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Bài học trực tuyến trên ZOOM 

 Giáo Viên: Crystal Luu /Lớp 3B/ Ban Sáng 

 

Giới thiệu chương trình học và quy định chung trong giờ học gồm có: 

1- Giờ học trực tuyến hàng tuần vào lúc 11g-11g40 sáng, và chỉ có 40 phút để thảo luận. 

2- Chúng ta có thể học trực tuyến hết học kỳ 2 và sẽ chờ thông báo của Sr Hiệu Trưởng. 

3- Mỗi học sinh cho biết ý kiến của mình khi tham gia học trực tuyến:- 

a- Thích hay không thích? 

b- Có thuận tiện hơn khi đến trường học chung với các bạn không? 

c- Mọi người sẽ tự mình tắt/mở khi được yêu cầu nói hay trả lời. 

d- Nếu ai muốn trả lời thì ra dấu bằng cách đưa tay lên. 

4- Cho học sinh tự chọn: mỗi tuần 1 đề tài về môn tập nói theo ý thích. 

Hôm nay buổi học trực tuyến đầu tiên qua màn hình, ai có thể cho Cô biết tại sao chúng ta phải ở 

nhà và học trên Zoom không? 

 Tại sao tất cả học sinh không được đến trường và chuyện gì đang xảy ra? 

 Có ai biết gì về loại vi rút này không? 

 Để biết thêm loại bệnh dịch này Cô sẽ giải thích thêm để tất cả chúng ta hiểu rõ về 

nó như thế nào? 

 CORONA là tên của loại vi rút. 

 COVID-19 là tên của bệnh dịch (tức là bệnh dịch Corona xảy ra trong năm 2019). 

 Ai biết nguồn gốc của bệnh dịch này từ đâu tới? 

 Có ai biết loại vi trùng này đến đâu không? (từ súc vật, từ con người hay từ phòng 

thí nghiệm…?). 

 Hãy cho Cô biết triệu chứng khi bị nhiễm bệnh Covid-19 này được biểu hiện trên 

mặt hay cơ thể của mình như thế nào? (Ví dụ như: ho khan, đau cổ họng và bị sốt 

liên tục từ 37 độ C trở lên). 

Như vậy bài học đầu tiên của ngày hôm nay sẽ là bài tập nói để tìm hiểu về loại vi rút Corona:- khi 

được hỏi và Cô yêu cầu được trả lời bằng tiếng Việt với sự hiểu biết của mình về con vi rút này mà 

nó đã lây lan và trở thành đại dịch đang bùng nổ ở nước Úc và trên toàn thế giới. 



 

Câu hỏi 

1- Tại sao vi rút lại lan truyền xung quanh chúng ta? 

2- Vì sao tất cả chúng ta phải ở nhà, không được ra ngoài cũng như không được tới 

trường học như lúc trước? 

3- Có ai biết gì về con vi rút này không? 

4- Tên con vi rút này là gì? 

5- Ai có thể giải thích chữ viết tắt của loại vi rút tên COVID-19 này là gì không? 

6- Chúng ta phải làm gì để không bị nhiễm bệnh này? 

7- Bằng cách nào? 

8- Chúng ta phải chăm sóc bản thân mình ra sao này khi bi nhiễm vi rút? 

9- Tại sao chúng ta phải thực hành giữ khoảng cách xã hội? 

10- Luật giữ khoảng cách xã hội là bao nhiêu? 

Sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về vi rút Corona và thực hành cách rửa tay 

cũng như cách giữ vệ sinh để không bị nhiễm con vi rút này. 

 

 

Đây là hình dạng của vi rút Corona đang ở xung quanh chúng ta 

 

 

 

https://hsu.net.au/covid-19/ 

https://hsu.net.au/covid-19/


 

Học sinh sinh hoạt 

 

Dùng khăn giấy để che miệng lại khi hắt xì 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dùng khuỷu tay che miệng lại khi bị ho hay hắt xì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh sinh hoạt: Rửa tay đúng các như thế nào? 


