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1. QUAN ĐIỂM BIÊN SOẠN SÁCH GIÁO KHOA 

Sách giáo khoa môn Toán được biên soạn: 

1.1. Theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông được thể hiện qua Nghị quyết 88/2014-QH13 về đổi mới về chương trình và sách 

giáo khoa giáo dục phổ thông của Quốc hội và qua chương trình giáo dục phổ thông mới: gồm chương trình giáo dục phổ thông 

tổng thể và chương trình giáo dục phổ thông môn Toán với trọng tâm là chuyển từ giáo dục chú trọng truyền thụ kiến thức sang 

giúp cho học sinh hình thành và phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực. 

1.2. Bám sát các tiêu chuẩn sách giáo khoa mới ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017 ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

1.3. Tư tưởng chủ đạo của bộ sách thể hiện bằng Slogan: Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục. Cụ thể: 

Với tư tưởng bình đẳng, bộ sách định hướng biên soạn cho học sinh: 

+ Cơ hội tiếp cận tri thức như nhau 

+ Phù hợp với năng lực nhận thức khác nhau 

+ Cơ hội phát triển năng lực như nhau 

Với tư tưởng dân chủ, bộ sách định hướng biên soạn cho học sinh: 

+ Tự chủ trong học tập 

+ Chủ động trong học tập 

+ Tự do trong sáng tạo 

+ Chủ động trong giải quyết các vấn đề 

Với Slogan này, bộ sách đã định hướng cho các nhóm tác giả biên soạn những nội dung và hoạt động học nhằm phát triển 3 

năng lực chung được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể: Tự chủ và tự học, Hợp tác và giao tiếp, Giải 

quyết vấn đề và sáng tạo. 
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1.4. Sách giáo khoa môn Toán có những đặc điểm nổi bật sau đây: 

1.4.1. Mỗi cuốn sách được phân chia thành các chủ đề theo chương trình môn Toán. 

1.4.2. Cách trình bày: phát triển qua từng lớp, từng cấp học phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ. Chẳng hạn: 

-   Ở cấp Tiểu học: hình thành khái niệm toán học và các quy tắc tính toán thông qua các biểu tượng trực quan kết hợp với suy 

luận quy nạp. 

-   Ở cấp THCS: bước đầu học sinh được làm quen với phương pháp tiên đề và chứng minh toán học. 

-   Ở cấp THPT: Học sinh được làm quen và rèn tư duy lô-gic lập luận chặt chẽ. 

    Ở cả ba cấp học luôn chú ý gắn kiến thức toán học trong nhà trường với vận dụng của nó trong đời sống, xã hội. 

2. SÁCH GIÁO KHOA MÔN TOÁN CẤP TIỂU HỌC 

2.1.  Những điểm nổi bật 

-  Luôn bám sát những quy định về biên soạn sách giáo khoa của Bộ GD&ĐT: Không có nội dung vi phạm đường lối, chính 
sách của Đảng và pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam. 

-  Luôn bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới và chương trình môn Toán: đảm bảo tính vừa sức, tính khả thi và phù hợp 
với thực tiễn Việt Nam trong những năm của thập niên 20 và 30 của thế kỉ 21. 

- Thay đổi cách tiếp cận: 

• Hình thành các số từ 0 đến 10 theo từng nhóm: (1, 2, 3);  (4, 5, 6);  (7, 8, 9);  (0 và 10) giúp cho việc cân đối dung lượng kiến 
thức trong một tiết học một cách hợp lí thay cho cách phân phối hiện hành (Các số 1, 2, 3; Các số 1, 2, 3, 4, 5; Số 6; Số 7; Số 
8; Số 9; Số 0; Số 10). 

• Bảng cộng trong phạm vi 10: xây dựng bảng cộng theo cấu trúc bảng nhân, bảng trừ theo cấu trúc bảng chia thay cho cách xây 
dựng hiện hành. 

Cụ thể: Các bảng cộng, bảng trừ được gọi tên theo số hạng, số bị trừ của phép tính. Ví dụ: Bảng cộng 1 trong phạm vi 10, bao 
gồm các phép tính như 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 1 + 3 = 4,… và các phép cộng giao hoán 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4,… Phép trừ trong 
phạm vi 5, gồm các phép tính như 5 - 1 = 4, 5 - 2 = 3, 5 - 3 = 2,… Trong SGK Toán 1 hiện hành, bài về phép cộng được gọi 
tên theo kết quả. Ví dụ: Phép cộng trong phạm vi 4 bao gồm các phép cộng có tổng bằng 4, như 1 + 3 = 4, 2 + 2 = 4,…  
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Với cách xây dựng theo hướng mới như trên giúp học sinh dễ dàng học thuộc bảng cộng các số trong phạm vi 10, tạo cơ sở 
cho việc học phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Ngoài ra, với việc hình thành bảng cộng, bảng trừ như trên giúp học sinh 
thuận lợi hơn trong khi thực hành tính toán, đặc biệt là với các học sinh có học lực trung bình, yếu. 

• Phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 100: thông qua việc dạy bảng cộng, bảng trừ như trên giúp học sinh dễ dàng 
nắm được phương pháp thực hiện cộng, trừ các số không nhớ trong phạm vi 100 thay cho cách hiện hành (dạy phép tính trong 
phạm vi 10, phạm vi 20, phạm vi 100). 

• Thể hiện yêu cầu PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC theo lô-gic: HỌC BÀI NÀY THÌ LÀM ĐƯỢC GÌ TRONG 
THỰC TIỄN CUỘC SỐNG?  

• Tạo các tình huống cho học sinh vận dụng kiến thức bài học vào thực tiễn cuộc sống. 

• Bổ sung bài tập lắp ghép hình để học sinh tăng cường hoạt động. 

-  Trong mỗi tiết học: 

• Sử dụng lô gô “Em đã biết” và “Em cam kết”  để chỉ ra yêu cầu cần đạt (chuẩn đầu ra) của tiết học. Qua đó giúp giáo viên xác 
định mục tiêu của bài học, giúp học sinh xác định yêu cầu khi tự học, giúp phụ huynh biết mức độ cần đạt khi kèm cặp con 
em mình. 

• Có tình huống giúp học sinh vận dụng kiến thức của bài học để xử lí trong cuộc sống, qua đó tạo cơ hội cho học sinh phát triển 
các năng lực chung và năng lực đặc thù của môn Toán. 

- Bằng hình ảnh, các tác giả đưa ra các gợi ý cho giáo viên lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp nhằm tạo hứng thú và 
phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập, chẳng hạn: trò chơi tiếp sức, xì điện, ném bóng, thảo luận nhóm,… 

-  Các tác giả thiết kế 4 tiết học chính khoá “Trải nghiệm toán học” dưới hình thức các hoạt động ngoài giờ lên lớp thông qua 
hoạt động dã ngoại, tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm để vận dụng hiểu biết về toán học để xử lí những tình huống gặp trong thực tế 
cuộc sống. 

-  Ngoài các nội dung chuyên môn dành cho các tiết học chính khoá, cuốn Toán 1 bổ sung chuyên mục “Dành cho học sinh yêu 
thích toán” (gồm Trò chơi toán học, Đố vui toán học, Kể chuyện toán học và vận dụng toán học) dưới hình thức “Bài đọc thêm” nhằm 
tạo hứng thú cho học sinh trong học tập, giúp giáo viên và học sinh giải quyết một số vướng mắc trong quá trình dạy học toán. 

-  Cấu trúc sách đảm bảo tính thống nhất trong tất cả các chủ đề và các tiết học. 

-  Hình thức trình bày sáng sủa, thiết kế rõ ràng, in bốn màu tạo sự hấp dẫn cho học sinh khi sử dụng sách.    
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2.1. Cấu trúc sách và phân bổ thời lượng 

a. Theo chủ đề 

SGK Toán 1 do nhóm tác giả của CTCP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội biên soạn bao gồm 4 chủ đề, trong mỗi chủ đề là các bài 
học, mỗi bài học được chia nhỏ thành các tiết. Tuy nhiên, để tránh sự lặp lại giữa tên bài và tên tiết thì trong thiết kế sách chỉ hiển thị 
chủ đề và các tiết học cụ thể. 

 

4 CHỦ ĐỀ 

Các số đến 10 

Phép cộng, 
phép trừ trong 

phạm vi 10 

Các số có hai 
chữ số 

Phép cộng, 
phép trừ không 
nhớ trong phạm 

vi 100 

TOÁN 1 

21 tiết học 42 tiết học 23 tiết học 14 tiết học 

Tổng: 100 tiết 
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21%

42%

23%

14%

Phân bổ thời lượng theo chủ đề

1. Các số đến 10 (21%)

2. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 (42%)

3. Các số có hai chữ số (23%)

4. Phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 
100 (14%)
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b. Theo mạch nội dung: 

Cuốn sách Toán 1 có 3 mạch nội dung chính được phân bổ thời lượng đảm bảo theo quy định trong chương trình giáo dục phổ thông  
môn Toán. 

 

 

3 MẠCH NỘI DUNG 

Số và phép tính 
Hình học và đo 

lường 

Hoạt động thực 

hành và trải 

nghiệm 

TOÁN 1 

Khoảng 81% 

thời lượng 

Khoảng 15% 

thời lượng 
4% thời lượng 
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81%

15%

4%

Phân bổ thời lượng theo mạch nội dung

1. Số và phép tính (khoảng 
81%)

2. Hình học và đo lường 
(khoảng 15%)

3. Hoạt động thực hành và 
trải nghiệm (4%)
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2.3. Đề cương chi tiết  

Tên bài Số 

tiết 
Nội dung Yêu cầu cần đạt về 

chuyên môn 
Năng lực 

môn học 

Năng lực 
chung 

Phẩm chất 
Tư liệu/Ngữ 

liệu/Hình 
ảnh 

CHỦ ĐỀ 1. CÁC SỐ ĐẾN 10 

Vị trí quanh  ta 1 
Nhận biết vị trí 

các vật 

Nhận biết được:  
- Vật ở trên, vật ở dưới. 
- Vật ở bên trái, vật ở bên 

phải. 
- Vật ở phía trước, phía 
sau, ở giữa. 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

