
 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 9 
 
Bài thực hành 1: LÀM VIỆC VỚI TRÌNH DUYỆT WEB ................................................................... Số tiết: 04 .....................  
Tiết PPCT từ 07 đến 10 (thực hiện từ ngày: 17/09/2018 ...............................  đến ngày: 29/9/2018 ........................................... ) 
Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập:  

Giáo viên: phòng máy, sách giáo khoa, giáo án, màn hình Led. 
Học sinh: đọc bài trước ở nhà, sách, tập, chuẩn bị dụng học tập. 

* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Giới thiệu các nội dung trọng tâm của bài thực hành cho học sinh. 

Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng 
A. Hoạt động: Khởi động 

 
 

5’ 

Tìm kiếm thông tin trên 
Internet  
- Tên hoạt động: Tìm kiếm thông 
tin  
- Mục đích: Biết tìm kiếm thông 
tin trên Internet  

  

 - Nhiệm vụ: Quan sát thao tác tìm 
kiếm thông tin của giáo viên 
- Phương thức hoạt động: tra cứu 
trên mạng 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): phòng máy 
- Sản phẩm học tập (nếu có):  
- Báo cáo:  

- Giao việc: Quan sát các thao 
tác 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Giáo viên 
thực hiện tìm kiếm một số 
thông tin về Đồi Tức Dụp cho 
học sinh quan sát. 
- Phương án đánh giá:  
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp:  
 

 

B. Hoạt động: Khám phá 

 
40’ 

   HĐ1: Câu hỏi 1: Tìm kiếm 
thông tin trên Internet  
- Tên hoạt động: Tìm kiếm thông 
tin trên Internet 
- Mục đích: Biết tìm kiếm thông 
tin trên Internet  

  

- Nhiệm vụ: Biết tìm kiếm thông 
tin trên Internet. 
+ 1.1 Tìm kiếm các bài viết. 
a/ Lợi ích của Internet. 
b/ Tác hại của Internet đối với 
giới trẻ. 
c/ Internet giúp ích gì cho việc 
nghiên cứu và học tập. 
+ 1.2 Tìm kiếm các hình ảnh liên 
quan đến các dân tộc khác nhau 
trên đất nước Việt Nam. 
+ 1.3 Tìm địa điểm các món ăn ở 
Hà Nội. 

- Giao việc: HS tự tra cứu 
- Hướng dẫn, hỗ trợ:  
+ Hướng dẫn học sinh sử dụng 
trình duyệt web và, lưu trang 
web. 
+ Hướng dẫn học sinh tìm 
kiếm theo từ khóa. 
+ Hướng dẫn học sinh thực 
hiện các yêu cầu từ 1.1 đến 1.3 
- Phương án đánh giá: dựa vào 
bài báo cáo của học sinh đã lưu 
trên máy. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 

Phần mền giúp con người truy cập 
các trang web được gọi là trình duyệt 
web. 
 
Học sinh thực hành và lưu lại kết quả 
đã tìm được vào máy tính. 

TRƯỜNG THCS TÀ ĐẢNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TỔ: TOÁN – TIN HỌC Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 



- Phương thức hoạt động: tra cứu 
trên mạng 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): phòng máy 
- Sản phẩm học tập (nếu có):  
- Báo cáo: Học sinh lưu bài trên 
máy. 

giải pháp: lưu ý khi tìm kiếm 
các hình ảnh  học sinh nên 
chọn ảnh màu và có định dạng 
.jpg 
 

    HĐ2: Câu hỏi 2: Tìm kiếm 
nâng cao trên Internet  
- Tên hoạt động: Tìm kiếm nâng 
cao trên Internet 
- Mục đích: HS tìm tòi nâng cao 
trên Internet 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

90’ 

- Nhiệm vụ: Biết sử dụng các 
chức năng nâng cao của công cụ 
tìm kiếm để tìm kiếm thông tin 
trên Internet. 
+ 2.1 Tìm kiếm các bài viết. 
a/ Tác hại của virus. 
b/ Cách phòng chống virus. 
+ 2.2 Tìm các video hướng dẫn 
cài đặt và sử dụng các chương 
trình diệt virus thông dụng. 
+ 2.3 Tìm các tin tức về virus 
nguy hiểm nhất, những virus xuất 
hiện mới nhất. 
- Phương thức hoạt động: tra cứu 
trên mạng 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): phòng máy 
- Sản phẩm học tập (nếu có):  
- Báo cáo: Học sinh lưu bài trên 
máy. 

