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Chú trọng vào 4 kỹ năng giúp các em...

Nghe Đọc

Nói Viết
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Mục tiêu:
Dạy bằng cách:

● soạn/sử dụng hình để giới thiệu nội dung (picture file cards/observation chart) 
● dùng bảng Pictorial Input
● kể chuyện qua hình được dán trên bảng (narrative input chart)
● dùng bảng từ vựng của môn học (Cognitive content dictionary-CCD)
● dùng bảng mẫu câu (sentence patterning chart/cooperative sentence strip)
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Nói
Soạn Hình/Picture file cards:

Nhấn vào đây để bắt đầu soạn hình
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https://docs.google.com/presentation/d/1VQ3lVmnKsbTdwwYDkQNNIhse7swZyKA5JLAXA8wGrqI/edit


Quan sát rồi viết/Observation Chart
Bánh em ăn vào những ngày tết.    

Lá chuối?

Bánh tét  bánh chưng      Bánh làm từ nhân và nếp.
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nói-đọc
Bảng Pictorial Input

Chủ yếu dạy:

● Từ vựng và các 
thông tin liên quan 
đến các từ ấy

● Có thể dạy thêm 
các từ vựng cần 
dạy mà không có 
trong sách/truyện
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nghe
Thông thường các em sẽ nghe qua bài giảng

Ví dụ:

● cô đọc truyện và trò lắng nghe (read alouds)
● kể chuyện qua hình ảnh được dán trên bảng (narrative input chart)
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Tết NĐ Narrative Input

https://docs.google.com/presentation/d/18YmO9LoN8g7MBF3ef8LVlQUtGC5HnhaL/edit
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đọc-nói-
Bảng từ vựng chuyên môn (Cognitive content dictionary-CCD)

Từ vựng Em đoán Ý Nghĩa Dùng trong câu

Tết (Nguyên Đán) ● em được lì xì
● có nhiều bánh 

chưng

Lễ quan trọng nhất 
của người Việt Nam vì 
em nhớ đến và về 
thăm ông, bà, và gia 
đình.

Tết em thấy hoa mai.

Tết em ăn bánh tét.

Trang trí
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đọc-nói-viết
Bảng mẫu câu (sentence patterning chart)

Tết em__________________________.

Động từ Danh từ

ăn 

thấy

bánh tét

bánh chưng

hoa mai

hoa đào

lì xì
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Cooperative sentence strip
-dùng để dạy học sinh sửa bài: lỗi chính tả, từ tiếp nối, 
thêm/bớt chữ,vv…

Tết là ngày quan trọng nhất cho Việt Nam. Vào các ngày Tết cả 
nhà dọn quét nhà để chuân bị cho ngày Tết. Vào những ngày Tết 
bố mẹ thường chỡ gia đình đi thăm ông, bà và cô chú. Máy đứa 
nhỏ chúc Tết và thích được lì xì.

13



VÀI ĐIỀU TRƯỚC KHI KẾT THÚC
● Screencastify 

○ quay hình thâu âm để đăng bài giảng lên mạng

● Seesaw
○ đăng bài giảng lên mạng để các em có thể coi lại
○ chứa bài làm của học sinh
○ Quay phim, chụp hình, thâu âm,vv..

Xin cám ơn quý thầy cô đã nghe em chia sẻ sau vài năm dạy 
trong chương trình. Hy vọng bài chia sẻ này sẽ giúp các thầy cô 
trong việc giảng dạy nhất là trong lúc dịch COVID còn diễn tiến. 
Mến chúc quý thầy cô sức khỏe và sự bình an. 

Email: thao.tran@highlineschools.org
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https://www.screencastify.com/
https://web.seesaw.me/
mailto:thao.tran@highlineschools.org

