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Bài tập bổ sung

Bài tập bổ sung: Cấp độ 3–6 

Trong phần này có các bài tập bổ sung mà bạn có thể cùng bé làm ở nhà để mở rộng 
việc học tập với các nội dung liên quan đến hoạt động nêu trong thẻ ôn tập. Các bài tập 
bổ sung sẽ giúp bé thực hành những gì đã học ở lớp tiếng Anh vào cuộc sống hàng ngày. 
Bằng cách yêu cầu bé dùng tiếng Anh để kể về bản thân, những món đồ và các hoạt động 
của mình, bé sẽ được khuyến khích tạo ra sự kết nối giữa tiếng Anh và thế giới của bé. 
Mục đích của những bài tập này là thúc đẩy sự kết nối để bé thấy được tiếng Anh thật thú 
vị, có sự liên quan và bắt đầu hiểu được giá trị của tiếng Anh. 

"Bằng cách chia sẻ, cha mẹ không chỉ có thể đưa ngôn ngữ và các hoạt động của con 
mình vào cuộc sống gia đình, mà còn có thể ảnh hưởng đến thái độ của trẻ đối với việc 
học ngôn ngữ và nền văn hóa khác. Hiện nay người ta đều đồng ý rằng phần lớn thái độ 

suốt đời được hình thành ở ở tuổi lên 8 hoặc 9." 

Opal Dunn, Tư vấn Giáo dục, tác giả

Các bài tập được thiết kế để tất cả các trẻ em đều có thể làm được, bất kể trình độ của 
chúng thế nào, và chúng tôi khuyến khích tất cả các bậc cha mẹ cùng con hoàn thành các 
bài tập. Bé nên làm các bài tập bổ sung sau khi đã hoàn thành bài tập trong thẻ ôn tập. 
Các bài tập được viết bằng tiếng Việt để bạn và bé có thể cùng nhau thảo luận. Bạn và 
bé nên cùng đọc toàn bộ bài tập và thảo luận về từng bước (giai đoạn). Hãy để bé có thời 
gian hoàn thành bài tập ở Giai đoạn 2 một cách độc lập. 

Giai đoạn 1: Bé cần xem lại bài tập ở thẻ ôn tập và thực hiện. Hãy yêu cầu bé kể cho bạn 
nghe bằng tiếng Việt về bài tập đó. 

Giai đoạn 2: Bé cần thực hiện một bài tập ngắn có tính sáng tạo, ví dụ như làm một tấm 
quảng cáo hoặc viết một câu chuyện bằng tiếng Anh. Bài tập này bắt nguồn từ bài tập 
trong thẻ ôn tập và khuyến khích bé liên hệ nhiều hơn đến các tài liệu tiếng Anh. Hãy 
khuyến khích bé sử dụng các từ điển English World của bé và Sách dành cho Học sinh để 
tham khảo. 

Giai đoạn 3: Bé cùng bạn làm bài tập. Hãy khuyến khích bé nói về nhiệm vụ đó bằng tiếng 
Anh, ngay cả khi bạn không biết tiếng Anh, và sau đó nói ngắn gọn lại bằng tiếng Việt. 
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Lời khuyên cho phụ huynh/những điều cần nhớ: 

•  Đừng lo lắng nếu bé không nhớ được tất cả các từ vựng trong bài học. Mục đích của 
những bài tập này không phải là để kiểm tra bé! Từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp được 
xem xét và lặp lại thường xuyên trong toàn bộ chương trình English World, vì vậy bé sẽ 
gặp lại các từ đó trong những bài học sau. 

•  Hãy khuyến khích bé sử dụng tất cả những từ tiếng Anh mà bé biết chứ không chỉ những 
từ có trong các thẻ ôn tập. Bài tập nhằm cá nhân hóa tiếng Anh và tạo mối liên hệ đến 
cuộc sống của bé. vì thế hãy cho bé sử dụng từ điển và các nguồn tài nguyên khác để 
tim từ hay cụm từ mà bé cần. 