- Giao việc: HS tự tìm kiếm 
- Hướng dẫn, hỗ trợ:  
+ Hướng dẫn học sinh tìm 
kiếm chính xác bằng từ khóa. 
+ Hướng dẫn học sinh tìm 
kiếm loại trừ từ khóa. 
+ Hướng dẫn học sinh tìm 
kiếm trang web nhất định. 
+ Hướng dẫn học sinh tìm 
kiếm các từ ngữ có liên quan. 
+ Hướng dẫn học sinh tìm 
kiếm theo định dạng tập tin. 
+ Hướng dẫn học sinh tìm 
kiếm định nghĩa theo từ. 
+ Hướng dẫn học sinh thực 
hiện các yêu cầu từ 2.1 đến 2.3 
- Phương án đánh giá: dựa vào 
bài báo cáo của học sinh đã lưu 
trên máy. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: lưu ý khi tìm kiếm 
các video, Hs nên chọn những 
video có định dạng .mp4. Tận 
dụng 4 hữu ích SGK 

- Tìm kiếm chính xác bằng từ khóa: 
đặt cụm từ cần tìm trong dấu ngoặc 
kép. 
- Tìm kiếm loại trừ từ khóa: thêm dấu 
trừ vào trước từ khóa cần tìm. 
- Tìm kiếm trang web nhất định: gõ từ 
khóa site: địa chỉ trang web cụm từ 
cần tìm. 
- Tìm kiếm các từ ngữ có liên quan: 
đặt dấu ~ trước từ khóa 
- Tìm kiếm theo định dạng tập tin: sử 
dụng thông số filetype: 
+ Tìm kiếm định nghĩa theo từ: gõ từ 
khóa theo cú pháp  
         define: từ cần định nghĩa 
 
Học sinh thực hành các yêu cầu 

 
 

HĐ3: Soạn và gửi thư điện tử 
Tên hoạt động: Soạn và gởi thư 
điện tử 
- Mục đích: Học sinh biết cách 
soạn và gởi thư điện tử 

  

 
 
 
 
 
 

45’ 

- Nhiệm vụ: Soạn một email có 
nội dung giới thiệu về bản thân, 
và có đính kèm file word có nội 
dung và gửi cho một bạn trong 
lớp. 
- Phương thức hoạt động: thao tác 
với thư điện tử 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): phòng máy 
- Sản phẩm học tập (nếu có):  

- Giao việc: HS thực hiện yêu 
cầu. 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV 
hướng dẫn học sinh tạo tài 
khoản, soạn thư, gửi thư, nhận 
thư, các chữ kí email… 
- Phương án đánh giá: dựa trên 
hộp thư điện tử mà học sinh đã 
thực hiện được. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 

Học sinh thực hành các yêu cầu 



- Báo cáo: các hộp thư có nội 
dung đúng theo yêu cầu 

giải pháp: lưu ý tất cả người 
nhận đều nhìn thấy địa chỉ của 
những người khác 

C. Hoạt động trải nghiệm:Tự mình gởi được mail cho bạn bè 
D. Hoạt động ghi nhớ: Biết cách tìm kiếm thông tin,và gởi thư điện tử 

E. Hoạt động đọc thêm: 
 

Ưu điểm: 
 ...................................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  

Hạn chế: 
 ...................................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  

Hướng khắc phục 
 ...................................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  

 
  Tà Đảnh, Ngày 15 tháng 9 năm 2018 

BGH  Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 
   
 
 
 
          Huỳnh Thị Thúy Mai 
 
 
 



 
 
 
 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC (LỚP 9) 
 
Chủ đề: Bài thục hành 2: Taọ và làm việc với mang xã hội Facebook   Số tiết: 04 
Tiết PPCT từ 23 đến 26 (thực hiện từ ngày …. đến ngày….. ) 

 
Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: máy tính, máy chiếu, sgk 
 

 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Thời 
gian 

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng 

Tiết 23 HĐ1: Tạo tài khoản facebook   
 
 
 
 
 
 
 

45’ 

- Tên hoạt động: Tạo tài khoản 
facebook 
- Mục đích:Hs biết cách tạo tài 
khoản facebook 

 1.Tạo tài khoản facebook 

- Nhiệm vụ: Hs tự đăng ký và sử 
dụng mạng xã hội facebook 
- Phương thức hoạt động: Hs hoạt 
động trên máy tính 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): máy tính, SGK 
- Sản phẩm học tập (nếu có): là 
trang facebook của HS 
- Báo cáo: đăng kí được tài khoản 

- Giao việc: Hs đăng kí theo 
yêu cầu SGK 
- Hướng dẫn, hỗ trợ:  
+ Yêu cầu HS khởi động trình 
duyệt web, gõ địa chỉ: 
http://www.facebook.com để 
đăng kí.  
+ Lưu ý Hs phải biết cách thay 
đổi ảnh đại diện, ảnh bìa 
- Phương án đánh giá: dựa vào 
kết quả  
- Dự kiến tình huống xảy ra: 
HS không có số điện thoại, bị 
lỗi khi đánh mật khẩu 
- giải pháp: có thể hướng dẫn 
HS đăng kí bằng email hoặc số 
điện thoại của cha mẹ, nhắc 
HS tắt phần mềm gõ tiếng việt 
trước khi gõ mật khẩu, hướng 
dẫn HS chọn mật khẩu cho an 
toàn 