Nhận biết các 

hình 
2 

Quan sát, nhận 

biết hình dạng 

của một số hình 
phẳng và hình 

khối đơn giản 

Nhận biết được: hình 
vuông, hình chữ nhật, hình 
tam giác, hình tròn, hình 
hộp chữ nhật và hình lập 
phương 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

Các số 1, 2, 3 2 Các số 1, 2, 3 

 
- Nhận dạng, đọc, viết 

được các số 1, 2, 3 
- Đếm được từ 1 đến 3 và 

ngược lại 
- Vận dụng được vào cuộc 

sống.  
 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

So sánh các số 

trong phạm vi 

3 
2 

 
So sánh các số 

trong phạm vi 3 

- Nhận biết được nhiều 

hơn, ít hơn và các dấu <, >, 

= 
 

Năng lực 

giải quyết 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 
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Tên bài 
Số 

tiết Nội dung 
Yêu cầu cần đạt về 

chuyên môn 
Năng lực 

môn học 

Năng lực 
chung 

Phẩm chất 
Tư liệu/Ngữ 

liệu/Hình 
ảnh 

- So sánh được các số 

trong phạm vi 3 
- Vận dụng được vào cuộc 

sống. 
 

vấn đề 

Các số 4, 5, 6 3 
Các số 4, 5, 6. 
Phép đếm đến 6 

- Nhận dạng, đọc, viết 
được các số 4, 5,6. 
- Đếm được từ 1 đến 6 và 

ngược lại 
- Nhận biết được thứ tự từ 

thứ nhất đến thứ sáu.  
- Vận dụng được vào cuộc 
sống  
 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

So sánh các số 

trong phạm vi 

6 
2 

So sánh các số 
trong phạm vi 6 

- So sánh, xếp thứ tự được 

các số trong phạm vi 6 
- So sánh được số lượng 

các nhóm đồ vật trong 
cuộc sống. 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

Các số 7, 8, 9 3 
Các số 7, 8, 9. 
Phép đếm đến 9 

- Nhận dạng, đọc, viết, 
được các số 7, 8, 9. 
-  Đếm được từ 1 đến 9 và 

ngược lại. 
- Nhận biết được thứ tự từ 
thứ nhất đến thứ chín.  
- Vận dụng được vào cuộc 
sống.  
 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 
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Tên bài 
Số 

tiết Nội dung 
Yêu cầu cần đạt về 

chuyên môn 
Năng lực 

môn học 

Năng lực 
chung 

Phẩm chất 
Tư liệu/Ngữ 

liệu/Hình 
ảnh 

So sánh các số 

trong phạm vi 

9 
2 

So sánh các số 
trong phạm vi 9 

- So sánh, xếp thứ tự được 

các số trong phạm vi 9. 
-  So sánh được số lượng 

các nhóm đồ vật trong 
cuộc sống. 
- Vận dụng được vào cuộc 
sống.  
 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

Số 0. Số 10 2 Số 0 và số 10 

- Nhận dạng, đọc, viết 

được số 0, số 10 
- Đọc được các số từ 0 đến 
10 và ngược lại 
- So sánh được các số 

trong phạm vi 10 
- Vận dụng được vào cuộc 
sống.  
 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

Tách số 2 
Tách các số từ 2 

đến 10 
- Tách được các số từ 2 

đến 10 
 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

Năng lực môn học: Qua chủ đề này tạo cơ hội cho học sinh: 

1. Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học. Chẳng hạn:  
 Khi học phép đếm trong phạm vi nào đó, cho học sinh nhìn vào bức tranh thống kê số lượng từng loại đối tượng xuất hiện 

trong bức tranh đó. 
 Tích hợp hiểu biết về hình học và phép đếm cho học sinh tô màu vào các hình theo số lượng cho trước. 
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Tên bài 
Số 

tiết Nội dung 
Yêu cầu cần đạt về 

chuyên môn 
Năng lực 

môn học 

Năng lực 
chung 

Phẩm chất 
Tư liệu/Ngữ 

liệu/Hình 
ảnh 

 … 
2. Phát triển năng lực mô hình hóa toán học. Chẳng hạn:  

 Khi học về tách số, cho học sinh nhìn vào hình ảnh ghi được phép tách số tương ứng trong tranh vẽ. 
 So sánh số lượng hai nhóm đối tượng có trong một bối cảnh học sinh quan sát được. 

3. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học. Chẳng hạn:  
 Vận dụng kĩ năng so sánh các số trong phạm vi đã học, cho học sinh nhìn và đánh dấu vào bể cá có nhiều cá nhất. 

 Thông qua các bài toán về ghép hình từ những hình cho trước. 
 … 

4. Phát triển năng lực giao tiếp toán học. Chẳng hạn:  

 Thông qua hoạt động nhóm học sinh thảo luận để tìm ra lời giải cho một yêu cầu đặt ra 
5. Phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện  toán học, Chẳng hạn:  

 Khi học về so sánh các số, cho học sinh rèn luyện qua hệ thống bài tập: Điền dấu >, <  hoặc = vào ô trống, hoặc Điền 
“nhiều hơn” hoặc “ít hơn” vào chỗ chấm. 

