
KỲ NGHỈ HÈ CỦA TÔI 

 

Tuần 1 
 
 GV giải thích những yêu cầu của bài:  
 

 Học sinh làm một mình hay làm với bạn.  
 Bài làm sẽ được trình bày tại buổi “TRIỂN LÃM DU LỊCH”. 

 
A.  

 
I. Hình thức: 

Học sinh chọn một: 
1. Làm những tấm thiệp cho một kỳ lễ: Giáng Sinh, Phục Sinh v.v 
2. Viết một câu chuyện về kỳ nghỉ  
3. Thiết kế một tập ảnh, video… 
4. PowerPoint 

 
II. Nội dung 

1. Nơi đến 
2. Những điều mà em thích nhất trong chuyến đi? 
3. Ba điều mới em học được qua chuyến đi? 
4. Trong khi tìm hiểu em đã học được điều gì mới? 

 
III. Nơi đến lần tới? 

 
B. Bài đọc: Sapa 
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Tuần 2 
 

1. Hình ảnh: Chợ Sài Gòn, ánh sáng bắc cực, hay gọi là cực quang. 
(HS phân tích, nhận xét hình ảnh / học từ mới) 

2. Bài đọc: Đà Lạt Thủ Đô Hoa Viên (A.D. Tiểu Học Nguyệt San) 
(SGK, Trang 24 – EM HỌC – NGHE, NÓI, ĐỌC & VIẾT TIẾNG VIỆT, Lớp 5. 
LIÊN TRƯỜNG VĂN HÓA VIỆT NAM) 

3. Thảo luận trên bản nháp của HS 
 
 
Tuần 3 
 

1. HS nộp bài. GV góp ý.  
2. Bài đọc: May rủi lẫn lộn  
3. HS nhận lại bài của mình và viết lại cho hoàn chỉnh.  

 
 
Tuần 4 
 

1. Triển lãm du lịch 
2. Đáng giá – Giới thiệu đề tài cho Term 3 
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Gold Coast

My trip to the:

Vietnamese Cultural Schools Association Inc
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Kỳ nghỉ hè của tôi: 

By : Cindy Vo

Gold Coast



Tôi rất thích đi đến Gold Coast. Tôi đã có những trải nghiệm thật vui 

cùng gia đình. 

Gold Coast có những bãi biển nắng ấm, có nhiều khu vui chơi, nhộn 

nhịp. Ở Sea World, tôi được tận mắt nhìn thấy cá heo, sư tử biển 

biểu diễn. Tôi được ngắm nhìn các loại động vật mà tôi yêu thích 

như chim cánh cụt, gấu Bắc cực v.v. Và tôi đã được biết thêm các 

loại sinh vật khác dưới biển. Tôi có cảm giác như được hòa mình với 

thiên nhiên giúp tôi thêm yêu quý chúng.

Những điều tôi yêu thích trong chuyến đi



Tôi đã học được 3 điều mới:

Giữ môi trường sạch sẽ

Thiên nhiên quá đỗi kỳ diệu, 

có quá nhiều điều để ta 

khám phá và cũng phải học 

cách bảo vệ môi trường.

Thời gian với gia đình

Thời gian trải nghiệm với 

gia đình vô cùng quý giá, 

nó sẽ là những kỉ niệm 

đẹp theo ta suốt cuộc đời.

Điều tôi cảm ơn trong 

chuyến đi

Sau kỳ nghỉ, tôi thầm cảm ơn 

thiên nhiên đã ban tặng cho 

chúng ta thật nhiều cảnh tuyệt 

vời. Tôi cũng không quên 

những người đã giúp đỡ và 

hướng dẫn để tôi có một 

chuyến đi tốt đẹp.
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Trong khi tìm hiểu tôi đã học được:

Bãi biển đẹp nhưng không phải chỗ nào cũng được phép bơi lội. Vì sự an toàn, người bơi 

phải bơi ở giữa vùng có cờ đỏ và cờ vàng.

Queensland là một trong số tiểu bang yên bình của nước Úc. Vì vậy còn nhiều nơi tôi 

muốn đến để biết thêm về đất nước tôi đang sống.

1

2

3

Trải dài dọc theo bờ biển phía đông nam Queensland từ Coolangatta đến Southport, Gold 

Coast là một trong những nơi nghỉ mát nổi tiếng của Úc.



Trong tương lai nếu có một 

chuyến đi, nơi tôi muốn thăm 

viếng là đất nước Nhật Bản.

Japan

https://www.lonelyplanet.com/japan

https://www.lonelyplanet.com/japan
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Cảm ơn
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Những điều tôi thích nhất là:

● ăn trong một nhà hàng và ăn ở nhà anh em họ của tôi

● về thăm cả thành phố và nông thôn

● được hít thở không khí trong lành ở vùng quê



Tôi đã học được 3 điều mới: 

1 Văn Hóa

Văn hóa truyền thống 

bao gồm những gía trị 

cốt lõi của nhân tính, 

cộng đồng, hòa hợp và 

gia đình.

2 Nghệ Thuật

Múa rối nước là nghệ 

thuật phổ biến từ thế 

kỷ thứ 11.

3 Ẩm Thực

Ẩm thực Việt Nam

được biết đến với sự 

cân bằng của năm vị; 

cay, chua, đắng, mặn 

và ngọt.



Trong khi tìm hiểu về Việt Nam tôi đã học được:

1. Thể Thao 

Bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất ở Việt Nam.

2. Xuất Khẩu

Việt Nam là nước xuất khẩu hạt điều và tiêu đen lớn nhất trên thế giới, và  

cũng là nước xuất khẩu lớn thứ hai về gạo, sau Thái Lan.

3. Sở Thích và Thói Quen

Có thể nói, người Việt Nam có sở thích và thói quen tới các quán cà phê. 

Đi câu cá cũng là thú vui giải trí lành mạnh đang được nhiều người Việt Nam    

ưa thích.



NHẬT BẢN 

là nơi mà tôi muốn đến trong dịp hè này.

https://www.koikitchen.co.uk/sushi-catering-now-available/

Image from:

https://www.koikitchen.co.uk/sushi-catering-now-available/