1.1. Tạo tài khoản facebook 
- Họ tên 
- email hoặc số điện thoại 
- Mật khẩu 
- Ngày sinh 
- Giới tính 
1.2 Mô tả thông tin, hình đại 
diện 
- Thay đổi ảnh đại diện 
- Thay đổi ảnh bìa 
1.3. Cấu trúc trang facebook 
của em 
 

Tiết 24   HĐ2: Tạo nhóm trên facebook   
 
 
 
 
 
 

45’ 

- Tên hoạt động:Tạo nhóm trên 
facebook 
- Mục đích: Hs biết cách tạo 
nhóm trên facebook 
- Nhiệm vụ: Hs tạo các nhóm trên 
facebook theo yêu cầu 2.1-2.3 
- Phương thức hoạt động: Hs hoạt 
động trên máy tính 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 

 
 
 
- Giao việc: yêu cầu Hs đăng 
nhập vào tài khoản facebook 
của mình và thực hiện theo yêu 
cầu SGK 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan 
sát, hướng dẫn 

2.Tạo nhóm trên facebook 
2.1.Tạo nhóm 9a1 là nhóm 
công khai, mục đích thông báo 
hoạt động của lớp, lưu trữ bài 
tập và tài liệu học tập của lớp 
2.2. Tạo nhóm Toán chuyên 9 
là nhóm kín 
2.3.Tạo nhóm yêu tiếng anh là 
nhóm bí mật 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRI TÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS ……………. Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 

http://www.facebook.com/


(nếu có): máy tính, SGK 
- Sản phẩm học tập (nếu có): là 
các nhóm HS đã tạo 
- Báo cáo: HS thêm các bạn trong 
lớp, GV vào nhóm đã tạo 

Lưu ý HS 3 chế độ riêng tư: 
công khai, nhóm kín, nhóm bí 
mật 
Lưu ý HS chọn biểu tượng cho 
nhóm 
- Phương án đánh giá: cho 
điểm (lấy điểm kiểm tra 15’ 
thực hành) 
- Dự kiến tình huống xảy ra:  
- giải pháp:  

Tiết 25 HĐ3: Tìm kiếm một số 
facebook phục vụ học tập 

  

 
 

45’ 

-Tên hoạt động: Tìm kiếm một số 
facebook phục vụ học tập 
-Mục đích: HS biết tìm kiếm một 
số facebook phục vụ học tập của 
mình 
- Nhiệm vụ: Hs tìm và tham gia 
vào các nhóm facebook theo yêu 
cầu 3.1-3.2 
- Phương thức hoạt động: Hs hoạt 
động trên máy tính 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): máy tính, SGK 
- Sản phẩm học tập (nếu có): là 
các nhóm HS đã tham gia 
- Báo cáo: HS báo cáo tên những  
nhóm đã tìm được và tham gia 

 
 
 
- Giao việc: yêu cầu HS 
+ Tìm và tham gia vào một 
nhóm hay một trang facebook 
hỗ trợ học tập 
+ Tìm và tham gia vào một 
nhóm yêu thích văn học, một 
nhóm yêu thích toán học, một 
nhóm yêu thích đọc sách, một 
nhóm yêu thích chụp ảnh 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan 
sát, hướng dẫn 
- Phương án đánh giá: dựa vào 
kết quả tìm kiếm của HS 
- Dự kiến tình huống xảy ra:  
- giải pháp: 

3. Tìm kiếm một số facebook 
phục vụ học tập 
3.1.Tìm và tham gia vào một 
nhóm hay một trang facebook 
hỗ trợ học tập 
3.2.Tìm và tham gia vào một 
nhóm yêu thích văn học, một 
nhóm yêu thích toán học, một 
nhóm yêu thích đọc sách, một 
nhóm yêu thích chụp ảnh 

Tiết 26 HĐ 4: Tìm bạn trên facebook   
 
 

45’ 

-Tên hoạt động: Tìm bạn trên 
facebook 
-Mục đích: Hs biết tìm bạn trên 
facebook 
- Nhiệm vụ: Hs tìm và kết bạn 
với tất cả các bạn trong lớp mình 
- Phương thức hoạt động: Hs hoạt 
động trên máy tính 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): máy tính, SGK 
- Sản phẩm học tập (nếu có): là 
danh sách bạn bè trong trang 
facebook của hs 
- Báo cáo: HS báo cáo số lượng 
đã kết bạn được 

 
 