•  Bạn không nói được tiếng Anh? Bạn vẫn có thể hỗ trợ bé khi bé làm bài tập. Hãy tham 
khảo danh mục từ vựng trên trang web dành cho phụ huynh của English World  
(http://macmillanyounglearners.com/englishworld/parent) để dịch các từ vựng trong bài 
học và khuyến khích bé tham khảo cả thẻ ôn tâp và Sách dùng cho Hoc sinh nếu bé 
chưa chắc chắn. Hãy khích lệ bé dạy cho bạn vài từ hoặc cụm từ, và biến bài tập trở 
thành thời gian cả hai học cùng nhau!

Tham khảo

Trẻ học tiếng Anh như một 
ngoại ngữ bằng cách nào. 
(tác giả: Dunn, O.)

http://learnenglishkids.
britishcouncil.org/en/
parents/articles/how-
young-children-learn-
english-another-language

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/parents/articles/howyoung-children-learnenglish-another-language
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Bài tập bổ sung cấp độ 3 

Bài 1:  Hôm qua em học những bài gì ở trường? Hãy viết về những bài học đó. Mỗi 
bài trong số các bài học đó bắt đầu lúc mấy giờ/ Bài học có thú vị không? có dễ 
không? có tạo được hứng thú hoặc sự vui vẻ không? 

 Ví dụ:  At quarter past eight we had Science. It was very interesting.  
Chúng tôi có bài Khoa học vào lúc 8h15. Bài học thật thú vị.

Bài 2:  Hãy nhìn quảng cáo của em cho Trang trại Cây Lê trên thẻ ôn tập. Vẽ bản đồ đi 
đến trang trại để khách tham quan sử dụng. Ghi tên bản đồ. Hãy nói về chúng. 

These are the stables. There are three horses.

Đây là các chuồng ngựa. Có 3 con ngựa.

Bài 3:  Hãy làm một tờ quảng cáo về các nghề nghiệp. Tìm 3 bức tranh/ảnh về những 
người đang làm các công việc khác nhau. Cắt ra và dán lên giấy. Hãy viết về 
từng nghề. 

 Ví dụ:  This doctor works in a hospital. She wears a white coat. 
Bác sĩ này làm việc tại một bệnh viện. Cô ấy mặc áo blue trắng. 

Bài 4:  Hãy xem lại thiết kế của em trên thẻ ôn tập. Cách làm nhà cho thú cưng như 
thế nào? Em hãy viết các hướng dẫn. Sử dụng các từ trong hộp để hỗ trợ. 
Đánh số các câu hướng dẫn.

choose cut fetch 
fold keep need 

stick put

chọn cắt tìm 
gấp giữ cần 

que đặt

 Ví dụ:  Find a strong box. Draw the shape for the door. 

Tìm một cái hộp cứng. Vẽ hình cửa ra vào.
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Bài 5:  Tìm một chiếc máy cũ. Chọn một trong những chiếc máy trong đám mây hoặc 
theo ý tưởng của em. Hãy xem một cuốn sách hoặc hỏi người trong gia đình. 
Vẽ chiếc máy và viết thông tin.

phonograph 
gramophone 

black and white television 
black and white camera 

black and white film 
music box

máy quay đĩa than kiểu Edison 
máy quay đĩa than kiểu Berliner 

TV đen trắng 
máy ảnh đen trắng  

phim đen trắng 
hộp nhạc

 Ví dụ:  A gramophone played songs. Usually there was one singer. 
Máy quay đĩa than phát các bài hát. Thường chỉ có một ca sỹ. 

Bài 6:  Xem lại cuộc khảo sát của em trên thẻ ôn tập. Môn thể thao nào có nhiều 
người thích xem? Mọi người còn thích xem những môn thể thao nào nữa, và lý 
do tại sao? Hãy viết về điều đó.

 Ví dụ:  Lots of people liked cycling. It’s very fast. 

Nhiều người thích môn xe đạp. Nó rất nhanh. 