 Hệ thống bài tập về “nhận biết thứ tự của các đối tượng trong một dãy” 

CHỦ ĐỀ 2. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 

Phép cộng 

trong phạm vi 

3 
2 

Phép cộng trong 

phạm vi 3 

- Đọc được phép cộng 

trong phạm vi 3 
- Thực hiện được phép 
cộng trong phạm vi 3. 
- Vận dụng được vào cuộc 
sống.  
 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 
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Tên bài 
Số 

tiết Nội dung 
Yêu cầu cần đạt về 

chuyên môn 
Năng lực 

môn học 

Năng lực 
chung 

Phẩm chất 
Tư liệu/Ngữ 

liệu/Hình 
ảnh 

Bảng cộng 1 

trong phạm vi 

10 
3 

Bảng cộng 1 
trong phạm vi 

10 

- Thuộc bảng cộng 1 trong 
phạm vi 10. 
- Vận dụng được bảng 
cộng 1 để tính. 
- Vận dụng được vào cuộc 
sống.  

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

Luyện tập 

chung (Ôn tập 

giữa HK I) 
1 

Ôn tập về các số 

trong phạm vi 

10, so sánh các 
số trong phạm vi 

10 

- Đọc, viết thành thạo các 

số từ 0 đến 10 và ngược lại 
- So sánh được các số 

trong phạm vi 10 
- Vận dụng được vào cuộc 
sống. 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

Phép trừ 2 Phép trừ 

- Đọc, viết được phép trừ 
- Thực hiện được phép 

cộng, phép trừ trong phạm 

vi 3. 
- Vận dụng được vào cuộc 

sống. 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

Phép trừ trong 

phạm vi 4 
2 

Phép trừ trong 

phạm vi 4 

- Thuộc bảng trừ trong 
phạm vi 4. 
-  Vận dụng được bảng 
cộng và bảng trừ để tính.  
- Vận dụng được vào cuộc 

sống. 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

Bảng cộng 2 

trong phạm vi 

10 
3 

Bảng cộng 2 

trong phạm vi 

10 

-  Thuộc bảng cộng 2 trong 

phạm vi 10. 
-  Vận dụng được bảng 

cộng 2 để tính. 
- Vận dụng được vào cuộc 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 



14 
 

Tên bài 
Số 

tiết Nội dung 
Yêu cầu cần đạt về 

chuyên môn 
Năng lực 

môn học 

Năng lực 
chung 

Phẩm chất 
Tư liệu/Ngữ 

liệu/Hình 
ảnh 

sống.  

Phép trừ trong 

phạm vi 5 
2 

Phép trừ trong 

phạm vi 5 

-  Thuộc bảng trừ trong 

phạm vi 5. 
-  Vận dụng được bảng 

cộng và bảng trừ để tính. 
- Vận dụng được vào cuộc 

sống. 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

Bảng cộng 3 

trong phạm vi 

10 
2 

Bảng cộng 3 

trong phạm vi 

10 

- Thuộc bảng cộng 3 trong 
phạm vi 10. 
- Vận dụng được bảng 
cộng 3 để tính. 
- Vận dụng được vào cuộc 

sống. 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

Phép trừ trong 

phạm vi 6 
2 

Phép trừ trong 

phạm vi 6 

-  Thuộc bảng trừ trong 

phạm vi 6. 
-  Vận dụng được bảng 
cộng và bảng trừ để tính.  
- Vận dụng được vào cuộc 

sống. 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

Bảng cộng 4 

trong phạm vi 

10 
2 

Bảng cộng 4 

trong phạm vi 

10 

-  Thuộc bảng cộng 4 trong 

phạm vi 10. 
- Vận dụng được bảng 

cộng và bảng trừ để tính.  
- Vận dụng được vào cuộc 

sống. 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 
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Tên bài 
Số 

tiết Nội dung 
Yêu cầu cần đạt về 

chuyên môn 
Năng lực 

môn học 

Năng lực 
chung 

Phẩm chất 
Tư liệu/Ngữ 

liệu/Hình 
ảnh 

Số 0 trong 

phép cộng 
2 

Số 0 trong phép 

cộng 

- Thực hiện được phép 
cộng một số với 0 và 
ngược lại 
- Vận dụng được phép 
cộng với 0 trong tính toán 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

Số 0 trong 

phép trừ 
2 

Số 0 trong phép 

trừ 

- Thực hiện được phép trừ 

cho 0 
- Vận dụng được phép trừ 

cho 0 trong tính toán 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

Bảng cộng 5 

trong phạm vi 
10 

2 
Bảng cộng 5 

trong phạm vi 

10 

- Thuộc bảng cộng 5 trong 
phạm vi 10 
- Vận dụng được bảng 

cộng và bảng trừ để tính 
- Vận dụng được vào cuộc 

sống 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

Hoạt động 

trải nghiệm 1: 
Em khám phá 
các nhóm đồ 

vật 

1 

Các đồ vật tồn 

tại theo nhóm 

đôi, nhóm ba, 

nhóm bốn, 

nhóm năm 

Nhận biết được các đồ vật 
tồn tại theo nhóm đôi, 
nhóm ba, nhóm bốn, nhóm 
năm trong cuộc sống 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