- Giao việc: yêu cầu Hs tìm và 
kết bạn với tất cả các bạn trong 
lớp mình rồi thực hiện 1 số 
thao tác như thêm bạn bè, theo 
dõi, tin nhắn, báo cáo, chặn 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan 
sát, hướng dẫn 
Lưu ý : Khi không sử dụng 
face book nhớ nhấn nút đăng 
xuất tránh để người khác sử 
dụng 
- Phương án đánh giá: dựa vào 
kết quả 
- Dự kiến tình huống xảy ra:  
- giải pháp: 

4. Tìm bạn trên facebook 
- Thêm bạn bè 
- Theo dõi 
- Tin nhắn 
- Báo cáo 
- Chặn 

5. Rút kinh nghiệm:  
Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………………………… 
........................................................................................................................................................................................   
 



Hạn chế:  ........................................................................................................................................................................   
 ........................................................................................................................................................................................   
 
Hướng khắc phục:  ........................................................................................................................................................   
 ........................................................................................................................................................................................   

  Ngày      tháng      năm 
Duyệt của BGH nhà trường Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 

   
 
                                                                                                                                                                        



 
 
 
 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC (LỚP 9) 
 
Chủ đề: Bài tập thực hành 3. Làm việc với phần mềm biên tập video                                             Số tiết: 4 
Tiết PPCT từ 42 đến 45 (thực hiện từ ngày …. đến ngày ….) 

 
Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: SGK, máy tính có kết nối Internet  

 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Thời 
gian 

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng 

Tiết 42 HĐ1.   
 
 
 
 

45’ 

   - Tên hoạt động: Câu 1 
- Mục đích:  
+ Đăng kí tài khoản sử dụng 
WeVideo 
+ Làm quen với công cụ trực 
tuyến WeVideo  

 Câu 1 
Yêu cầu: 
+ Đăng kí tài khoản sử dụng 
WeVideo 
+ Làm quen với công cụ trực 
tuyến WeVideo 

- Nhiệm vụ:  
+ Đọc câu 1 SGK 
+ Khởi động trình duyệt web, tạo 
được tài khoản trên trang web 
WeVideo  
 
 
+ Quan sát màn hình làm việc và 
trả lời 
- Phương thức hoạt động: thực 
hành trên máy tính 
- Báo cáo: Đăng kí được tài 
khoản  

- Giao việc:  
+ Yêu cầu HS đọc câu 1 SGK 
+ Yêu cầu HS khởi động trình 
duyệt web, đăng kí tài khoản 
mới trên trang web WeVideo  
+ Sau khi đăng kí tài khoản 
thành công trang chủ màn hình 
làm việc của WeVideo gồm có 
những gì? 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: hướng 
dẫn học sinh gõ vào địa chỉ: 
http://www.webvideo.com/ để 
đăng kí tài khoản, giới thiệu 
màn hình làm việc của 
WebVideo 
- Phương án đánh giá: Quan 
sát các em thực hành và nhận 
xét 

 

Tiết 
43,44 

HĐ2.   

 - Tên hoạt động: Câu 2 
- Mục đích: Tạo một đoạn video 
ngắn 

 Câu 2 
Tạo video ngắn với chủ đề tùy 
chọn (hình thức kể chuyện, giới 
thiệu, giảng dạy nhiều chủ đề) 
từ hình ảnh có sẵn (10 ảnh) 
trong máy tính hoặc được lấy từ 
nguồn miễn phí trên Internet, có 
chèn thêm nhạc nền, lời thoại 
và phụ đề cho video. 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRI TÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS ……………. Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 

http://www.webvideo.com/


45’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45’ 

- Nhiệm vụ:  
+ Đọc câu 2 SGK 
+ Thực hành theo yêu cầu của 
GV 
 
 
 
 
- Phương thức hoạt động: thực 
hành trên máy tính 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Báo cáo: Hoàn thành các bước 
tạo một video. 

- Giao việc:  
+ Yêu cầu HS đọc câu 2 SGK 
+ Yêu cầu HS xây dựng kịch 
bản và tạo video ngắn có thời 
gian từ 2 – 3 phút, có chèn 
nhạc nền, lời thoại và phụ đề 
cho video  
- Hướng dẫn, hỗ trợ: hướng 
dẫn học sinh các bước để tạo 
video 
+ Bước 1: đăng nhập tài khoản 
cá nhân 
+ Bước 2: Nháy chuột vào 
Create New trên màn hình 
+ Bước 3: Nháy chuột vào đám 
mây màu xanh để mở cửa sổ 
Import Media 
+ Bước 4: Trong cửa sổ 
Import Media chọn vào 
Browse to select hoặc ứng 
dụng online để chèn video 
hoặc hình ảnh, âm thanh. 
+ Bước 5: Kéo thả những đối 
tượng chỉnh sửa vào thanh 
Video 1 và Audio1 phía dưới 
màn hình 
+ Bước 6: Xác định mốc thời 
gian bắt đầu và kết thúc vị trí 
cần cắt video (nếu không cần 
có thể bỏ qua bước này). Sau 
đó nhấn vào biểu tượng cây 
kéo (Split) trên thanh trượt để 
tách – cắt video. 
+ Bước 7: Nháy chuột vào 
Text để chọn và thêm phụ đề 
cho video 
+ Bước 8: Nháy nút 
Transition để chọn hiệu ứng 
chuyển cảnh 
+ Bước 9: Nháy chuột vào nút 
Graphics để chọn hình nền, 
hình màu và khung ảnh 
+ Bước 10: Nháy chuột vào 
nút Themes để chọn chủ đề 
- Phương án đánh giá: Quan 
sát các em thực hành, gọi một 
số em kiểm tra, nhận xét và 
cho điểm. 