Bài 7:  Viết một câu chuyện về một chuyến đi thú vị bằng tàu hỏa. Sử dụng tất cả các 
từ trong ô. Sử dụng các từ trong đám mây để trợ giúp hoặc dùng ý tưởng riêng 
của mình. 

wait hurry run pull 
sleep hungry surprised  

exciting angry

chờ vội chạy kéo 
ngủ đói ngạc nhiên 

thú vị tức giận 

passengers station train 
platform suitcase ticket

hành khách nhà ga xe lửa 
sân ga hành lý vé

 Ví dụ:  There were lots of passengers waiting on the platform. 
Có rất nhiều hành khách đang chờ trên sân ga. 



This page has been downloaded from  
www.macmillanyounglearners.com/englishworld

© Macmillan Publishers Limited 2014 

Bài tập bổ sung

Bài 8:  Tìm một tờ giấy lớn. Vẽ 3 đến 4 cửa hàng trong một khu mua sắm. Tìm ảnh về 
các đồ vật mà em có thể mua. Cắt ra và dán vào đúng cửa hàng em đã chọn.
Hãy tưởng tượng rằng em đi mua sắm trong khu mua sắm đó. Hãy nói về 
những gì em đã mua. 

 Ví dụ:  I went to the clothes shop. I bought a pink scarf and a red jacket.  
Tôi đến cửa hàng quần áo. Tôi mua một cái khăn quàng màu hồng và 
một chiếc áo khoác màu đỏ.

Bài 9:  Viết phần đầu của một vở kịch cho những con rối mà em đã vẽ trên thẻ ôn tập. 
Những con rối đang nói gì? Hãy viết câu hỏi và trả lời.

 Ví dụ:  Princess: What are you doing? (Công chúa: Ngươi đang làm gì thế?) 
Clown: I’m standing on my hands! (Anh hề: Thần đang đứng bằng hai tay.) 
Princess: Why? (Công chúa: Tại sao lại thế?)

Bài 10:  Hãy đọc tấm thiệp mà em viết trên thẻ ôn tập về chuyến du lịch London.  
Vẽ những bức tranh về một nơi mà em đã đến thăm trong chuyến du lịch.  
Viết đoạn mô tả.

 Ví dụ:  This is the London Eye. It’s very high! 
Đây là Vòng quay Mắt London. Nó rất cao! 

Bài 11:  Vẽ tờ quảng cáo cho lễ hội ở thẻ ôn tập trên một tờ giấy lớn. Tô màu cho các 
bức tranh và viết một số câu để miêu tả lễ hội.

 Ví dụ:  Come to the winter festival! The fireworks are fantastic! 

Hãy đến với lễ hội mùa đông! Pháo hoa rất tuyệt vời!

Bài 12:  Hãy chọn một trong những thành phố trong bảng mà em đã hoàn thành trên 
thẻ ôn tập. Tìm một số thông tin về thành phố đó bằng cách hỏi bạn bè, người 
thân hoặc tìm trong sách, tạp chí, hoặc trên internet. Hãy viết 3 thông tin thú vị 
về thành phố đó. 

 Ví dụ:  Dubai has some amazing new buildings. 
Dubai có một số tòa nhà mới tuyệt vời.
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Bài tập bổ sung Cấp độ 4

Bài 1:  Hãy nghĩ về một câu lạc bộ mới ở trường. Em sẽ làm gì ở đó? Hãy thiết kế một 
logo cho câu lạc bộ đó. Vẽ và tô màu một bức tranh vẽ một chiếc áo thun có 
logo ở mặt trước. Viết mô tả ngắn về logo của em.. 

 Ví dụ:  My school club is Garden Club. We grow plants. My logo has the letters GC.  

It has a red rose.  
Câu lạc bộ ở trường của tôi là Câu lạc bộ Làm vườn. Chúng tôi trồng 
cây. Logo của tôi có các chữ cái GC. và một bông hoa hồng đỏ. 

Bài 2:  Hãy đọc những gì em đã viết trên thẻ ôn tập về một lần em bị sợ hãi. Chuyện 
đó xảy ra khi nào? Lúc đó em ở cùng ai và người đó cảm thấy thế nào? Hãy 
vẽ, viết nhãn ghi tên và các quả bóng ghi lời nói. 

