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CHƯƠNG TRÌNH LỚP 2  CAO CẤP 

HK II 2018-2019 

Tu

ần

周

别 

Ngày

日期 

Bài 

học 

Học viết chữ 

mới 生词 

Ghép thành từ 组成的

词语 

Câu điển hình 句子 

1 Chưa khai giảng 

2 18/2 62 Ôm,ơm Con tôm, chôm chôm, 

sáng sớm, ăn cơm 

Hôm nay là thứ hai; Mùi gì 

thơm quá. 

3 25/2 63 Em,êm Ban đêm, mềm mại Bạn xem cái gì vậy?Em 

thích ăn kem. Hôm nay em 

có đem vở. Bé đang đếm 

sao. 

4 4/3 64 Im,um Chim bồ câu, tôm hùm Mỗi người có 1 trái tim.Em 

thích xem phim Mỹ.Đây là 

chùm nhãn. 

5 11/3 65 Iêm,yêm Điểm mười,thanh 

kiếm,cái yếm vải, yểm 

trợ 

Ba mẹ em đi làm kiếm 

tiền.Em thích mẹ âu yếm 

em. 

6 18/3 66 Uôm,ươm Cánh buồm, đàn bướm, 

lượm đưuợc 

Hoa nở rộ nhuộm vàng cả 

sân trường. Xóm em làm 

nghề nhuộm vải.Trên trời 

bướm bay lượn từng đàn. 

7 25/3 THI GIỮA KỲ 期中考 

8 1/4 68 Ot,at Bánh ngọt, ca hát, em 

thích hát 

Chim hót líu lo. Trên cành 

cao chót vót.Bánh pizza 

thơm ngát. 
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9 8/4 69 At,ât Đôi mắt, bắt tay, giặt 

quần áo, chủ nhật, trái 

đất 

Bạn Hà rất thật thà. 

10 15/4 NGHỈ LỄ 放假 

11 22/4 70 Ôt,ơt Cà rốt, số một, cái thớt, 

trái ớt 

Hà Nội có chùa Một Cột. Ớt 

rất cay 

12 4/5 71 Et,êt Bánh tét, hét to, con 

rết, tết đến rồi 

Mỗi ngày em đều quét nhà. 

Nét chữ nết người. 

13 6/5 NGHỈ LỄ 放假 

14 13/5 72 Ut,ưt Bút chì, ngón nút,bánh 

mứt,nứt nẻ 

Một phút có 60 giây.Con 

diều bị đứt dây rồi. 

15 20/5 73 It,iêt Thịt bò,trái mít,cây 

viết,Việt Nam 

Không nên ăn quá nhiều 

thịt.Thời tiết hôm nay tốt 

quá. 

16 27/5 74 Uôt,ươt Con chuột, suốt đêm, 

cầu vượt 

Nhai kỹ rồi nuốt.Mưa ướt 

hết rồi.Không nên vượt đèn 

đỏ. 

17 3/6 THI CUỐI KỲ(thi nói) 期末考 

18 10/6 THI CUỐI KỲ(thi viết) 期末考 

19 17/6 76 Oc,ac Con cóc, học bài, bác 

sỹ, thùng rác 

Bạn Hà khóc vì bị mẹ la.Em 

thích xem ca nhạc. 

20 24/6 77 Ăc,âc Cái mắc áo, mặc quần 

áo,bậc thang,đỏ như 

gấc 

Áo bạn Lan có nhiều màu 

sắc. Mỗi ngày em có 2 giấc 

ngủ. 