Yêu cầu: 
- Thời lượng video từ 2 – 3 phút 
- Chú ý việc xây dựng kịch bản 
truyền hình (story board). 

Tiết 45 HĐ3.   
 
 
 

- Tên hoạt động: Câu 3 
- Mục đích:  
+ Hoàn thành tạo video ngắn 

 Câu 3 
Yêu cầu: 
- Xuất bản video clip 



 
 
 
 
 
 

45’ 

+ Xuất bản video, chia sẻ và lưu 
trữ video  

- Chia sẻ video lên mạng 
Youtube và lưu trữ vào Google 
Drive của em 
 

- Nhiệm vụ:  
+ Đọc câu 3 SGK 
+ Thực hành theo yêu cầu của 
GV  
 
 
- Phương thức hoạt động: thực 
hành trên máy tính 
 
 
 
 
 
 
- Báo cáo: Hoàn thành tạo một 
video, chia sẻ lên Youtube và lưu 
trữ vào Google Drive. 

- Giao việc:  
+ Yêu cầu HS đọc câu 3 SGK 
+ Yêu cầu HS tiếp tục hoàn 
thành video vừa tạo câu 2, xuất 
bản video, chia sẻ lên Youtube 
và lưu trữ vào Google Drive 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: hướng 
dẫn học sinh các bước để hoàn 
thành video 
+ Bước 1: Nháy vào nút Finish 
+ Bước 2: Đặt tên cho video 
vừa hoàn thành 
+ Bước 3: Chọn một thông số 
cho video 
- Phương án đánh giá: Quan 
sát các em thực hành, gọi một 
số em kiểm tra, nhận xét và 
cho điểm. 

 

5. Rút kinh nghiệm:  
Ưu điểm:  .....................................................................................................................................................................   
 ......................................................................................................................................................................................   
Hạn chế:  ......................................................................................................................................................................   
 ......................................................................................................................................................................................   
Hướng khắc phục:  .......................................................................................................................................................   
 ......................................................................................................................................................................................   

  Ngày      tháng      năm 
Duyệt của BGH nhà trường Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 

   
 



 
 
 
 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 
 
Chủ đề: Bài tập thực hành 4. Tạo và định dạng bài trình chiếu Số tiết: 3 
Tiết PPCT từ 59 đến 61 (thực hiện từ ngày  ..........................  đến ngày  ............................................ ) 

 
Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: SGK tin học 9, phòng máy tính  

 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Thời 
gian 

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo 
viên 

Nội dung+ Ghi bảng 

    HĐ1.  
- Tên hoạt động: Câu 1 
- Mục đích: Tạo bài trình 
chiếu bằng phần mềm 
Powerpoint  

 Câu 1 
SGK trang 56-57  

- Nhiệm vụ:  
+ Đọc câu 1 SGK 
 
+ Trả lời: 
 Cách 1: Chọn Start → 
All Program → 
Microsoft PowerPoint 
2010 
 Cách 2: Nháy đúp biểu 
tượng trên màn hình nền 
+ Trả lời: 
 Cách 1: Chọn nút lệnh 
New Slide ở thẻ lệnh 
Home 
 Cách 2: Nháy chuột phải 
vào một slide ở khung 
Slides và nháy New Slide 
+ Thực hành theo yêu cầu 
của GV 
 
 
 
 
 
- Phương thức hoạt động: 
thực hành trên máy tính 
 
 
 
 
 
 

- Giao việc:  
+ Yêu cầu HS đọc câu 1 
SGK 
+ Nêu cách khởi động 
Powerpoint? 
 
 
 
 
+ Để chèn thêm trang 
chiếu mới làm như thế 
nào? 
 
