
TIẾT 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP 

BỘ MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 

(PHÂN MÔN ĐỊA LÍ) 

1.  Những đồ dùng HS cần chuẩn bị khi tới lớp 

- SGK địa lý 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

- Sách bài tập Lịch sử và địa lý – Phần Địa lý (Kết nối tri thức với cuộc 

sống) – khuyến khích học sinh. 

- Vở ghi  

- Đồ dùng học tập như: Bút, thước, compa, máy tính, bút chì….. 

2. Phương pháp học tập bộ môn Địa lý 

- Chép bài đầy đủ: ghi lại các nội dung lý thuyết, kiến thức một cách ngắn gọn, 

rõ ràng, sạch đẹp,… 

- Dùng sơ đồ tư duy: Hệ thống lại phần kiến thức trọng tâm bằng sơ đồ. Đọc và 

tìm các ý chính, xác định từ khóa và phát triển ý trên sơ đồ.  

- Bên cạnh đó khi học Địa lý cần liên hệ (vận dụng) kiến thức đã học vào thực 

tiễn…giải thích được các sự vật, hiện tượng tự nhiên thường gặp trong cuộc sống. 

Có thể liên hệ qua cách quan sát các sự vật, hiện tượng tự nhiên hoặc qua sách váo, 

tivi, Internet… 

- Làm các phần bài tập thực hành nhằm củng cố kiến thức và kỹ năng của các 

bài học. 

- Trao đổi với thầy cô, bạn bè.  

3. Khung chương trình địa lý lớp 6 

- Chương 1: Bản đồ - Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất 

- Chương 2: Trái Đất – Hành tinh của Hệ Mặt Trời 

- Chương 3: Cấu tao của Trái Đất. Vỏ Trái Đất 

- Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu 

- Chương 5: Nước trên Trái Đất 

- Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái Đất 

- Chương 7: Con người và thiên nhiên 

4. Phần kiểm tra đánh giá 

- Kiểm tra đánh giá thường xuyên (ĐGtx) – Hệ số 1: 2cột/HS/Học kỳ (Bao 

gồm các hình thức kiểm tra: Miệng, thực hành, dự án học tập, làm bài 

tập….) 

- Kiểm tra đánh giá giữa kỳ (ĐGgk) – Hệ số 2: 1cột/HS/Học kỳ (HS làm 

bài trên viết trên giấy có thể có các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận)  

- Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (ĐGck) – Hệ số 3: 1cột/HS/Học kỳ (HS làm 

bài trên viết trên giấy có thể có các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾT 2: BÀI MỞ ĐẦU. 

1. Mục tiêu. 

- Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản của chương trình địa lí 6. 

     - Các kiến thức cơ bản: 

- Trái đất là môi trường sống của con người với các đặc điểm riêng về vị trí 

trong vũ trụ, hình dáng, kích thước, vận động của nó. 

- Các thành phần tự nhiên cấu tạo nên Trái Đất. 

- Nội dung về bản đồ  

- Hình thành và rèn luyện kĩ năng: bản đồ, thu thập, phân tích số liệu, xử lý 

thông tin, vận dụng kiến thức liên hệ thực tế, ... 

- HS tự đọc Sách giáo khoa. 

2. Hoạt động luyện tập  



Câu 1. Nội dung nào sau đây không nằm trong chương trình lớp 6? 

A. Trái Đất.       

B. Bản đồ. 

C. Các thành phần tự nhiên của Trái Đất.   

D. Thành phần nhân văn của môi trường. 

Câu 2. Kĩ năng nào sau đây chưa hình thành ở lớp 6? 

A. Đọc bản đồ.  

B. Vẽ biểu đồ. 

C. Thu thập, phân tích, xử lí thông tin.  

D. Giải quyết vấn đề. 

Câu 3. Ý nào sau đây không đúng? 

          Để học tốt môn Địa lí 

A. Liên hệ thực tế vào bài học. 

B. Chỉ cần khai thác thông tin từ bản đồ. 

C. Khai thác cả kênh hình và kênh chữ trong SGK. 

D. Tham khảo thêm tài liệu và các phương tiện thông tin đại chúng. 

 

3. Định hướng chuẩn bị cho bài học mới ở tiết sau 

- Tìm hiểu Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất. 

+ Tìm hiểu về các hành tinh trong hệ Mặt Trời. 

  CHÚC CÁC EM MỘT NĂM HỌC ĐẠT KẾT QUẢ CAO 


