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KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO HỌC TIẾNG ANH
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔI TRƢỜNG HỌC VÀ SỬ DỤNG NGOẠI NGỮ
TRONG NHÀ TRƢỜNG

Thực hiện hướng dẫn số 806/PGDĐT ngày 21/12/2020 v/v tổ chức Lễ phát động và triển
khai thực hiện phong trào học Tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng
ngoại ngữ trong các nhà trường
Trường Tiểu học Thụy Quỳnh kết hợp với Trung tâm ngoại ngữ Hương Sơn xây dựng kế
hoạch tổ chức Lễ phát động như sau:
II. Thời gian, địa điểm tổ chức
1- Thời gian: Từ 7 giờ sáng thứ hai (28/12/2020)
2- Địa điểm: Tại sân trường TH Thụy Quỳnh
III. Thành phần tham dự
- CBGV: Tất cả các đ/c CBGV làm việc sáng thứ hai ngày 28/12/2020; nhóm GV của trung
tâm NN Hương Sơn (trong đó có 1 GVNN); GV dạy Tiếng Anh: đ/c Xoan; đ/c Chi
- HS: 611 em trường Tiểu học Thụy Quỳnh
IV. Nội dung
1. Nội dung, chƣơng trình
Nội dung công việc

Ngƣời phụ trách

STT

Thời gian

1

6g45 - 7g00

Chuẩn bị CSVC, trang trí khánh tiết

2

7g00 - 7g05

Tập trung học sinh

3

7g05p - 7g10p

Chào cờ

đ/c Tuân

4

7g10p - 7g15p

Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

đ/c Hải

5

Phát động phong trào học Tiếng Anh, xây
7g15p - 7g20p dựng môi trường học và sử dụng ngoại đ/c Nho
ngữ trong nhà trường

6

7g20p - 7g25p

Đại diện giáo viên hưởng ứng phong
đ/c Chi
trào

7

7g25p - 7g40p

Tổ chức các hoạt động giao lưu bằng Tiếng đ/c Chi; đ/c Xoan và GV
Anh
của TTNN Hương Sơn

8

7g40p - 7g45p

Bế mạc: HS toàn trường hát bài Goodbye đ/c Tuân; GVTA; GVNN

CBGV làm việc sáng thứ
hai (đ/c Bằng phụ trách)
đ/c Tuân

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể
- Trang trí khánh tiết: đ/c Bằng, đ/c Quý; đ/c Toản; đ/c Tuân và các đ/c GV dạy sáng thứ
hai (đ/c Bằng phụ trách) – hoàn thành trước 07 giờ ngày 28/12/2020
- Hai tiết mục văn nghệ: (Hello song, Happy song or shake your body) biểu diễn toàn
trường do GVTTNN Hương Sơn phụ trách
- Tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng bằng Tiếng Anh (kĩ năng nghe, nói): GVNN của
TTNN Hương Sơn; đ/c Chi; đ/c Xoan
+ HĐ 1: Học sinh nghe và trả lời các câu hỏi do ban tổ chức đưa ra (câu hỏi hướng mở
giúp học sinh có thể phát triển và vận dụng ngôn ngữ vào giao tiếp Tiếng Anh)
Gợi ý: Nói về bản thân, gia đình, nhà trường dưới hình thức bài essay ngắn, trôi chảy. Thời
gian tối đa 3 phút 1 hs hoặc trả lời câu hỏi của GVNN cũng theo các chủ đề trên (nếu học
sinh trả lời đúng sẽ nhận được một phần quà của nhà trường): khối 3,4,5, mỗi khối 01 HS
tham gia – đ/c Xoan, đ/c Chi phụ trách
+ HĐ 2: Tổ chức một số hoạt động hưởng ứng phong trào tạo lễ phát động (hát, kể chuyện,
đố vui, tổ chức trò chơi “ bằng Tiếng Anh”...)
Hình thức: Gọi lần lượt các cặp học sinh thuộc cùng khối lên bốc một tấm card có hình
ảnh về một môn học, màu sắc đồ dùng, hoạt động trong nhà trường, sau đó một học sinh sẽ
hỏi tên môn học, màu sắc, đồ dùng, hoạt động trong nhà trường….bằng tiếng Anh, một học
sinh trả lời. GVNN là giám khảo quyết định HS nói tốt hơn và trao phần thưởng của Trung
tâm NN Hương Sơn; khối 3,4,5, mỗi khối 02 HS tham gia – đ/c Xoan, đ/c Chi và GVNN của
TT phụ trách
- Chuẩn bị quà cho HS: đ/c Bích; đ/c Linh (vở viết 10 – 15 quyển)
- Phụ trách âm thanh: đ/c Tuân
- Viết bài, đăng trang website của trường: đ/c Bằng
Trên đây là KH triển khai Lễ phát động và triển khai thực hiện phong trào học Tiếng Anh,
xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong nhà trường. Yêu cầu tất cả
CBGV chủ động thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc
phản ánh về Ban giám hiệu để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:

HIỆU TRƢỞNG

- CBGV toàn trường;
- TTNN Hương Sơn;
- Lưu VT.
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