Bài 3:  Vẽ và tìm các bức tranh/ảnh về 3 loài chim hoặc động vật khác nhau. Nếu em 
sử dụng tranh/ảnh, hãy dán chúng vào một tờ giấy. Hãy viết vài câu để so sánh 
những con chim hoặc động vật đó với nhau. Sử dụng các tính từ trong đám 
mây hoặc theo ý tưởng của riêng em. 

beautiful clever fast 
dangerous graceful ridiculous 

slow small tall 

đẹp thông minh nhanh nhẹn 
nguy hiểm duyên dáng buồn cười 

chậm chạp nhỏ bé cao

 Ví dụ:  The goose is more beautiful than the duck, but the swan is the most 

beautiful. 
Ngỗng đẹp hơn vịt, nhưng thiên nga đẹp nhất. 

Bài 4:  Viết hướng dẫn cách làm một thứ gì đó. Vẽ các sơ đồ. Sử dụng một trong 
những gợi ý trong đám mây hoặc ý tưởng của riêng em. 

a paper plane 
a birthday card 

a pencil pot paper dolls 
a clay pot 

a basket a candle

một máy bay giấy 
một thiệp sinh nhật 

một hộp đựng bút chì búp bê bằng giấy 
một cái bình bằng đất sét 
một cái rổ một cây nến

 Ví dụ:  1. Take a big piece of coloured paper. 

1. Lấy một tờ giấy màu lớn. 
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Bài 5:  Hãy nhìn chiếc vé mà em đã thiết kế trên thẻ ôn tập. Hãy tưởng tượng em đã 
đến xem vở kịch của trường. Em đã đi với ai? Điều gì đã xảy ra? Em có thích 
vở kịch không? Hãy viết về điều đó. 

 Ví dụ:  Last night my grandma took me to the school play. It was excellent. 
(Tôi qua bà đưa tôi đi xem vở kịch của trường. Nó rất tuyệt.

Bài 6:  Hãy lấy một tờ giấy lớn và vẽ hình một quả trứng to. Cắt riêng hình quả trứng 
ra. Tìm các tranh/ảnh về những động vật nở ra từ trứng. Cắt và dán chúng lên 
quả trứng. Hãy nói về bức tranh của em. 

 Ví dụ:  This is a red and black snake. Most snakes hatch from eggs.  
Đây là một con rắn đỏ-đen. Hầu hết các loài rắn đều nở ra từ trứng. 

Bài 7: Hãy đưa ra 3 lời khuyên về du lịch sa mạc. Sử dụng từ nên hoặc không nên. 

 Ví dụ:  You should drink lots of water in the desert. 
Bạn nên uống thật nhiều nước khi ở sa mạc.

Bài 8:  Vẽ một hoàng tử Inca đội chiếc mũ mà em đã thiết kế trên thẻ ôn tập. Viết nhãn 
tên cho các phần của chiếc mũ và các trang phục còn lại của hoàng tử. Hãy 
viết về điều đó.

 Ví dụ:  There are beautiful jewels and lots of colourful feathers. 
Có rất nhiều trang sức đep và nhiều lông chim đầy màu sắc.

Bài 9:  Viết 3 câu để nói về những gì sẽ xảy ra nếu mọi người sử dụng chiếc máy mà 
em đã thiết kế trên thẻ ôn tập. Em có thể nghĩ ra các phát minh vui nào khác 
không? 

 Ví dụ:  If you use the treasure-finding machine, you will be rich. 
Nếu bạn sử dụng máy tìm kho báu, bạn sẽ trở nên giàu có. 
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Bài 10:  Hãy xem lại những mốc sự kiện chính đối với các nhà du hành vũ trụ trong 
Sách dành cho Học sinh. Có những sự kiện quan trọng nào đã xảy ra trong 
cuộc đời em? Hãy viết về những sự kiện chính. Sử dụng những từ trong đám 
mây hoặc theo ý tưởng riêng của em. Hãy kể về cuộc đời của em. 

born 
started school 
joined a club  

sister or brother born 
learnt to walk  
won a prize 

moved house

My brother was born in May 2013. 

ra đời 
bắt đầu đi học 

tham gia một câu lạc bộ 
em trai hoặc em gái ra đời 

tập đi 
giành một giải thưởng 

chuyển nhà

Em trai tôi ra đời vào tháng 5/2013.

