HỆ THỐNG GIÁO DỤC LÝ THÁI TỔ
TRƯỜNG MẦM NON LÝ THÁI TỔ 2

THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý Phụ huynh học sinh!
Với mục đích tạo sân chơi lý thú, xây dựng môi trường để phát triển kỹ năng nói tiếng Anh cho các con; giúp các con mạnh dạn
tự tin và có cơ hội rèn luyện khả năng tiếng Anh, Trường mầm Non Lý Thái Tổ 2 phát động cuộc thi «English challenge» tới học sinh.
Thông tin cụ thể về cuộc thi như sau:
○ Đối tượng tham gia: Học sinh toàn trường.
○ Hình thức tham gia: Cá nhân (Khuyến khích tham gia cùng bố mẹ)
Trẻ nhà trẻ + mẫu giáo bé: biểu diễn hát tiếng Anh chủ đề Giáng sinh
Trẻ mẫu giáo nhỡ + lớn: thuyết trình tiếng Anh chủ đề Giáng sinh
○ Thời gian: 13/12 – 19/12/2021
○ Thể lệ tham gia:
Học sinh hoàn thành video tiếng Anh với chủ đề Giáng sinh
Tiêu
chí

Nội Dung

1

Video dài từ 2-3 phút, sử dụng 100% ngôn ngữ Tiếng Anh
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Bố mẹ có thể tham gia trong clip cùng con

3

- Cách thức nộp clip dự thi như sau:
Bố mẹ giúp con add thông tin vào video:
+ TÊN CHỦ ĐỀ
+ TÊN HỌC SINH
+ TÊN LỚP
+ TÊN TRƯỜNG
- Lưu ý khác:
+ Thời gian chuẩn bị video: Từ ngày 13/12–19/12/2021
+ Thời gian hoàn thành video: Ngày 19/12/2021 (gửi cho
giáo viên phụ trách lớp)
+ Video cần đảm bảo chất lượng, học sinh tự tin thể hiện làm
nổi bật chủ đề Giáng sinh.

* Ban tổ chức sẽ đánh giá sơ loại, lựa chọn các video đủ điều
kiện vào dự thi vòng chung kết.
* Các video được chọn vào vòng chung kết sẽ được đăng trên
facebook trường bắt đầu từ ngày 20/12/2021.
* BGK tiến hành chấm các video theo các tiêu chí. Nhà trường
trao giải vào ngày 24/12/2021 với các giải thưởng: Nhất- NhìBa.

