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I. HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP BỘ MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 

1. CHUẨN BỊ SÁCH VỞ: 

 -  Sách giáo khoa GDCD 6 

 - Một quyển vở: dùng để ghi bài học tại lớp đồng thời dùng để làm bài tập tại nhà theo yêu 

cầu của thầy cô giáo. 

2. HỌC TẬP TẠI NHÀ : 

- Đọc, chuẩn bị bài trước ở nhà (Khởi động và Khám phá). 

- Chuẩn bị các tài liệu, đồ dùng học tập, theo yêu cầu của giáo viên. 

- Nắm vững nội dung, hoàn thành tốt Luyện tập và Vận dụng ở SGK 

3. HỌC TẠI LỚP: 

 - Chú ý nghe thầy cô giáo giảng bài. 

 - Tích cực tham gia phát biểu xây dựng bài 

 - Ghi chép bài đầy đủ. 

 - Tích cực tham gia hoạt động học tập nhóm theo yêu cầu của thầy cô giáo. 

II. CÁC CỘT ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI. 

1. Các cột điểm: 

- Điểm kiểm tra thường xuyên:     Hệ số 1: 02 cột /học sinh/học kì 

- Điểm kiểm tra định kì:           + Hệ số 2:  01 cột/học sinh/học kì 

                                                    + Hệ số 3:  01 cột/học sinh/học kì 

2. Đánh giá, xếp loại 

- Căn cứ theo thông tư 58 và 26 

- Các mức: Giỏi – Khá – TB – Yếu – Kém  

 



III. ÔN TẬP KIẾN THỨC ĐẠO ĐỨC LỚP 5 

1. Hợp tác với những người xung quanh. 

Biết hợp tác với những người xung quanh, công việc sẽ thuận lợi và đạt kết quả tốt hơn. 

2. Em yêu quê hương, yêu Tổ quốc Việt Nam, yêu hoà bình. 

 2.1     Quê hương mỗi người chỉ một 

         Như là chỉ một mẹ thôi 

         Quê hương nếu ai không nhớ 

         Sẽ không lớn nổi thành người. 

                                                (Quê hương- Đỗ Trung Quân) 

2. 2 Em yêu Tổ quốc Việt Nam và tự hào mình là người Việt Nam. Em sẽ cố gắng học tập, 

rèn luyện tốt để mai sau góp phần dựng xây đất nước.  

2.3 Trẻ em có quyền được sống trong hoà bình và có trách nhiệm tham gia các hoạt động 

bảo vệ hoà bình phù hợp với khả năng.  

3. Uỷ ban nhân dân xã (phường) em. 

-  Là nơi cấp giấy khai sinh, chứng thực,….  

-  Uỷ ban nhân dân xã (phường) luôn chăm sóc và bảo vệ các quyền lợi của người dân, đặc 

biệt là trẻ em. Do đó, mọi người đều phải tôn trọng và giúp đỡ Uỷ ban làm việc. 

4. Em tìm hiểu về Liên hợp quốc. 

Là một nước thành viên của Liên hợp quốc, chúng ta cần tôn trọng và hợp tác với các cơ 

quan Liên hợp quốc ở Việt Nam thực hiện các hoạt động vì hoà bình, công bằng và tiến bộ 

xã hội 

5. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. 

Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của con người hôm nay và mai sau. 

……………………………….. HẾT ……………………………….. 

 

 