Ôn tập học kì I 3 

Ôn tập về hình 

học, các số 

trong phạm vi 

10, phép cộng 

và phép trừ 

-  Nhận dạng được các 
hình đã học 
-  Ghép được các hình theo 
yêu cầu 
-  Sắp xếp được các hình 
theo quy luật 
-  Đọc, viết, đếm thành 
thạo các số từ 0 đến 10 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 
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Tên bài 
Số 

tiết Nội dung 
Yêu cầu cần đạt về 

chuyên môn 
Năng lực 

môn học 

Năng lực 
chung 

Phẩm chất 
Tư liệu/Ngữ 

liệu/Hình 
ảnh 

-  So sánh được các số 
trong phạm vi 10. 
- Tách được các số từ 2 
đến 10 
-  Thuộc các bảng cộng và 
bảng trừ trong phạm vi 10 
-  Vận dụng được bảng 
cộng và bảng trừ trong tính 
toán và trong cuộc sống 

Phép trừ trong 

phạm vi 7 
2 

Phép trừ trong 

phạm vi 7 

-  Thuộc bảng trừ trong 

phạm vi 7 
-  So sánh được kết quả các 

phép tính 
-  Vận dụng được bảng 

cộng và bảng trừ để tính 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

Bảng cộng 6, 
7, 8, 9 trong 
phạm vi 10 

2 
Các bảng cộng 
6, 7, 8, 9 trong 
phạm vi 10 

-  Thuộc các bảng cộng 6, 
7, 8, 9 trong phạm vi 10 
-  So sánh được kết quả hai 
phép tính. 
-  Vận dụng được bảng 
cộng để tính. 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

Phép trừ trong 

phạm vi 8 
2 

Phép trừ trong 

phạm vi 8 

-  Thuộc bảng trừ trong 

phạm vi 8 
-  So sánh được kết quả các 

phép tính 
-  Vận dụng được bảng 

cộng và bảng trừ để tính 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 
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Tên bài 
Số 

tiết Nội dung 
Yêu cầu cần đạt về 

chuyên môn 
Năng lực 

môn học 

Năng lực 
chung 

Phẩm chất 
Tư liệu/Ngữ 

liệu/Hình 
ảnh 

Phép trừ trong 

phạm vi 9 
2 

Phép trừ trong 

phạm vi 9 

-  Thuộc bảng trừ trong 

phạm vi 9 
-  So sánh được kết quả các 

phép tính 
-  Vận dụng được bảng 

cộng và bảng trừ để tính 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

Phép trừ trong 

phạm vi 10 
2 

Phép trừ trong 

phạm vi 10 

-  Thuộc bảng trừ trong 

phạm vi 10 
-  So sánh kết quả các phép 

tính 
-  Vận dụng được bảng 

cộng và bảng trừ để tính 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

Hoạt động 

trải nghiệm 2: 
Khám phá lớp 

1 của em 

1 

Khám phá về 

bạn bè, cách 

trang trí đồ vật, 

hình dáng vị trí 

các hình trong 
lớp học 

Vận dụng được các kiến 

thức về các dạng hình học, 

các số trong phạm vi 10 

trong tình huống thực tiễn 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

Năng lực môn học: Qua chủ đề này tạo cơ hội cho học sinh: 

1. Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học. Chẳng hạn:  

 Khi học phép cộng và phép trừ, thông qua hệ thống bài tập “nối các phép tính theo thứ tự kết quả tăng hoặc giảm dần” 

 Hệ thống bài tập về dãy các hình hình học. 
 … 
2. Phát triển năng lực mô hình hóa toán học. Chẳng hạn:  
 Khi học về phép cộng hoặc phép trừ, cho học sinh nhìn vào hình ảnh đặt thành bài toán để viết phép tính tương ứng trong 

tranh vẽ. 

 Khi học về bảng cộng hoặc bảng trừ, cho học sinh thông qua thao tác trên que tính đặt bài toán tương ứng để nhận được 
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Tên bài 
Số 

tiết Nội dung 
Yêu cầu cần đạt về 

chuyên môn 
Năng lực 

môn học 

Năng lực 
chung 

Phẩm chất 
Tư liệu/Ngữ 

liệu/Hình 
ảnh 

các phép tính trong bảng cộng hoặc trừ 
3. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học. Chẳng hạn:  
 Tích hợp kĩ năng tính toán và so sánh các số trong phạm vi 10, giải quyết các bài toán về tô màu các phép tính có kết quả 

bằng, lớn hơn hoặc nhỏ hơn một số cho trước. 

 Thông qua các bài toán về ghép hình từ những hình cho trước. 
 … 
4. Phát triển năng lực giao tiếp toán học. Chẳng hạn:  

 Thông qua hoạt động nhóm học sinh thảo luận để tìm ra lời giải cho một yêu cầu đặt ra. 
5. Phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện  toán học, Chẳng hạn:  
 Khi học về so sánh các số, cho học sinh rèn luyện qua hệ thống bài tập  Điền dấu >, <  hoặc = vào ô trống để so sánh kết 

quả hai phép tính, hoặc điền “nhiều hơn” hoặc “ít hơn” vào chỗ trống  
 Hệ thống bài tập về viết phép tính (cộng hoặc trừ) tương ứng với một bối cảnh được mô tả trong tranh. 

