
KẾ HOẠCH DỰ ÁN 

LITTLE SCIENTISTS – SEASON 2 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Mục tiêu dự án: 

Nằm trong chuỗi các hoạt động ôn tập, củng cố kiến thức trong mùa dịch Covid 19, dự 

án “LITTLE SCIENTISTS – SEASON 2” được thực hiện nhằm 2 mục tiêu chính: 

- Tạo thêm sân chơi trí tuệ, bổ ích cho học sinh iSMART. Học sinh được củng cố và vận 

dụng kiến thức đã được học trong chương trình iSMART các cấp độ để trình bày, thể hiện 

khả năng nói tiếng Anh và phát huy sự sáng tạo, trí tưởng tượng qua việc thực hiện dự 

án.  

- Học sinh iSMART cùng chung tay với cộng đồng trong cuộc chiến chống virus corona 

qua việc tìm hiểu kiến thức về virus corona và truyền tải thông điệp bảo vệ sức khỏe trước 

dịch bệnh thông qua các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm.  

2. Thời gian triển khai: 

- Sản phẩm gửi về BTC từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 07/03/2021. 

3. Đối tượng tham dự: 

- Toàn bộ học sinh Khối tiểu học đang tham gia học chương trình iSMART. 

4. Ngôn ngữ trình bày: 

- Tiếng Anh 

5. Hình thức tham gia: 

- Bước 1: Học sinh hoàn thành dự án của khối lớp mình.   

- Bước 2: Học sinh thuyết trình về sản phẩm của mình, phụ huynh quay video và gửi 

về địa chỉ eventhn@ismart.edu.vn 

Lưu ý: Mỗi học sinh thực hiện 01 video, vận dụng tất cả trí tưởng tượng và sức sáng 

tạo để truyền tải thông điệp của mình. 

File video được đặt tên như sau: Tên học sinh_lớp_trường_tên dự án 

 Ví dụ: Nguyễn Vân Nhi_1D_TH Xuân Phương_Nhà Khoa học nhí mùa thứ 2  

II. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT 

Quý trường, PHHS và HS vui lòng xem hướng dẫn chi tiết cho từng khối dưới đây. 

mailto:eventhn@ismart.edu.vn


HƯỚNG DẪN DỰ ÁN 

(22/02/2021 – 07/03/2021) 

I. Dự án khoa học dành cho khối 1 và khối 2:    

1. Topic (Chủ đề): 

- Make a colorful handprint tree (Tạo hình cây hoa bàn tay.) 

2. Requirements (Yêu cầu chung): 

- Time allowance (Độ dài video): 1 - 2 minutes (từ 1 đến 2 phút) 

- Vocabulary and structures (Từ vựng và cấu trúc): Học sinh sử dụng tối đa những từ 

vựng đã học trong chương trình: 

 Vocabulary (Từ vựng): stem, root, yellow, red, brown, orange, … 

 3. Examples (Ví dụ): This is my handprint tree.      There are five colours.  

II. Dự án khoa học dành cho khối 3, khối 4 và khối 5:  

1. Topic (chủ đề):  

- Make an amazing water faucet for washing hands (Tạo mô hình 3D vòi nước rửa tay) 

  2. Requirements (Yêu cầu chung):  

- Time allowance (Độ dài video): 1 - 3 minutes (từ 1 đến 3 phút) 

- Vocabulary and structures (Từ vựng và cấu trúc): Học sinh sử dụng tối đa những từ 

vựng đã học trong chương trình: 

 Vocabulary (Từ vựng): water faucet, washing hands, … 

  3. Examples (Ví dụ): We should wash our hands.          We need to wear masks.  

Trên đây là các hướng dẫn, gợi ý để học sinh dựng video. iSMART khuyến khích các con 

lên thật nhiều ý tưởng sáng tạo cho sản phẩm của mình; không giới hạn từ vựng, cấu trúc 

câu để thuyết trình sản phẩm dự án và truyền tải thông điệp chống Covid-19 một cách thú 

vị nhất. 

  Xin chân thành cảm ơn! 

ISMART EDUCATION 

 Structures (Cấu trúc câu):  This is …     There are …     The tree has…   The stem is … 

 

 Structures (Cấu trúc câu):  We should …        We need …        We protect …     


