDHS làm.
325, 540, 874, 301, 214, 657, 421, 444, 800, 999.
-BT 2/81: HDHS làm.
a) 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435,
436, 437, 438, 439.
b) 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999,
1000.
-BT 4/81: HDHSlàm.

301 > 298
657 < 765
842 = 800 + 40 + 2
782 < 786
505 = 501 + 4
869 < 689

III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò:
Trò chơi: BT 5/81.

Bảng con – Nhận
xét
4 nhóm.
Đại diện làm.
Nhận xét

Làm vở.
Làm bảng.
Nhận xét .
Đổi vở chấm.

2 nhóm – Nhận
xét

TOÁN. Tiết: 162
ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000

A-Mục tiêu:
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-Củng cố về đọc, viết các số có 3 chữ số.
-Phân tích các số có 3 chữ số thành các trăm, các chục, các đơn vị và ngược lại.
-Sắp xếp các số theo thứ tự xác định: Tìm đặc điểm của một dãy số để viết tiếp các
số của dãy số đó.
-HS yếu: Củng cố về đọc, viết các số có 3 chữ số.
B-Đồ dùng dạy học: Tấm bìa đơn vị, chục, trăm ô vuông.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT.
320 > 319 430 = 430
628 > 599 870 < 890.
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Ôn lại về các số trong phạm vi 1000 ( tt ):
-BT 1/82: HDHS làm.
HS nối

-BT 2/82: HDHS làm.
a) 687 = 600 + 80 + 7

141 = 100 + 40 + 1
735 = 700 + 30 + 5

b) 600 + 70 + 2 = 672
300 + 90 + 9 = 399
400 + 40 + 4 = 444…

- BT 3/82: HDHS làm.
a) 456, 457, 467, 475.
b) 475, 467, 457, 456.
- BT 4/82: HDHS làm.
a) 880
b) 314
c) 630.

Bảng lớp (3 HS).
Nhận xét

Làm vở.
Làm bảng –Nhận
xét . Tự chấm.
Bảng con 2 phép
tính. Làm vở.
Làm bảng – Nhận
xét . Đổi vở chấm

4 nhóm.
Đại diện làm.
Nhận xét .
Miệng – Nhận
xét

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
Cho HS đọc các số sau: 250, 872, 571, 623, 848…
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

HS đọc – Nhận
xét
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TOÁN. Tiết: 163
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

A-Mục tiêu:
-Cộng, trừ nhẩm và viết các số (có nhớ trong phạm vi 100, không nhớ đối với các
số có 3 chữ số).
-Giải bài toán về cộng, trừ.
-HS yếu: Cộng, trừ nhẩm và viết các số (có nhớ trong phạm vi 100, không nhớ đối
với các số có 3 chữ số).
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
900 + 50 + 1 = 951
500 + 20 = 520
700 + 3 = 703

Cá nhân (2 HS).

-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Ôn tập về phép cộng, phép trừ:
-BT 1/83: Hướng dẫn HS làm. Làm vở. HS yếu

6 + 9 = 15
7 + 9 = 16

30 + 40 = 75
80 – 20 = 60

làm bảng. Nhận
xét. Tự chấm vở.

-BT 2/83: Hướng dẫn HS làm: Bảng con 2 pt.
45
35
80

62
17
45

867
432
435

246
513
759

HS yếu làm bảng.
Nhận xét. Đổi vở
chấm.

-BT 3/83: Hướng dẫn HS làm: 4 nhóm.
Tóm tắt:
Nam: 475 HS
Nữ: 510 HS.
Tổng cộng: ? HS.

Giải:
Số HS trại hè đó là:
475 + 510 = 985 (HS)

ĐS: 985 HS.

Đại diện làm.
Nhận xét.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Cho HS làm: Bảng.

