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Trường Tiểu học ……… 

GVCN Lớp 4 

MỘT SỐ VIỆC CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC MỚI 

2021- 2022 

Để đón chào năm học mới, PHHS đồng hành cùng con chuẩn bị một số việc sau: 

1. Đồ dùng học tập: 

- Vở viết: 7 quyển vở ở lớp (4 li, 48 trang): 

+ Toán                             + Tập làm văn 

+ Tiếng Việt                    + Chính tả  

+  Ghi bài                        +  K-S-Đ (Khoa học- Lịch sử - Địa lí- viết chung) 

+ Tin học              

        Ngoài ra, PH cho con tự chuẩn bị thêm 1 vở luyện (Soạn bài+ Dặn dò); 1 sổ tay nhỏ 

(ghi các công thức Toán học, các kiến thức quan trọng cần nhớ) và 1 vở nháp. 

- 1 bộ dụng cụ cắt khâu thêu (Dùng trong HKI) 

- 1 bộ Lắp ghép mô hình kĩ thuật (Dùng trong HKII) 

- 1 hộp bút có đầy đủ: 2 bút mực, bút chì, thước kẻ có vạch chia cm, ê-ke, tẩy. 

- 1 túi giấy kiểm tra in sẵn. 

- 1 túi nhựa (clear bag) hoặc kẹp tài liệu để lưu các bài kiểm tra và phiếu bài luyện. 

2. Các loại sách giáo khoa và vở viết phải ghi nhãn vở đầy đủ. 

Trường hợp chưa được nhận kịp SGK do thời gian giãn cách, PH có thể cho con tham 

khảo trang web có đủ bộ SGK và sách tham khảo của tất cả các môn khối lớp 3, 4, 5. 

https://metaisach.com/?s=S%C3%A1ch+l%E1%BB%9Bp+5 

(PH và các con có thể tìm trọn bộ sgk bằng cách tìm trên thanh công cụ: Sách lớp 3/4/5) 

3. Hàng ngày, HS phải chuẩn bị đầy đủ sách vở, ĐDHT theo thời khóa biểu,  

 

           Các con HS chính thức vào học tuần 1 từ 6/9/2021 

Hi vọng cô trò chúng mình sẽ cùng đồng hành một quãng thời gian với nhiều kỉ niệm đẹp! 

      Chúc các con đón một năm học mới vui tươi và đạt nhiều thành tích tốt! 

                                                                                                            Cô giáo của con 
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