Bài 11:  Hãy lập kế hoạch cho một câu chuyện ngắn trong cộng đồng của em. Vẽ 3 
bức tranh để thể hiện những gì xảy ra. Hãy kể về họ. Điều gì xảy ra ở đầu câu 
chuyện? Điều gì xảy ra ở giữa câu chuyện? Điều gì xảy ra ở cuối câu chuyện? 
Câu chuyện của em buồn hay vui? 

 Ví dụ:  Next, the Sami family goes on a long journey. They are looking for their  

lost reindeer. 

Tiếp theo, gia đình Sami đi một chuyến rất xa. Họ đi tìm con tuần lộc  
đã mất. 

Bài 12:  Làm một tấm quảng cáo thông tin về rừng nhiệt đới cho các khách du lịch, 
trong đó bao gồm thông tin chung, lời khuyên và danh sách những đồ cần 
mang. 

 Ví dụ:  There are lots of amazing animals and beautiful plants. You shouldn’t touch 

them. 

Có rất nhiều động vật tuyệt vời và cây cỏ đẹp. Bạn không nên động vào 
chúng.
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Bài tập bổ sung Cấp độ 5 

Bài 1:  Hãy viết chương đầu của một câu chuyện mà em đã lập kế hoạch trên thẻ ôn 
tập. Hãy nghĩ về những điều trong đám mây khi em viết. Hãy đặt tên cho câu 
chuyện của em. Đọc câu chuyện của em cho bạn bè hoặc người thân nghe. Họ 
có thích câu chuyện đó không? Hãy cho họ biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. 

interesting characters 
description of setting 

exciting events 
a surprise 

spelling and punctuation

tính cách thú vị 
mô tả kết cấu 

các sự kiện thú vị 
một sự ngạc nhiên 

chính tả và dấu chấm câu

Bài 2:  Giờ hãy vẽ một tờ quảng cáo và vẽ nơi đẹp nhất của đất nước em. Viết một vài 
câu để mô tả về nơi đó. 

 Ví dụ:  Switzerland is fantastic for a mountain holiday. The waterfalls are incredible! 

Thụy Sĩ là một nơi tuyệt vời để đi nghỉ dưỡng trên núi. Các thác nước  
rất đẹp. 

Bài 3:  Tìm các bức tranh/ảnh về 2 hoặc 3 cây cầu khác nhau. Hãy cắt và dán các bức 
tranh/ảnh đó vào một tờ giấy lớn, hoặc vẽ lại các bức tranh rồi tô màu. Hãy viết 
về những cây cầu đó, trả lời một số câu hỏi trong đám mây. 

What kind of bridge is this? 
What is it made of? Is it old or new? 

What goes across the bridge  
(people, traffic or trains)? 

How long is it?

Đây là cầu loại gì? 
Nó làm bằng gì? Nó cũ hay mới? 

Có gì đi qua cầu  
(người, xe cộ hay tàu hỏa)?  

Nó dài bao nhiêu?

 Ví dụ:  The bridge is made of stone. 
Cầu được làm bằng đá. 

Bài 4:  Hãy nhìn bảng trên thẻ ôn tập của em. Hãy chọn một nơi em chưa từng đến. 
Hãy làm một nghiên cứu. Hỏi bạn bè hoặc người thân trong gia đình, tìm trong 
sách hoặc trên internet thông tin về nơi đó. Viết một số câu về những gì em có 
thể làm ở đó. Hãy kể về nơi đó.

 Ví dụ:  I’ve never been to Paris. It sounds great! There are beautiful buildings and 

great restaurants. 

Tôi chưa từng tới Paris. Nó có vẻ rất tuyệt! Có nhiều tòa nhà đẹp và nhà 
hàng ngon.
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Bài 5:  Hãy xem lại khảo sát và đồ thị tròn mà em đã làm trên thẻ ôn tập. Hãy viết một 
báo cáo ngắn về những gì em tìm ra và về những anh hùng và siêu anh hùng 
mà mọi người yêu thích. 

 Ví dụ:  The most popular hero is Superman. Five people said he was their favourite. 