 
 
+ Yêu cầu HS thực hành 
tạo bài trình chiếu gồm 3 
trang, lưu bài trình 
chiếu, sử dụng các mẫu 
bố trí khác nhau, hiển thị 
bài trong chế độ soạn 
thảo và chế độ sắp xếp, 
trình chiếu và thoát khỏi. 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: 
hướng dẫn HS cách khởi 
động PowerPoint; chèn 
thêm trang mới; làm 
việc với trang chiếu như 
chọn nhiều trang chiếu 
đồng thời, xóa, sao chép, 
di chuyển; hiển thị bài 
trình chiếu ở chế độ soạn 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
……. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS ……………. Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Báo cáo: Tạo được bài 
trình chiếu gồm 3 trang 
theo yêu cầu SGK 

thảo và sắp xếp; trình 
chiếu có 2 cách: 
+ Cách 1: Nháy nút lệnh 

 ở thẻ lệnh Slide 
Show 
+ Cách 2: Nháy nút lệnh 

 ở góc dưới, bên 
phải 
- Phương án đánh giá: 
Quan sát các em thực 
hành và nhận xét 

    HĐ2.  
- Tên hoạt động: Câu 2 
- Mục đích: 
+ Thêm trang chiếu mới 
sau 3 trang ở câu 1 
+ Tạo màu nền cho các 
trang chiếu 

 Câu 2  
SGK trang 57, 58, 59 

- Nhiệm vụ:  
+ Đọc câu 2 SGK 
 
+ Thực hành theo yêu cầu 
của GV 
 
 
 
 
 
 
- Phương thức hoạt động: 
thực hành trên máy tính 
 
 
 
- Báo cáo: Tạo được màu  
nền cho các trang chiếu 

- Giao việc:  
+ Yêu cầu HS đọc câu 2 
SGK 
+ Yêu cầu HS mở tệp đã 
lưu ở câu 1 và lưu lại với 
tên khác là 
BTTH4_2.pptx, thêm 
một trang chiếu mới, tạo 
màu nền cho các trang 
chiếu rồi lưu bài trình 
chiếu. 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: 
hướng dẫn HS cách chọn 
màu nền trong hộp thoại 
Format Background 
- Phương án đánh giá: 
Quan sát các em thực 
hành và nhận xét 

 

    HĐ3.  
- Tên hoạt động: Câu 3 
- Mục đích: thực hiện định 
dạng văn bản 

 Câu 3 
SGK trang 59-60 

- Nhiệm vụ:  
+ Đọc câu 3 SGK 
 
+ Thực hành theo yêu cầu 
của GV 
 
 
 
 
 

- Giao việc:  
+ Yêu cầu HS đọc câu 3 
SGK 
+ Yêu cầu HS mở tệp đã 
lưu ở câu 1 và lưu lại với 
tên khác là 
BTTH4_3.pptx, chọn 
một mẫu tùy ý cho bài 
trình chiếu, thực hiện 
định dạng văn bản 

 



- Phương thức hoạt động: 
thực hành trên máy tính 
 
 
 
 
- Báo cáo: Thực hiện được 
định dạng văn bản theo 
yêu cầu câu 3 

- Hướng dẫn, hỗ trợ: 
hướng dẫn HS cách định 
dạng một phần văn bản, 
toàn bộ văn bản, thay 
đổi kích thước và di 
chuyển khung văn bản. 
- Phương án đánh giá: 
Quan sát các em thực 
hành và nhận xét 

    HĐ4.  
- Tên hoạt động: Câu 4 
- Mục đích: chèn các đối 
tượng đa phương tiện vào 
trang chiếu 

 Câu 4 
SGK trang 60, 61, 62 

- Nhiệm vụ:  
+ Đọc câu 4 SGK 
 
+ Thực hành theo yêu cầu 
của GV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phương thức hoạt động: 
thực hành trên máy tính 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Báo cáo: chèn được hình 
ảnh, âm thanh, video vào 
các trang chiếu 

- Giao việc:  
+ Yêu cầu HS đọc câu 4 
SGK 
+ Yêu cầu HS mở tệp đã 
lưu ở câu 1 lưu lại với 
tên khác là 
BTTH4_4.pptx, chèn 
hình ảnh vào trang chiếu 
thứ nhất; định dạng 
trang chiếu thứ ba phần 
văn bản bên phải, chèn 
hình ảnh bản đồ vào bên 
trái; thêm các trang 
chiếu mới; áp dụng mẫu 
bố trí thích hợp, chèn âm 
thanh vào trang 1, chèn 
video vào trang 5, chèn 
một số hình ảnh vào 
trang 6. 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: 
hướng dẫn HS chèn các 
đối tượng đa phương 
tiện vào trang chiếu 
thông qua các nút lệnh 

,  ,  ở thẻ 
lệnh Insert hoặc sử 
dụng các biểu tượng 
trong khung chứa nội 
dung văn bản. 
- Phương án đánh giá: 
Quan sát các em thực 
hành và nhận xét 

 

