
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TPHCM     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

 TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN                                                      MÔN: Ngữ văn 

                                                   Thời gian: 04/5/2020 - 08/5/2020 

 

KHỐI 10 

Tuần Chủ đề / Nội dung Nền tảng CNTT Hình thức giám sát HS 

04/5/2020- 

08/5/2020 
Trọng tâm kiến thức bài Trao duyên. 

Group facebook 

Google Classroom 

Emodo 

SHub Classroom 

- 06/5/2020: Giáo viên gửi nội dung trọng 

tâm kiến thức (file word và powerpoint) và 

bộ câu hỏi hướng dẫn tìm hiểu bài cho học 

sinh. 

Không ra câu hỏi và bài tập kiểm tra trong 

nội dung nâng cao. 

- Học sinh đọc văn bản, tham khảo đề 

cương, tài liệu giáo viên gửi và trả lời các 

câu hỏi tìm hiểu bài, hạn chót học sinh gửi 

câu trả lời cho giáo viên vào ngày 

08/5/2020. 
 

KHỐI 11 

Tuần Chủ đề / Nội dung Nền tảng CNTT Hình thức giám sát HS 

04/5/2020- 

08/5/2020 
Nội dung chi tiết bài Từ ấy. 

Group facebook 

Google Classroom 

Emodo 

Zoom 

SHub Classroom 

- 04/5/2020: Giáo viên gửi nội dung trọng 

tâm kiến thức và bộ câu hỏi hướng dẫn tìm 

hiểu bài cho học sinh, trọng tâm trong khổ 

đầu tiên; câu hỏi kiểm tra kiến thức tổng 

quát toàn bài (vẽ sơ đồ luận điểm, lập dàn 



ý, viết đoạn cảm nhận, đoạn mở/kết 

bài…). 

Không ra câu hỏi và bài tập kiểm tra trong 

nội dung nâng cao. 

- Học sinh đọc văn bản, tham khảo đề 

cương, tài liệu giáo viên gửi và trả lời các 

câu hỏi tìm hiểu bài, hạn chót học sinh gửi 

câu trả lời cho giáo viên vào ngày 

08/5/2020. 

 

KHỐI 12 

Tuần Chủ đề / Nội dung Nền tảng CNTT Hình thức giám sát HS 

04/5/2020- 

08/5/2020 

Trọng tâm kiến thức Rừng xà nu (tự 

học có hướng dẫn - 1 tiết). 

Group facebook 

Google Classroom 

Emodo 

Zoom 

SHub Classroom 

- 04/5/2020: Giáo viên gửi nội dung trọng 

tâm kiến thức (file word và powerpoint) và 

bộ câu hỏi hướng dẫn tìm hiểu bài cho học 

sinh. Không ra câu hỏi và bài tập kiểm tra 

trong nội dung nâng cao. 

- Học sinh đọc văn bản, tham khảo đề 

cương, tài liệu giáo viên gửi và trả lời các 

câu hỏi tìm hiểu bài, hạn chót học sinh gửi 

câu trả lời cho giáo viên vào ngày 

08/5/2020. 
 