Người anh hùng được yêu thích nhất là Siêu nhân. Có 5 người nói Siêu 
nhân là người hùng họ yêu thích. 

Bài 6:  Hãy nghĩ về một câu chuyện truyền thống hoặc một huyền thoại khác với câu 
chuyện em được học tại lớp tiếng Anh. Tìm hiểu về câu chuyện đó qua sách 
hoặc internet. Hãy vẽ các sự kiện chính của câu chuyện bằng 3 đến 4 bức 
tranh, và viết ghi chú dưới các bức tranh. Hãy kể câu chuyện cho các bạn em 
hoặc mọi người trong gia đình.

 Ví dụ:  This is a story about Robin Hood. One day, when Robin was walking in the forest ... 

Đây là câu chuyện về Robin Hood. Một hôm, khi Robin đang đi trong rừng…

Bài 7:  Chọn một câu chuyện từ trang trước (trên thẻ ôn tập của em) và viết bài báo. 
Em cũng có thể hỏi người thân hoặc bạn bè xem họ nghĩ gì về tiêu đề bài báo. 
Em có thể làm cho nó hay hơn không? 

 Ví dụ:  TOP SPORTSWOMAN VISITS SCHOOL 

Students at Hilltop School were excited this week. An Olympic champion 

visited the school!  

NGÔI SAO THỂ THAO NỮ TỚI THĂM TRƯỜNG) 
Sinh viên trường Hilltop tuần này rất háo hức vì một nhà vô địch Olympic 
đã tới thăm trường.

Bài 8:  Hãy viết nhận xét về một chương trình truyền hình yêu thích, bao gồm tất cả 
các thông tin em đã nêu trong thẻ ôn tập và một số tính từ ghi trong đám mây. 
Đừng quên nêu tên chương trình ngay từ đầu. Hãy đặt tiêu đề cho bài nhận xét 
của em.

entertaining excellent fantastic 
fascinating funny great  

interesting popular 

giải trí tuyệt vời tuyệt vời 
say mê buồn cười tuyệt  

thú vị phổ biến

 Ví dụ:  THE BEST PROGRAMME ON TV  

‘Freddy’s Fascinating Facts’ is such a good programme that I never miss it.  

CHƯƠNG TRÌNH TV HAY NHẤT 
Freddy’s Fascinating Facts là chương trình rất hay mà tôi không bao giờ 
bỏ lỡ.
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Bài 9:  Chọn một loài động vật dưới biển sâu và tìm hiểu thêm về nó trên sách, tạp chí 
hoặc internet. Hãy vẽ và ghi tên cho một bức ảnh về loài động vật đó và viết 
những thông tin thú vị về nó. 

 Ví dụ:  The box jellyfish is the most poisonous creature in the world. 
Sứa hộp là loài độc nhất trên thế giới. 

Bài 10:  Hãy tưởng tượng em đang phỏng vấn một nhà thám hiểm biển sâu. Hãy viết 4 
câu hỏi em muốn hỏi người đó và viết các câu trả lời của nhà thám hiểm. Sử 
dụng các từ trong đám mây và theo ý tưởng của riêng em. 

At work, what do you enjoy doing?  
What do you hate doing?  

What are you looking forward  
to doing in the future?

Cô/chú thích làm điều gì ở nơi làm việc? 
Cô/chú ghét làm việc gì? 
Cô/chú muốn làm điều  

gì trong tương lai?

 Ví dụ:  Interviewer: What do you like about your work?  

Explorer: I love seeing the strange plants and animals. 

Người phỏng vấn: Cô/chú thích điều gì trong công việc của mình? 
Nhà thám hiểm: Tôi thích được ngắm những loài sinh vật lạ. 

Bài 11:  Sử dụng các câu trong thẻ ôn tập để giúp em viết một bài báo về một người 
thường hay giúp đỡ người khác.Đừng quên viết tiêu đề bài báo Ở đầu bài báo, 
hãy nói lý do tại sao em chọn người đó.

 Ví dụ:  My Aunt Amelia is a doctor. She helps people who have been hurt in accidents.  

Dì Amelia của tôi là bác sĩ. Dì thường giúp đỡ những người bị thương do 
tai nạn. 