980
250

74
25

315
254

-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.
TOÁN. Tiết: 164

ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ
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A-Mục tiêu:
-Cộng, trừ nhẩm và viết các số (có nhớ trong phạm vi 100, không nhớ đối với các
số có 3 chữ số).
-Giải bài toán về cộng, trừ và tìm số hạng chưa biết, tìm SBT chưa biết.
-HS yếu: Cộng, trừ nhẩm và viết các số (có nhớ trong phạm vi 100, không nhớ đối
với các số có 3 chữ số).
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm: Bảng lớp (3 HS).

503
194
697

672
372
300

Nhận xét.

-BT 4/83.
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo):
-BT 1/84: Hướng dẫn HS làm:

7 + 8 = 15
8 + 7 = 15
15 – 7 = 8
15 – 8 = 7

400 + 300 = 700
300 + 400 = 700
700 – 300 = 400
700 – 400 = 300

Làm miệng. HS
yếu làm bảng.
Nhận xét.

-BT 2/84: Hướng dẫn HS làm:
58
29
87

100
65
35

888
357
531

432
56
488

Bảng con, HS
yếu làm bảng lớp.
Nhận xét.

-BT 3/84: Hướng dẫn HS làm: Bảng con.
130 > 110
110 < 130
180 < 190

160 > 130
180 < 200
120 < 170

Nhận xét.

-BT 4/56: Hướng dẫn HS làm: 3 nhóm.
x – 45 = 32

x = 32 + 45
x = 77

x + 24 = 86
x = 86 – 24
x = 62

ĐD làm bảng.
Nhận xét. Tự
chấm vở.

-BT 4/84: Hướng dẫn HS làm:
Số lít dầu buổi chiều cửa hàng đó bàn được là:

325 + 144 = 469 (l)
ĐS: 469 l.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Cho HS làm:
x – 27 = 53 ; x + 18 = 93.

Làm vở, làm
bảng. Nhận xét.
Đổi vở chấm.
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-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

TOÁN. Tiết: 165
ÔN TẬP PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

A-Mục tiêu:
-Nhân, chia trong phạm vi các bảng nhân, chia đã học.
-Nhận biết một phần mấy của một số bằng hình vẽ. Tìm một thừa số chưa biết.
Giải bài toán về phép nhân.
-HS yếu: Nhân, chia trong phạm vi các bảng nhân, chia đã học.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm: Bảng lớp (3 HS).

Nhận xét.
564
44
520

70 – x = 30
x = 70 – 30
x = 40

-BT 4/84
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Ôn tập về phép nhân và phép chia:
-BT 1/85: Hướng dẫn HS làm

4 x 8 = 32
3 x 8 = 24
2 x 9 = 18
5 x 7 = 35

15 : 5 = 3
12 : 2 = 6
27 : 3 = 9
40 : 4 = 10

Làm miệng. HS
yều làm bảng.
Nhận xét.

-BT 2/85: Hướng dẫn HS làm:
5 x 3 + 5 = 15 + 5 ; 28 : 4 + 13 = 7 + 13

= 20 = 20

Bảng con. HS yếu
làm bảng. Nhận
xét.

-BT 3/85: Hướng dẫn HS làm: 2 nhóm.
x : 4 = 5

x = 5 x 4
x = 20

5 x x = 40
x = 40 : 5
x = 8

Đại diện làm.
Nhận xét.

-BT 4/85: Hướng dẫn HS làm:
Số cây trong vườn có là:

8 x 5 = 40 (cây)
ĐS: 40 cây.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Cho HS làm:
5 x 7 = ; 32 : 4 =
3 x 8 = ; 27 : 3 =

Bảng con.
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-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

TOÁN. Tiết: 166
ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ( tt )

