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Cách Dùng Kahoot!, Quizlet,
và Round Robin



Kahoot!
Xin mời quý thầy cô cùng chơi

một “trò chơi” với nhau bằng cách vào trang 
kahoot.it

và bấm mã Game PIN 

28583



Kahoot!

Chúng ta vừa trải nghiệm Kahoot!
qua khía cạnh của học sinh.

Là một giáo viên thì chúng ta sẽ vào trang nhà
kahoot.com



Kahoot!
● kahoot.com

● Tạo tài khoản mới
● “Discover" khám phá những đề tài đã có sẵn

● “Edit" lại theo ý mình
● “Duplicate" để lưu lại trong tài khoản cá nhân 

trong phần “My Kahoots"



Kahoot!
● kahoot.com

● “Create" những Kahoot của riêng mình
● Có nhiều Templates sẵn để lựa chọn (nhưng có 

một số không nằm trong tài khoản dùng miễn phí)
● Có thể chơi thử liền



Kahoot!
● kahoot.com

● vào “My Kahoots” và chọn Kahoot file mình muốn
● “Play"

● “Teach" chơi nguyên lớp
○ Chọn cho học sinh chơi một mình

hay chơi chung trong nhóm
○ Chọn các options khác theo ý mình

● Hoặc “Assign" để giờ cho học sinh tự chơi



Quizlet
Xin mời quý thầy cô cùng chơi

một “trò chơi” với nhau bằng cách vào trang
quizlet.live

và bầm mã Game PIN 
###



Quizlet

Chúng ta vừa trải nghiệm Quizlet
qua khía cạnh của học sinh.

Là một giáo viên thì chúng ta sẽ vào trang nhà
quizlet.com



Quizlet
● quizlet.com

● Tạo tài khoản mới
● “Search" hoặc “Browse" để khám phá

những đề tài đã có sẵn
● “Customize" lại theo ý mình

● “Save" để lưu lại trong tài khoản cá nhân trong 
phần “Sets"



Quizlet
● quizlet.com

● “Create" những Quizlet study sets của riêng mình
● Dùng tài khoản dùng miễn phí thì được

○ Viết chữ
○ Viết nghĩa

○ Thêm hình nếu muốn
● Có thể “share” và gửi cho học sinh



Quizlet
● quizlet.com

● vào “Sets” và chọn nhóm từ vựng mình muốn
● Chọn “Live" để chơi nguyên lớp
○ Chọn cho học sinh chơi một mình

hay chơi chung trong nhóm
○ Chọn Anh-Việt hoặc Việt-Anh

● Học sinh sẽ vào trang quizlet.live và
bấm mã số vào để chơi học từ vựng với nhau



Quizlet
● quizlet.com

● Học sinh có thể tự tạo tài khoản riêng và vào 
“Sets” và chọn nhóm từ vựng mình muốn

● Học sinh có nhiều chọn lựa khác nhau để tự học 
từ vựng hoặc tự chơi để học

○ Flashcards, Learn, Write, Spell, Test
○ Match, Gravity



Round Robin

Học sinh thay phiên nhau làm một việc gì đó 
theo chỉ định của giáo viên, từng em một

hoặc từng nhóm một.
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