
 
 

NƯỚC VIỆT NAM 

Tài liệu: 

Sách giáo khoa Lớp 4 

https://d-maps.com/ 

Mục đích của bài học: 

 Giúp cho các em HS (người gốc Việt, sinh ra và lớn lên ở ngoài nước Việt Nam) 
hiểu sơ lược về: 

1. Vị trí, hình dạng của nước Việt Nam 
2. Thủ đô, trung tâm kinh tế Việt Nam 
3. Cho các em có khái niệm về vị trí các tỉnh thành 
4. Các vựng miền 

 Song song với kiến thức (sơ lược) về Việt Nam bài học còn nhằm mục đích 
luyện tập cho các em các kỹ năng nghe, hiểu, đọc, nói và viết. 

 

 

15’ – 20’ Dẫn nhập vào bài 
Rèn luyện cho HS kỹ năng 
nói và diễn đạt 

1. Các em có ai đã về Việt Nam rồi? 
GV gọi tên HS giơ tay (1, 2, 3 …HS) để hỏi HS về VN và 
được đi những đâu? 
2. Đặt những câu hỏi mở cho HS trả lời: 

- Em thích làm gì khi về VN 
- Em thích ăn gì? 
- Em thấy được điều gì? 
- Đối với những ai chưa về VN, nếu có cơ hội được về 

VN, em có muốn đi không? Tại sao? 
3. Có những hình ảnh nào theo em đặc trưng cho người 

VN: nón lá, áo dài, áo bà ba… 
45’ – 120’ tùy theo  Nội dung bài: 

1. Vị trí của nước Việt Nam 
(Sử dụng quả địa cầu để cho HS xác định vị trí của VN trên quả 
địa cầu). HS lần lượt tự tìm và chỉ ra nước VN. 

- Việt Nam nằm ở Đông Nam Châu Á 
2. Nước Việt Nam có hình gì? 

- Có hình giống chữ S 
3. Vị trí tiếp giáp của nước VN 

Hướng dẫn HS để HS tự tìm ra câu trả lời. 

https://d-maps.com/


 
 

a) Phía Bắc: giáp với nước Trung Hoa (China) kẻ thù 
truyền kiếp của dân tộc VN. Tại sao? 

b) Phía Tây: Giáp Lào, Thái Lan, Campuchia 
c) Phía Nam: vịnh Thái Lan 
d) Phía Đông: biển Đông 
4. Thủ đô của nước VN là gì?  

- Hà Nội, phía bắc 
Cho HS xem trong bản đồ. Liên hệ với nước Úc: thủ đô 
Canberra  

5. Trung tâm kinh tế của VN là thành phố HCM, trước 
đây gọi là Sài Gòn. 

Tại sao có sự thay đổi này? Khi nào? 
6. Dân số VN?  

Hơn 97,3 triệu người (2020) 
7. Các vùng/miền: 

Chia làm 3 miền chỉnh: 
a. Miền Bắc: Từ Thanh Hóa trở ra 
b. Miền Trung: Từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và các 

tỉnh Tây Nguyên 
c. Miền Nam: Từ Bình thuận vào tới mũi Cà Mau. 

 
15’ – 20’ Sinh hoạt 

1. Chia HS thành nhóm (mỗi nhóm 4, 5 HS) 
2. Phát cho mỗi nhóm sơ lược bản đồ VN và bản đồ các 

tỉnh thành VN 
3. Công việc của HS: 

- Xác định, ghi chú các tỉnh chạy dọc phía Đông 
- Ghi các nước có đường biên giới với VN 
- Dùng mực khác màu để xác định thủ đô, trung tâm 

kinh tế 
- Mỗi nhóm cử 2 đại diện lần lượt trình bày ý tưởng 

của nhóm mình 
Giáo viên cùng HS: 

1. Đánh dấu phần thông tin của mỗi nhóm đưa ra 
Nhóm 1  Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 
1. 
2. 
3. 
4. 

   



 
 

Nhóm 1 
2. Cuối cùng các nhóm căn cứ vào mức độ chỉnh xác của 

thông tin, cách trình bày của nhóm để chọn ra nhóm nào 
về 1, 2, 3  

GV chuẩn bị vài phần quà nho nhỏ cho HS chung vui sau hoạt 
động. 
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