A-Mục đích yêu cầu:
-Nhân chia nhẩm trong phạm vi các bảng nhân, chia đã học. Bước đầu nhận ra mối
quan hệ giữa phép nhân và phép chia.
-Nhận biết một phần mấy của một số.
-Giải bài toán về chia thành phần bằng nhau.
-Đặc điểm của số 0 trong các phép tính.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
5 x 7 = 35
20 : 5 = 4
-BT 4/85.
-Nhận xét bài kiểm tra.
II-Hoạt động 2:Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Ghi.:
2-Ôn tập về phép nhân và phép chia:
-BT 1/86: Hướng dẫn HS làm.
4 x 5 = 20 ; 3 x 4 = 12
5 x 4 = 20 ; 4 x 3 = 12
20 : 4 = 5 ; 12 : 3 = 4
20 : 5 = 4 ; 12 : 4 = 3
-BT 2/86: Hướng dẫn HS làm.
2 x 2 x 5 = 4 x 5

= 20
5 x 5 + 15 = 25 + 15

= 40
-BT 3/86: Hướng dẫn HS làm.
Tóm tắt: Giải:
24 cái kẹo: 4 em Số cái kẹo 1 em có là:
? kẹo: 1 em. 24 : 4 = 6 (cái kẹo)

ĐS: 6 cái kẹo

III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò:
-Trò chơi: BT 5/86.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

Bảng lớp.

Miệng. HS yếu
làm bảng lớp.
Nhận xét.

Bảng con, bảng
lớp. Nhận xét .

Đọc đề (2 HS).
Làm vở.
Làm bảng.
Nhận xét, bổ
sung. Đổi vở
chấm.

2 nhóm – Nhận
xét

TOÁN. Tiết: 167
ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG
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A-Mục tiêu:
-Củng cố về biểu tượng đo độ dài.
-Giải bài toán có liên quan đến các đơn vị đo là lít, đồng (tiền Việt Nam).
-HS yếu: Củng cố về biểu tượng đo độ dài.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT.
4 : 4 + 25 = 1 + 25

= 26
-BT 4/86
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Ôn lại về đại lượng:
-BT 3/87: HDHS làm.

Số lít dầu can to đựng là:
10 + 2 = 12 (l).

ĐS: 12 l.
-BT 4/87: HDHS làm.
Tóm tắt: Giải:
Có: 1000 đồng. Số đồng bạn An còn là:
Mua: 800 đồng. 1000 – 800 = 200 (đồng)
Còn: ? đồng. ĐS: 200 đồng
-BT 5/87: HDHS làm.
a) Một gang tay … 2dm.
b) Cột cờ … 15 m.
c) Quãng đường … 102 km.
d) Bề dày … 10 mm.
e) Chiếc bút … 16 cm.

Bảng lớp (2 HS).
Nhận xét

4 nhóm. ĐD làm.
Nhận xét, tuyên
dương.

Đọc đề (2 HS).
Làm vở, làm
bảng. Nhận xét.
Đổi vở chấm.

Bảng con. Nhận
xét.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
Cho HS làm:
32 l : 4 = ?
54 m – 17 m = ?
-BTVN: 1, 2/87.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

Bảng lớp.

TOÁN. Tiết: 163
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

A-Mục tiêu:
-Cộng, trừ nhẩm và viết các số (có nhớ trong phạm vi 100, không nhớ đối với các
số có 3 chữ số).
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-Giải bài toán về cộng, trừ.
-HS yếu: Cộng, trừ nhẩm và viết các số (có nhớ trong phạm vi 100, không nhớ đối
với các số có 3 chữ số).
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
900 + 50 + 1 = 951
500 + 20 = 520
700 + 3 = 703

Cá nhân (2 HS).

-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Ôn tập về phép cộng, phép trừ:
-BT 1/83: Hướng dẫn HS làm. Làm vở. HS yếu

6 + 9 = 15
7 + 9 = 16

30 + 40 = 75
80 – 20 = 60

làm bảng. Nhận
xét. Tự chấm vở.

-BT 2/83: Hướng dẫn HS làm: Bảng con 2 pt.
45
35
80

62
17
45

867
432
435

246
513
759

HS yếu làm bảng.
Nhận xét. Đổi vở
chấm.

-BT 3/83: Hướng dẫn HS làm: 4 nhóm.
Tóm tắt:
Nam: 475 HS
Nữ: 510 HS.
Tổng cộng: ? HS.