CHỦ ĐỀ 3. CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ 

Đo độ dài. 

Đơn vị đo độ 

dài − Xăng - ti 
- mét 

3 
Biểu tượng về 

độ dài, thực 

hành đo độ dài 

-  So sánh được độ dài hai 

vật. 
-  Đo được độ dài một số 

vật bằng gang tay, sải tay, 
bước chân,… 
-  Ước lượng được độ dài 

một số vật theo xăng-ti-mét 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 
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Tên bài 
Số 

tiết Nội dung 
Yêu cầu cần đạt về 

chuyên môn 
Năng lực 

môn học 

Năng lực 
chung 

Phẩm chất 
Tư liệu/Ngữ 

liệu/Hình 
ảnh 

Bài toán giải 

bằng một phép 

tính cộng hoặc 

trừ 

5 

Giải bài toán có 

lời văn (bài toán 

về thêm vào, bớt 

đi một số đơn 

vị). 

- Nhận biết và viết được 

phép tính (cộng, trừ) phù 

hợp với câu trả lời của bài 

toán có lời văn. 
-  Giải được bài toán có lời 

văn (bài toán về thêm vào 
và bớt đi một số đơn vị) 
liên quan đến thực tiễn. 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

Các số tròn 
chục 

2 Các số tròn chục 
Đọc, viết được các số tròn 

chục 
 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

Các số có hai 
chữ số 

4 
Cấu tạo số có 
hai chữ số 

-  Đọc, viết và phân tích 
được cấu tạo số có hai chữ 
số 
-  Đếm được từ 10 đến 100. 
-  Sử dụng được các số có 

hai chữ số trong các tình 
huống thực tiễn 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

So sánh các số 

có hai chữ số 
2 

So sánh các số 

có hai chữ số 

-  So sánh được các số có 

hai chữ số; 
-  Xác định được số lớn 

nhất, số bé nhất trong một 

nhóm các số. 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 
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Tên bài 
Số 

tiết Nội dung 
Yêu cầu cần đạt về 

chuyên môn 
Năng lực 

môn học 

Năng lực 
chung 

Phẩm chất 
Tư liệu/Ngữ 

liệu/Hình 
ảnh 

Hoạt động 

trải nghiệm 3: 
Em đo độ dài 

1 

Đo kích thước 

các đồ vật 

thường dùng, 

khoảng cách 

giữa một số địa 

điểm quen thuộc 

Vận dụng được các kiến 

thức về độ dài, đo độ dài 

vào cuộc sống. 
 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

Luyện tập 

chung (Ôn tập 

giữa HK II) 
2 

Ôn tập về so 

sánh, sắp thứ tự 

các số trong 

phạm vi 100 

-  So sánh, xếp thứ tự được 

các số trong phạm vi 100 
-  Lắp ghép được các hình 

theo mẫu. 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

Đồng hồ 2 
Xem giờ đúng 

trên đồng hồ 

- Nhận biết và đọc được 

giờ đúng trên đồng hồ 
- Liên hệ được giờ đúng 

với việc diễn ra trong cuộc 

sống 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

Tuần lễ 2 
Các ngày trong 
tuần 

-  Nhận biết được các ngày 

trong tuần, tên gọi, thứ tự 

các ngày trong tuần 
-  Xác định được thứ, ngày 

trong tuần khi xem lịch 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 



21 
 

Tên bài 
Số 

tiết Nội dung 
Yêu cầu cần đạt về 

chuyên môn 
Năng lực 

môn học 

Năng lực 
chung 

Phẩm chất 
Tư liệu/Ngữ 

liệu/Hình 
ảnh 

Năng lực môn học: Qua chủ đề này tạo cơ hội cho học sinh: 

1. Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học. Chẳng hạn:  
 Khi học phép đếm trong phạm vi 100, cho học sinh điền số thích hợp vào ô trống. 

 Khi giải các bài toán về tô màu theo hướng dẫn, các bài toán về dãy các hình hình học. 
 … 

2. Phát triển năng lực mô hình hóa toán học. Chẳng hạn:  

 Khi học về tách số, cho học sinh nhìn vào hình ảnh ghi được phép tách số tương ứng trong tranh vẽ. 
 So sánh số lượng hai nhóm đối tượng có trong một bối cảnh học sinh quan sát được. 

3. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học. Chẳng hạn:  
 Vận dụng kĩ năng so sánh các số trong phạm vi đã học, cho học sinh nhìn và đánh dấu vào bể cá có nhiều cá nhất. 
 Vận dụng kĩ năng tính toán, giải các bài toán bằng một phép tính cộng hoặc trừ. 

 Thông qua các bài toán về ghép hình từ những hình cho trước. 
 … 

4. Phát triển năng lực giao tiếp toán học. Chẳng hạn:  

 Thông qua hoạt động nhóm học sinh thảo luận để tìm ra lời giải cho một yêu cầu đặt ra. 
5. Phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện  toán học, Chẳng hạn:  

 Khi học về so sánh các số, cho học sinh rèn luyện qua hệ thống bài tập:  Điền dấu >, <  hoặc = vào ô trống, hoặc Điền 
“nhiều hơn” hoặc “ít hơn” vào chỗ chấm.  