Bài 12:  Hãy tưởng tượng em đang trên một chuyến du lịch tới Bắc Cực. Hãy viết nhật 
ký kể về những gì xảy ra trong 3 ngày của chuyến đi. 

 Ví dụ:  Tuesday 21st July  

Today it was bright and sunny.  

Our vehicle travelled fast across the ice.  

Thứ Ba, ngày 21/7 
Hôm nay trời sáng và có nắng. 
Tàu của chúng tôi di chuyển rất nhanh qua các tảng băng.
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Bài tập bổ sung cấp độ Level 6

Bài 1:  Hãy viết một tờ bướm (tờ rơi) về các hoạt động mà em mô tả trong thẻ ôn tập. 
Hãy nhớ nêu các ý kiến nhận xét của khách du lịch. 

 Ví dụ: ‘ The hot springs are spectacular!’ 
Các suối nước nóng thật tuyệt!

Bài 2:  Hãy chọn một trong các loại năng lượng trong bảng mà em đã hoàn thành trên 
thẻ ôn tập. Hãy viết một bài phỏng vấn ngắn với một nhà khoa học, trong đó 
hỏi và trả lời các câu hỏi về loại năng lượng đó. Hãy sử dụng các ý tưởng trong 
đám mây. Hãy nói về những gì mà nhà khoa học đã phát biểu. Lưu ý là trong 
tình huống này câu gián tiếp được để ở thời hiện tại.

Where does it come from? 
What is it used for? 

Is it cheap or expensive? 
Does it run out?

Năng lượng đó có từ đâu? 
Nó được sử dụng làm gì? 

Nó đắt hay rẻ? 
Nó có bị cạn kiệt không?

 Ví dụ:  Dan: Is solar power renewable? Năng lượng mặt trời có tái tạo được không? 
Dr Green: Yes, it is. It never runs out. Có. Nó không bao giờ cạn. 

Dr Green said that solar power never runs out. 

Tiến sĩ Green nói rằng năng lượng mặt trời không bao giờ cạn.

Bài 3:  Hãy vẽ ra một kịch bản cho câu chuyện bí ẩn yêu thích của em. Viết mô tả dưới 
mỗi bức tranh. Hãy đưa kịch bản của em cho bạn bè hoặc người thân trong gia 
đình Hãy nói với họ những gì xảy ra.

 Ví dụ:  This is my favourite mystery story. The main character is Professor Bright. 

Đây là câu chuyện bí ẩn yêu thích của tôi. Nhân vật chính là Giáo sư 
Bright. 

Bài 4:  Tìm hình ảnh của loài động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng. Cắt và dán ảnh vào 
một tờ giấy lớn, hoặc vẽ lại và tô màu cho các bức tranh đó. Hãy.viết về cách 
chúng ta có thể làm để bảo vệ các loài động vật.. 

 Ví dụ:  Don’t cut down the trees. Plant new forests. Don’t hunt wild animals. 
Đừng chặt cây. Hãy trồng rừng mới. Đừng săn bắt động vật. 
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Bài 5:  Tìm hiểu về một mẫu từ một đất nước khác. Gấp đôi một tấm thiệp để làm 
thành một tấm thiệp nhỏ. Vẽ lại mẫu lên mặt trước của tấm thiệp và tô màu cho 
nó. Bên trong thiệp, em hãy viết một lời nhắn gửi cho bạn bè hoặc thành viên 
trong gia đình và nói cho họ biết về mẫu đó. Sau đó gửi thiệp cho người đó.

 Ví dụ:  Dear Mum, I copied this pattern from Mexico that I found in a magazine.  

Do you like the colours? 

Mẹ kính mến! Con copy mẫu này từ một tạp chí của Mexico. Mẹ có thích 
màu sắc này không?

Bài 6:  Nghiên cứu xuất xứ của một số trang phục truyền thống từ đất nước em. Hãy 
viết về điều đó. 

 Ví dụ:  The kilt is the national dress of Scotland. It came from the Scottish Highlands. 

Váy là trang phục truyền thống của Scottland. Nó có xuất xứ từ Cao 
nguyên Scottland.