Giải:
Số HS trại hè đó là:
475 + 510 = 985 (HS)

ĐS: 985 HS.

Đại diện làm.
Nhận xét.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Cho HS làm: Bảng.

980
250

74
25

315
254

-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

TOÁN. Tiết: 164
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

A-Mục tiêu:
-Cộng, trừ nhẩm và viết các số (có nhớ trong phạm vi 100, không nhớ đối với các
số có 3 chữ số).
-Giải bài toán về cộng, trừ và tìm số hạng chưa biết, tìm SBT chưa biết.
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-HS yếu: Cộng, trừ nhẩm và viết các số (có nhớ trong phạm vi 100, không nhớ đối
với các số có 3 chữ số).
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm: Bảng lớp (3 HS).

503
194
697

672
372
300

Nhận xét.

-BT 4/83.
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo):
-BT 1/84: Hướng dẫn HS làm:

7 + 8 = 15
8 + 7 = 15
15 – 7 = 8
15 – 8 = 7

400 + 300 = 700
300 + 400 = 700
700 – 300 = 400
700 – 400 = 300

Làm miệng. HS
yếu làm bảng.
Nhận xét.

-BT 2/84: Hướng dẫn HS làm:
58
29
87

100
65
35

888
357
531

432
56
488

Bảng con, HS
yếu làm bảng lớp.
Nhận xét.

-BT 3/84: Hướng dẫn HS làm: Bảng con.
130 > 110
110 < 130
180 < 190

160 > 130
180 < 200
120 < 170

Nhận xét.

-BT 4/56: Hướng dẫn HS làm: 3 nhóm.
x – 45 = 32

x = 32 + 45
x = 77

x + 24 = 86
x = 86 – 24
x = 62

ĐD làm bảng.
Nhận xét. Tự
chấm vở.

-BT 4/84: Hướng dẫn HS làm:
Số lít dầu buổi chiều cửa hàng đó bàn được là:

325 + 144 = 469 (l)
ĐS: 469 l.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Cho HS làm:
x – 27 = 53 ; x + 18 = 93.
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

Làm vở, làm
bảng. Nhận xét.
Đổi vở chấm.

TOÁN. Tiết: 165
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ÔN TẬP PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

A-Mục tiêu:
-Nhân, chia trong phạm vi các bảng nhân, chia đã học.
-Nhận biết một phần mấy của một số bằng hình vẽ. Tìm một thừa số chưa biết.
Giải bài toán về phép nhân.
-HS yếu: Nhân, chia trong phạm vi các bảng nhân, chia đã học.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm: Bảng lớp (3 HS).

Nhận xét.
564
44
520

70 – x = 30
x = 70 – 30
x = 40

-BT 4/84
-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học Ghi.
2-Ôn tập về phép nhân và phép chia:
-BT 1/85: Hướng dẫn HS làm

4 x 8 = 32
3 x 8 = 24
2 x 9 = 18
5 x 7 = 35

15 : 5 = 3
12 : 2 = 6
27 : 3 = 9
40 : 4 = 10

Làm miệng. HS
yều làm bảng.
Nhận xét.

-BT 2/85: Hướng dẫn HS làm:
5 x 3 + 5 = 15 + 5 ; 28 : 4 + 13 = 7 + 13

= 20 = 20

Bảng con. HS yếu
làm bảng. Nhận
xét.

-BT 3/85: Hướng dẫn HS làm: 2 nhóm.
x : 4 = 5

x = 5 x 4
x = 20

5 x x = 40
x = 40 : 5
x = 8

Đại diện làm.
Nhận xét.

-BT 4/85: Hướng dẫn HS làm:
Số cây trong vườn có là:

8 x 5 = 40 (cây)
ĐS: 40 cây.

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Cho HS làm:
5 x 7 = ; 32 : 4 =
3 x 8 = ; 27 : 3 =
-Về nhà xem lại bài-Nhận xét.

Bảng con.
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