
 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN TẬP TRONG HAI TUẦN ĐẦU 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 ( PHẦN LỊCH SỬ) 

1/ Giới thiệu chương trình sách giáo khoa: 

 

- Các em sẽ học cuốn sách giáo khoa lịch sử và địa lí 6 bộ sách kết nối tri thức 

với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục( như hình). 

- Về phần lịch sử gồm 5 chương: 

+ Chương I. Vì sao phải học lịch sử. 

+ Chương II. Xã hội nguyên thủy. 

+ Chương III. Xã hội cổ đại. 

+ Chương IV. ĐNÁ từ những thế kỉ tiếp giáp đầu công nguyên đến thế kỉ X. 

+ Chương V. Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII TCN đến đầu thế kỉ X. 

- Học kì I các em sẽ học 18 tuần với tổng 36 tiết 

- Học kì II các em học 17 tuần với tổng 17 tiết. 

2/  Về phương pháp kiểm tra đánh giá:  

- Đánh giá thường xuyên: được thực hiện dưới nhiều hình thức. 

- Đánh giá định kì: gồm giữa kì và cuối kì. 

3/ Về phương pháp học tập bộ môn: 



- Học trên lớp: 

           + Chú ý nghe giảng 

                + Chép bài đầy đủ 

                + Có tinh thần phát biểu bài 

                + Trong bài học gặp vấn đề khó hiểu hoặc thắc mắc thì hỏi thầy (cô). 

                + Tham gia và trao đổi tích cực trong các hoạt động nhóm. 

- Học ở nhà: 

+ Làm bài tập được giao 

+ Đọc trước SGK 

+ Tìm hiểu thêm lịch sử qua các kênh: “ theo dòng lịch sử, Đại Việt Sử 

Kí”… 

Lưu ý: Trong thời gian 2 tuần đầu ( từ ngày 6/9 đến ngày 18/9/2021) các em tìm 

hiểu, đọc nội dung cuốn sách giáo khoa lịch sử và địa lí 6 ở nhà trước nhé. 


