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HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI (Tự học- Các môn học của GVCN) 

1. Môn Toán: 

- Đọc kĩ trước nội dung bài mới (ô màu xanh- SGK), ghi lại những câu hỏi, thắc mắc về bài học. 

- Sau giờ học, HS chữa bài( nếu làm sai mà chưa kịp chữa ở lớp) và bổ sung các bài học còn thiếu. 

- Học thuộc các công thức, qui tắc toán học theo yêu cầu. 

2. Tiếng Việt: (Chuẩn bị bài vào vở soạn) 

a) Tập đọc: 

- Đọc bài( ít nhất 3 lần), tìm từ khó đọc, khó hiểu, câu dài.(Với từ chưa rõ nghĩa có thể tra từ điển). -> Làm 

miệng. 

- Trả lời câu hỏi cuối bài một cách ngắn gọn. 

- Chia đoạn, tìm từ nhấn giọng, tìm giọng đọc từng đoạn, giọng đọc cả bài. -> Làm miệng 

- Tìm dàn ý, đại ý( HKI làm miệng; HKII làm vào vở). 

 Với bài Học thuộc lòng: HS học thuộc sau mỗi bài học. 

b) Luyện từ và câu: 

- Bài lí thuyết: + Trả lời ngắn gọn các câu hỏi trong phần Nhận xét.  

                                + Đọc trước nội dung phần bài tập. 

                                + Sau mỗi bài học: Học thuộc phần ghi nhớ  

- Bài luyện tập: Trả lời ngắn gọn các câu hỏi trong bài. 

- Bài Mở rộng vốn từ:  

      + Tra nghĩa và ghi lại nghĩa (nếu cần) các từ, các câu tục ngữ, thành ngữ.  

      + Trả lời ngắn gọn các câu hỏi trong bài. 

c) Tập làm văn: 

- Bài lí thuyết: + Trả lời ngắn gọn các câu hỏi trong phần Nhận xét.  

                                + Đọc trước nội dung phần bài tập. 

                                + Sau mỗi bài học: Học thuộc phần ghi nhớ  

- Bài luyện tập: Trả lời ngắn gọn các câu hỏi trong bài. 

d) Chính tả: 

- Nghe - viết: HS tự luyện viết trước ngày học có tiết Chính tả. 

- Nhớ- viết: HS Học thuộc lòng và cũng luyện viết trước. 

3. Khoa học:  

- Chuẩn bị tư liệu, tranh ảnh, thí nghiệm theo yêu cầu. 

- Học thuộc mục Bạn cần biết sau mỗi bài học. 

4. Lịch sử- Địa lí: 

- Chuẩn bị tư liệu, tranh ảnh theo yêu cầu. 

- Học thuộc mục Ghi nhớ sau mỗi bài học. 
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