    HĐ5.  
- Tên hoạt động: Câu 5 
- Mục đích:  
+ Tạo hiệu ứng chuyển 
trang cho bài trình chiếu 

 Câu 5 
SGK trang 62 - 63 



+ Tạo hiệu ứng cho các 
đối tượng trên các trang 
chiếu 
- Nhiệm vụ:  
+ Đọc câu 5 SGK 
 
+ Trả lời: Để chọn hiệu 
ứng chuyển trang sử dụng 
thẻ lệnh Transition 
+ Trả lời: Để chọn hiệu 
ứng cho đối tượng sử dụng 
thẻ lệnh Animations 
+ Thực hành theo yêu cầu 
của GV 
 
 
 
 
 
 
 
- Phương thức hoạt động: 
thực hành trên máy tính 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Báo cáo: Hoàn thành bài 
trình chiếu với các hiệu 
ứng chuyển trang và hiệu 
ứng cho các đối tượng 

- Giao việc:  
+ Yêu cầu HS đọc câu 5 
SGK 
+ Để chọn hiệu ứng 
chuyển trang thực hiện 
như thế nào? 
+ Để chọn hiệu ứng cho 
đối tượng thực hiện như 
thế nào? 
+ Yêu cầu HS mở tệp 
BTTH4_4.pptx đã lưu ở 
câu 4, sử dụng hiệu ứng 
chuyển trang cho mỗi 
trang chiếu, sử dụng 
hiệu ứng cho các đối 
tượng trên trang chiếu, 
thực hiện trình chiếu, 
quan sát và lưu lại. 
- Hướng dẫn, hỗ trợ:  
+ Hướng dẫn HS sử 
dụng kỹ thuật Trigger 
để chọn hiệu ứng văn 
bản, hình ảnh: 
 Chọn hiệu ứng cho đối 
tượng văn bản và hình 
ảnh 
 Chọn đối tượng hình 
ảnh nháy nút lệnh 

 ở thẻ lệnh 
Animations 
 Nháy chọn đối tượng 
văn bản trong mục 

  
+ Hướng dẫn HS hủy bỏ 
hiệu ứng chuyển trang 
+ Hướng dẫn HS hủy bỏ 
hiệu ứng cho đối tượng 
trong trang chiếu. 
- Phương án đánh giá: 
Quan sát các em thực 
hành, gọi một số em 
kiểm tra, nhận xét và 
cho điểm. 

 

5. Rút kinh 
nghiệm:  

  

Ưu điểm:  .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
Hạn chế:  ........................................................................................................................................  



 .......................................................................................................................................................  
Hướng khắc phục:  ........................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  

  Ngày      tháng      năm 
Duyệt của BGH nhà 

trường 
Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 

   
 



 
 
 
 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 
 
Chủ đề: Bài tập thực hành 5. Thực hành tổng hợp Số tiết: 3 
Tiết PPCT từ 62 đến 64 (thực hiện từ ngày  ..........................  đến ngày  ............................................ ) 

 
Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: SGK tin học 9, máy tính có kết nối Internet 

 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Thời 
gian 

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo 
viên 

Nội dung+ Ghi bảng 

    HĐ1.  
- Tên hoạt động: Câu 1 
- Mục đích: Chuẩn bị dàn 
bài gồm nội dung, hình 
ảnh, bài nhạc, video để tạo 
một bài trình chiếu 

 Câu 1 
SGK trang 64, 65, 66 

- Nhiệm vụ:  
+ Đọc câu 1 SGK và 
chuẩn bị dàn bài về các 
dân tộc Việt Nam 
 
+ Thực hành theo yêu cầu 
của GV 
 
 
 
- Phương thức hoạt động: 
thực hành trên máy tính 
 
 
 
 
 
- Báo cáo: Dàn bài, hình 
ảnh, bài nhạc, video đã 
chuẩn bị 

- Giao việc: 
+ Yêu cầu HS đọc câu 1 
SGK và chuẩn bị dàn bài 
để tạo một bài trình 
chiếu 
+ Yêu cầu HS tìm kiếm 
một số hình ảnh, bài 
nhạc dân tộc và video 
nói về các dân tộc Việt 
Nam 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: 
Hướng dẫn HS chuẩn bị 
dàn bài, tìm kiếm thông 
tin trên Internet, lưu ý 
các tệp video chèn vào 
PowerPoint thường có 
định dạng wmv. 
- Phương án đánh giá: 
Quan sát các em thực 
hành và nhận xét 

 

    HĐ2.  
- Tên hoạt động: Câu 2 
- Mục đích: 
+ Tạo bài trình chiếu hoàn 
chỉnh với các định dạng  
+ Tạo một video bằng 
phần mềm WeVideo và 
chèn vào bài trình chiếu 