 Hệ thống bài tập về “nhận biết thứ tự của các đối tượng trong một dãy” 
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Tên bài 
Số 

tiết Nội dung 
Yêu cầu cần đạt về 

chuyên môn 
Năng lực 

môn học 

Năng lực 
chung 

Phẩm chất 
Tư liệu/Ngữ 

liệu/Hình 
ảnh 

CHỦ ĐỀ 4. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100 

Phép cộng 
không nhớ 
trong phạm vi 
100 

2 
Phép cộng 
không nhớ trong 
phạm vi 100 

-  Thực hiện được phép 

cộng các số có hai chữ số. 
-  Vận dụng được phép 

cộng số có hai chữ số để 
giải toán và vận dụng trong 
tình huống thực tiễn 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

Phép trừ 

không nhớ 
trong phạm vi 
100 

2 
Phép trừ không 

nhớ trong phạm 
vi 100 

-  Thực hiện được phép trừ 
các số có hai chữ số. 
-  Vận dụng được phép trừ 

số có hai chữ số để giải 
toán và vận dụng 
trong tình huống thực tiễn 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

Cộng, trừ 

nhẩm các số 

tròn chục 
2 

Cộng, trừ nhẩm 

các số tròn chục 

-  Thực hiện được việc 

cộng, trừ nhẩm các số tròn 
chục trong phạm vi 100 
-  Vận dụng được việc 

cộng, trừ nhẩm để giải toán 

liên quan đến thực tiễn. 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

Hoạt động 

trải nghiệm 4: 
Khám phá 
ngôi trường 

em học 

1 

Các thầy, cô 

giáo, cô chú 
nhân viên trong 
trường; phòng 

học, phòng làm 

việc 

Vận dụng được các kiến 

thức về vị trí, các số trong 

phạm vi 100 vào cuộc sống 
 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 
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Tên bài 
Số 

tiết Nội dung 
Yêu cầu cần đạt về 

chuyên môn 
Năng lực 

môn học 

Năng lực 
chung 

Phẩm chất 
Tư liệu/Ngữ 

liệu/Hình 
ảnh 

Ôn tập cuối 

năm 
7 

Ôn tập về hình 

học, đại lượng. 
Các số trong 

phạm vi 10, 100. 

So sánh các số 

trong phạm vi 

10, 100. Phép 
cộng và phép trừ 

các số trong 

phạm vi 10, 100. 
Giải toán có lời 

văn 

-  So sánh được các số 

trong phạm vi 100 
-  Sắp xếp được các số theo 

thứ tự từ bé đến lớn và 

ngược lại 
-  Giải được bài toán về 

thêm vào hoặc bớt đi một 
số đơn vị. 
- Nhận biết, đếm được số 

hình; lắp ghép được hình 

theo mẫu. 
- Xem được giờ đúng trên 

đồng hồ 
- Đọc được thứ, ngày từ tờ 

lịch ngày 

 

Năng lực 

giải quyết 

vấn đề 

Chăm chỉ, 

trách nhiệm 

 

Năng lực môn học: Qua chủ đề này tạo cơ hội cho học sinh: 

1. Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học. Chẳng hạn:  
 Khi học phép cộng và phép trừ, thông qua hệ thống bài tập “nối các phép tính theo thứ tự kết quả tăng hoặc giảm dần” 

 Các bài tập về nối đồng hồ với các hoạt động tương ứng trong một ngày 

 … 
2. Phát triển năng lực mô hình hóa toán học. Chẳng hạn:  

 Khi học về phép cộng hoặc phép trừ không nhớ trong phạm vi 100, cho học sinh nhìn vào hình ảnh đặt thành bài toán để 
viết phép tính tương ứng theo tình huống đặt ra trong thực tế. 

 Các yêu cầu về tóm tắt đề toán khi thực hiện lời giải toán có lời văn. 
3. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học. Chẳng hạn:  

 Tích hợp kĩ năng tính toán (cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100) giải các bài toán bằng một phép tính cộng hoặc trừ. 
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Tên bài 
Số 

tiết Nội dung 
Yêu cầu cần đạt về 

chuyên môn 
Năng lực 

môn học 

Năng lực 
chung 

Phẩm chất 
Tư liệu/Ngữ 

liệu/Hình 
ảnh 

 Thông qua các bài toán về ghép hình từ những hình cho trước, các bài toán về tính toán với đơn vị cm. 

 … 
4. Phát triển năng lực giao tiếp  toán học, Chẳng hạn:  

 Thông qua hoạt động nhóm học sinh thảo luận để tìm ra lời giải cho một yêu cầu đặt ra 
5. Phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học. Chẳng hạn:  

 Khi học về so sánh các số, cho học sinh rèn luyện qua hệ thống bài tập: Điền dấu >, <  hoặc = vào ô trống hoặc Điền 
“nhiều hơn” hoặc “ít hơn” vào chỗ chấm. 

