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Cách làm bao  lì  xì cho  ngày  t‰t viŒt nam 

H†c sinh khÓi: l§p 4 Ç‰n l§p l§p 9 

1. Sinh hoåt: Cä l§p cùng làm. 

2. KÏ næng: VÆn døng ÇÀu óc và Çôi bàn tay.  

3. HÕi, Çáp: Các bÙc tranh trên bao lì xì. 

4. Ng» v¿ng: Quê hÜÖng ÇÃt nÜ§c, lá c©, màu s¡c, các nhân vÆt, 

vÆt Çæc trÜng cho ngày t‰t và k› vÆt lÎch sº cûa ViŒt Nam. 

5. Møc Çích: H†c cách t¿ làm bao lì xì cho chính các em. 

Các nguyên liŒu: 
• Phô tô, làm m¶t bìa kËp hÒ sÖ v§i tÃt cä các hình cûa bao lì xì 

ViŒt Nam C¶ng Hòa do sáng ki‰n cûa cô h†a sï Lê Thu Trang.  

• Sº døng web: http//lhccshtd.org/LHCCSHTD B5/BV/2015 

atmui/LHCCSHTD B5 BV 2015at... 17/02/2015 

• Cho h†c sinh t¿ ch†n m¶t hình Ç‹ làm bao lì xì.  

Giáo viên së hÕi và h†c sinh së trä l©i các câu hÕi sau: 

Tuÿ theo hình ª trên hình vë. 
• ñây là cái gì và dùng Ç‹ làm gì?  

• Màu s¡c trên hình này nhÜ th‰ nào? 

• Hãy mô tä vŠ hình vë này. 

• Gia Çình em Çang sinh sÓng ª Úc. Gia Çình còn t° chÙc và gi» 

ngày t‰t ViŒt Nam ª Çây không? Có/không. Tåi sao? 

• Tøc lŒ t¥ng bao lì xì vào ngày t‰t ViŒt Nam có còn th¿c hiŒn 

trong gia Çình em không? Có/không. Tåi sao? 

• Em cho bi‰t š nghïa  cûa viŒc t¥ng bao lì xì?  

• Dùng m¶t cuÓn lÎch cûa næm nay; trên lÎch có ngày DÜÖng LÎch 

và ngày Âm LÎch; hÜ§ng dÅn cho h†c sinh s¿ khác biŒt vŠ ngày, 

tháng, næm cûa hai loåi lÎch này.(hard copy) 

Cách làm: 
• CÀn kéo và keo. (cho m‡i h†c sinh m¶t cái) 
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• H†c sinh së c¡t theo hình vë Çã có s¤n. 

• Dùng keo Ç‹ dán låi. 

Cu¶c thi t¿ vë ki‹u m§i cho bao lì xì 
• Cho các em dùng giÃy A4 t¿ tåo và vë ra ki‹u mÅu m§i 

cho bao lì xì. 

• Dùng næm giäi thÜªng nhÕ Ç‹ khuy‰n khích các em cÓ 

g¡ng hÖn và thích thú hÖn. 

• Së dùng næm kiÍu vë m§i và ÇÜ®c giäi thÜªng này; ti‰p tøc 

sang næm së cho các em h†c và làm bao lì xì vào dÎp t‰t nguyên Çán 

cûa ngÜ©i ViŒt Nam. 
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