Bài 7:  Hãy tìm một quảng cáo về kỳ nghỉ từ một tạp chí. Cắt nó ra và dán vào một tờ 
giấy. Hãy tưởng tượng em đã đi nghỉ. Hãy viết những gì đã xảy ra.

 Ví dụ:  We went on a boat trip. A young man showed us the islands. 

Chúng tôi đã đi thuyền trên biển. Một thanh niên đã dẫn chúng tôi đi xem 
những hòn đảo.

Bài 8:  Hãy tưởng tượng em đã làm một bộ phim về câu chuyện của Deganawida và 
Hiawatha. Hãy viết kịch bản quảng cáo về bộ phim trên một đài phát thanh. 
Trong kịch bản, hai người đang thảo luận về bộ phim. Hãy sử dụng một số cụm 
từ trong đám mây.

I like I enjoy I think 
So do I. Me too. 

I agree. How about you?  
What do you think?

Tôi thích Tôi thích thú Tôi nghĩ 
Tôi cũng thế Tôi cũng thế 
Tôi đồng ý Thế còn bạn? 

Bạn nghĩ thế nào?

 Ví dụ:  Boy: I think it’s a fantastic film.  

Girl: So do I. I like it a lot. 

Chàng trai: Tôi nghĩ đó là một bộ phim tuyệt vời. 
Cô gái: Tôi cũng thế. Tôi rất thích bộ phim đó. 
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Bài 9:  Hãy tìm hiểu một số thông tin về các bác sĩ và y học trong quá khứ. Viết 5 câu hỏi 
trắc nghiệm để hỏi bạn bè hoặc người thân trong gia đình. Bài trắc nghiệm cần ở 
dạng nhiều lựa chọn. Viết các câu trả lời lên một tờ giấy riêng. Hỏi các câu hỏi.

 Ví dụ:  Where were the first hospitals in the world? What did doctors use a 

microscope for? 

Các bệnh viện đầu tiên trên thế giới ở đâu? Các bác sĩ dùng kính hiển vi 
để làm gì?

Bài 10:  Hãy tưởng tượng em đã sản xuất ra một chai thuốc từ cây từ loại cây mà bạn 
đã vẽ trong thẻ ôn tập. Hãy vẽ chai thuốc. Hãy thiết kế nhãn mác và viết lên đó, 
bao gồm những điều ghi trong đám mây. Hãy nói về sản phẩm thuốc của bạn.

tên thuốc 
thuốc dùng để làm gì  

nên sử dụng thuốc thế nào 
ảnh cây hoa hoặc cây thuốc mà 

thuốc được chế xuất từ đó 
cảnh báo về những người không  

nên dùng thuốc

the name of the medicine 
what the medicine does 

how the medicine should be taken 
a picture of the flower or plant it  

comes from  
warnings about who should not take 

the medicine

My medicine is called ‘Blackberry syrup’. It’s good for curing coughs.

Thuốc của tôi được gọi là si rô quả mâm xôi đen Úc. Nó trị ho rất tốt.

Bài 11:  Hãy viết một tờ quảng cáo để cung cấp thông tin về môn thể thao mới mà em 
đã phát minh ra trên thẻ ôn tập. Hãy cố gắng thuyết phục mọi người đến và thử 
chơi môn thể thao đó. Hãy vẽ và viết. 

 Ví dụ:  Try new Megaboarding. It’s exciting. It’s not expensive. You’ll love it! 

Hãy thử môn Megaboarding. Nó không hề tốn kém. Bạn sẽ yêu thích nó!

Bài 12:  Hãy viết một câu chuyện ngắn về thể thao mà em đã viết trong thẻ ôn tập.  
Sử dụng các từ trong hộp để hỗ trợ. 

Who was there? What happened?  
Who are the characters in your story?  

How do your characters speak to each other 
(are they polite, happy, angry)?  

Does your story have a happy ending?

Ai đã ở đó? Chuyện gì đã xảy ra? 
Các nhân vật trong chuyện là ai? 

Các nhân vật của em nói chuyện với nhau thế nào 
(lịch sự, vui vẻ hay tức giận)? 

Câu chuyện của em kết thúc có tốt đẹp không?


