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TIẾN HÀNH

Ghi chú

Giao nhiệm vụ, Hướng dẫn HS đọc bài
HOẠT ĐỘNG 1: Tìm Hiểu
và trả lời theo các câu hỏi gợi ý SGK
truyện đọc
trang 4
1. Khái niệm Sống giản dị:
- Là sống phù hợp với điều kiện, hoàn
cảnh của bản thân, gia đình và xã hội.
6/9 – 10/9
(Học online)

BÀI 1:
2. Biểu hiện : không xa hoa, lãng phí,
SỐNG
GIẢN DỊ HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu không chạy theo những nhu cầu vật chất
và hình thức bề ngoài.
nội dung bài học
* Trái với giản dị :
- Xa hoa, lảng phí, cầu kỳ, qua loa, tuỳ
tiện, nói năng bộc lốc, trống không...
3. Ý nghĩa:
- Là phẩm chất đạo đức cần có ở mỗi

Triển
khai trên
lớp học

người.
- Sống giản dị sẽ được mọi người yêu
mến, cảm thông, giúp đỡ.
c. Cách rèn luyện:
- Lời nói : Dễ hiểu, thân mật, chân thật.
- Thái độ: Cởi mở, chan hòa...

13/9  18/9
( Tuần tự
học)

BÀI 2:
TRUNG
THỰC

Giao nhiệm vụ HS làm bài a, b SGK tr.5 HS hoàn
vào vở
thành
HOẠT ĐỘNG 3: Bài tập
BTVN: HS nhấp chuột vô link sau để
BTVN và
củng cố
hoàn thành BTVN:
nộp trong
https://forms.gle/ePaDp4ga2DumG6dg6
tuần.
1. Đọc và nhận xét những việc làm của
Bramantơ?
HOẠT ĐỘNG 1 : Tìm hiểu 2. Mi-ken-lăng-giơ đã xử sự như thế
Truyện đọc: «Sự công
nào. Giải thích vì sao ông lựa chọn cách
minh, chính trực của một xử sự đó ?
nhân tài »
3. Từ đó chứng tỏ ông là người như thế HS trả lời,
ghi chép
nào ?
vào vở và
1. Khái niệm Trung thực
báo cáo
- Luôn tôn trọng sự thật, chân lí, lẽ phải.
vào tuần
2. Biểu hiện :
học online
- Ngay thẳng, thật thà. Dũng cảm nhận
tiếp theo.
HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu
lỗi khi mình mắc sai lầm. Không nói sai,
nội dung bài học
không bóp méo sự thật.
3. Ý nghĩa :
- Sống trung thực giúp ta nâng cao phẩm
giá.

- Làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội
được mọi người tin yêu, kính trọng.
HOẠT ĐỘNG 3: BÀI
TẬP
HOẠT ĐỘNG 4: Hoàn
thành Phiếu học tập
20/9 – 25/9
(Học online)

HS làm bài tập : Bài 1, Bài 2 SGK tr.8
Link làm phiếu học tập online:
https://forms.gle/a6hHSog2Znisafhp7
Các em có thể ấn vào link (ctrl+click)
hoặc copy link và dán lên thanh tìm
kiếm của google

Giao nhiệm vụ, Hướng dẫn HS đọc bài
báo cáo tại
HOẠT ĐỘNG 1: Tìm
Hiểu truyện đọc “Một tâm https://forms.gle/y6Kxa9UqK5dPjTMY9
hồn cao thượng”

BÀI 3:
TỰ
TRỌNG

Hạn nộp
bài: Hết
tiết tự học
của tuần 2
HS hoàn
thành và
báo cáo
trong
ngày.

1. Khái niệm Tự trọng:
- Biết coi trọng và giữ gìn phẩm cách
- Biết điều chỉnh hành vi cá nhân cho
phù hợp với chuẩn mực của XH.
HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu 2. Biểu hiện:
nội dung bài học
- Cư xử đàng hoàng đúng mực
- Biết giữ lời hứa
- Luôn làm tròn nhiệm vụ của mình,
không để người khác nhắc nhở chê trách.
3. Ý nghĩa:
- Giúp con người có nghị lực, nâng cao

Triển khai
trên lớp

phẩm giá, uy tín cá nhân.
- Được mọi người tôn trọng, quý mến.

ÔN TẬP
VÀ
KIỂM
TRA 15’
27/9  02/10

HOẠT ĐỘNG 3: BÀI TẬP
CỦNG CỐ

HS làm bải tập a, b SGK tr.12 vào vở.

HOẠT ĐỘNG 1: Ôn tập

HD học sinh ôn tập lại nội dung kiến
thức chính của những bài đã học. Ôn tập
kĩ Bài 2, Bài 3 để kiểm tra.
Tiến hành kiểm tra

HOẠT ĐỘNG 2: Kiểm tra
15 phút.

Đề kiểm
tra sẽ
được cập
nhật vào
tuần được
kiểm tra.