 Hệ thống bài tập về đặt thành đề toán theo tóm tắt cho trước. 
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC 

Tuần Tiết Tên bài Ghi chú 

  HỌC KÌ I 
 

  CHỦ ĐỀ 1. CÁC SỐ ĐẾN 10  

1 

1 Vị trí quanh ta  

2 Nhận biết các hình  

3 Luyện tập  

2 

4 Các số 1, 2, 3  

5 Luyện tập  

6 So sánh các số trong phạm vi 3  

3 

7 Luyện tập  

8 Các số 4, 5, 6  

9 Phép đếm đến 6  

4 

10 Luyện tập  

11 So sánh các số trong phạm vi 6  

12 Luyện tập  

5 

13 Các số 7, 8, 9  

14 Phép đếm đến 9  

15 Luyện tập  

6 16 So sánh các số trong phạm vi 9  
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Tuần Tiết Tên bài Ghi chú 

17 Luyện tập  

18 Số 0  

7 

19 Số 10  

20 Tách số   

21 Tách số (tiếp theo)  

  CHỦ ĐỀ 2. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 
 

8 

22 Phép cộng trong phạm vi 3  

23 Luyện tập  

24 Bảng cộng 1 trong phạm vi 10  

9 

25 Luyện tập  

26 Luyện tập  

27 Luyện tập chung  

10 

28 Phép trừ  

29 Luyện tập  

30 Phép trừ trong phạm vi 4  

11 

31 Luyện tập  

32 Bảng cộng 2 trong phạm vi 10  

33 Luyện tập  
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Tuần Tiết Tên bài Ghi chú 

12 

34 Luyện tập  

35 Phép trừ trong phạm vi 5  

36 Luyện tập  

13 

37 Bảng cộng 3 trong phạm vi 10  

38 Luyện tập  

39 Phép trừ trong phạm vi 6  

14 

40 Luyện tập  

41 Bảng cộng 4 trong phạm vi 10  

42 Luyện tập  

15 

43 Số 0 trong phép cộng  

44 Luyện tập  

45 Số 0 trong phép trừ  

16 

46 Luyện tập  

47 Bảng cộng 5 trong phạm vi 10  

48 Luyện tập  

17 

49 HĐTN 1. EM KHÁM PHÁ CÁC NHÓM ĐỒ VẬT  

50 Ôn tập về hình học  

51 Ôn tập về các số trong phạm vi 10  
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Tuần Tiết Tên bài Ghi chú 

18 

52 Ôn tập về phép cộng và phép trừ  

 Kiểm tra cuối học kì I  

   

  HỌC KÌ II  

  CHỦ ĐỀ 2. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10  

19 

53 Phép trừ trong phạm vi 7  

54 Luyện tập  

55 Bảng cộng 6, 7, 8, 9 trong phạm vi 10  

20 

56 Luyện tập  

57 Phép trừ trong phạm vi 8  

58 Luyện tập  

21 

59 Phép trừ trong phạm vi 9  

60 Luyện tập  

61 Phép trừ trong phạm vi 10  

22 
62 Luyện tập  

63 HĐTN 2. KHÁM PHÁ LỚP 1 CỦA EM  
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Tuần Tiết Tên bài Ghi chú 

 CHỦ ĐỀ 3. CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ  

64 Đo độ dài  

23 

65 Đơn vị đo độ dài – Xăng-ti-mét  

66 Luyện tập  

67 Bài toán giải bằng một phép tính cộng  

24 

68 Luyện tập  

69 Bài toán giải bằng một phép tính trừ  

70 Luyện tập  

25 

71 Luyện tập chung  

72 Các số tròn chục  

73 Luyện tập  

26 

74 Các số có hai chữ số  

75 Luyện tập  

76 Các số có hai chữ số (tiếp theo)  

27 

77 Luyện tập  

78 So sánh số có hai chữ số  

79 Luyện tập   

28 80 Luyện tập chung  
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Tuần Tiết Tên bài Ghi chú 

81 Luyện tập chung (Ôn tập giữa học kì II)  

82 HĐTN 3. EM ĐO ĐỘ DÀI  

29 

83 Đồng hồ  

84 Luyện tập  

85 Tuần lễ  

30 

86 Luyện tập  

 
CHỦ ĐỀ 4. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ KHÔNG NHỚ TRONG 

PHẠM VI 100 
 

87 Phép cộng không nhớ trong phạm vi 100  

88 Luyện tập  

31 

89 Phép trừ không nhớ trong phạm vi 100  

90 Luyện tập  

91 Cộng, trừ nhẩm các số tròn chục  

32 

92 Luyện tập  

93 HĐTN 4. KHÁM PHÁ NGÔI TRƯỜNG EM HỌC  

94 Luyện tập chung  

33 

95 Ôn tập về các số trong phạm vi 100  

96 Ôn tập về so sánh các số trong phạm vi 100  

97 Ôn tập về cộng, trừ không nhớ các số trong phạm vi 100  
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Tuần Tiết Tên bài Ghi chú 

34 

98 Ôn tập về hình học  

99 Ôn tập về đại lượng  

100 Ôn tập về giải toán  

35 

 Kiểm tra cuối năm học  

   

   

 


