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Thầy Cô 
 



Mục tiêu 
• Tìm lại căn bản cho các em từ các lớp cũ, qua 

việc học đánh vần lại từ sách lớp 1 và 2 

• Tiếp tục dạy các em văn hóa Việt Nam và kiến 
thức bằng giáo trình lớp 5. Điều này giúp các 
em không cảm thấy mặc cảm tự ti vì phải học 
lại quá xa đối với tuổi. 

 

• Tạo cơ hội cho các em sử dụng tiếng Việt 



Các kỹ năng – ĐỌC 
- Thầy đọc một lần, rồi tất cả đọc lại. Sau đó từng 

em được gọi đọc một đoạn. Chỉnh. Đọc lại. 
Chỉnh. Đọc lại…cho đến khi em đó đọc đúng.  

- Các em cũng được chia làm 2 teams, để học từ 
mới sau mỗi câu trong bài đọc. Một ví dụ như 
“gia đình tiếng Mỹ là gì”…team nào trả lời trước 
thì được 2 điểm. 

- Các em vẫn chưa nhận được âm của dấu. Ví dụ 
khi hỏi chữ “má” thì 4 đứa nói 4 dấu. Xin các 
thầy cô có cách gì để chia xẻ?  



Các kỹ năng – VIẾT 
• Về vần và âm: khoảng 50% trúng 

• Về dấu: dưới 30% trúng hoặc tiếng Việt 
không dấu 

• Các em được giao chép lại bài đọc ở nhà sau 
khi hoàn tất một buổi học 

• Bài tập văn phạm và ngữ vựng 

• Viết chính tả 



Sample Test 

 



Sample Test 



Khó Khăn 

• Các em sẽ chán quá không nếu phải học lại 
quá nhiều thứ cũ? 

• Làm sao để khuyến khích phụ huynh dùng 
tiếng Việt với các em? 



Dự tính 

• Để tập viết và dấu các chữ khó (âm nh, ng, 
kh,qu…): cho các em đồ chữ (in mờ trên giấy) 
như hồi em học lớp 1 bên Việt Nam (1989-
1990) 

• Tìm các em học các bài đối thoại có nhiều vai 
thay cho một số bài học lý thuyết. 

• Đưa âm nhạc và bài hát vào giảng dạy, bài 
đầu sẽ là “Cầu cho Cha Mẹ 1”. Em sẽ dạy các 
em đọc, hiểu lời rồi hát sau. 



Đánh giá, Nhận Xét và Chia Sẻ 

 

 

 

Cám ơn tất cả các thầy cô đã theo dõi và đóng 
góp  
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