 Câu 2 
SGK trang 66, 67, 68 

- Nhiệm vụ:  
+ Đọc câu 2 SGK  
 

- Giao việc: 
+ Yêu cầu HS đọc câu 2 
SGK  

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
……. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS ……………. Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 



+ Thực hành theo yêu cầu  
 
 
 
 
- Phương thức hoạt động: 
thực hành trên máy tính 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Báo cáo: hoàn thành bài 
trình chiếu hoàn chỉnh 

+ Yêu cầu HS tạo bài 
trình chiếu tên 
BTTH_Tonghop.pptx 
thực hành theo yêu cầu 
câu 2 SGK 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: 
Hướng dẫn HS cách làm 
việc với trang chiếu chủ: 

+ Nháy nút lệnh  ở 
thẻ lệnh View 
+ Thực hiện định dạng 
trang tiêu đề 
+ Thực hiện định dạng 
trang chiếu 
- Phương án đánh giá: 
Quan sát các em thực 
hành, gọi một số em 
kiểm tra, nhận xét và 
cho điểm. 

    HĐ3.  
- Tên hoạt động: Câu 3 
- Mục đích: Tạo liên kết 
các trang chiếu 

 Câu 3 
SGK trang 68, 69 

- Nhiệm vụ:  
+ Đọc câu 3 SGK  
 
+ Thực hành theo yêu cầu 
của GV 
 
 
 
 
 
 
 
- Phương thức hoạt động: 
thực hành trên máy tính 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Giao việc: 
+ Yêu cầu HS đọc câu 3 
SGK  
+ Yêu cầu HS mở tệp 
BTTH_Tonghop.pptx ở 
câu 2 và thực hiện tạo 
liên kết từng đề mục ở 
trang chiếu thứ 2 tới các 
chiếu có đề mục tương 
ứng; lưu, trình chiếu và 
gởi tệp bài trình chiếu 
cho giáo viên qua email 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: 
Hướng dẫn HS cách tạo 
liên kết trong bài trình 
chiếu: 
+ Chọn phần văn bản 
hay hình ảnh dùng chứa 
liên kết  
+ Nháy nút lệnh 
Hyperlink ở thẻ lệnh 
Insert. 
+ Nháy Place in This 
Document và chọn 
trang chiếu cần liên kết 
tới 
+ Nháy Ok 

 



 
 
 
 
 
- Báo cáo: bài trình chiếu 
hoàn chỉnh 

Có thể tạo liên kết với 
một tệp có sẵn trong 
máy tính hoặc liên kết 
tới một trang web bằng 
cách chọn Exising File 
or Web Page. 
- Phương án đánh giá:  
+ Quan sát các em thực 
hành, gọi một số em 
thuyết trình bài trình 
chiếu trước lớp, nhận xét 
và cho điểm.  
+ Xem bài thực hành HS 
gửi qua mail và nhận 
xét. 

5. Rút kinh 
nghiệm:  

  

Ưu điểm:  .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
Hạn chế:  ........................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
Hướng khắc phục:  ........................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  

  Ngày      tháng      năm 
Duyệt của BGH nhà 

trường 
Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 

   
 



 
 
 
 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC (LỚP 9) 
 
Chủ đề: Pần mềm hỗ trợ: Sử dụng công cụ cộng tác Padlet.                                                Số tiết: 2 
Tiết PPCT từ 31 đến 32 (thực hiện từ ngày  ...................................................  đến ngày  ............................................................   

 
Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: - Máy tính, máy chiếu, SGK 
 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Thời 
gian 

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng 

Tiết 31 HĐ1: Giới thiệu   
 
 

 
 

10’ 

  - Tên hoạt động:Giới thiệu phần 
mềm Padlet 
- Mục đích: HS biết phần mềm 
Padlet là gì  

 1. Giới thiệu 

- Nhiệm vụ: HS tìm hiểu SGK  
- Phương thức hoạt động: cá nhân tự 
tìm hiểu. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): SGK 
- Sản phẩm học tập (nếu có):phần 
giới thiệu về phần mềm padlet 
- Báo cáo: HS trình bàytrước lớp 

- Giao việc: Yêu cầu HS tìm 
hiểu về phần mềm padlet: mục 
đích, cách sử dụng 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, 
gợi ý 
Để sử dụng Padlet: khởi động 
trình duyệt web, nhập địa chì 
http://www.padlet.com. Nháy 
vào Login  để đăng nhập nếu 
đã có tài khoản, nháy vào Sign 
up để đăng kí khi chưa có tài 
khoản. 
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp:  

- Padlet là một công cụ web miễn 
phí cho phép ta tạo một bức tường 
ảo để có thể bày tỏ suy nghĩ của 
mình về một chủ đề trên đó một 
cách dễ dàng. 
- Hoạt động như 1 bảng trực 
tuyến. 
- Được sử dụng phổ biến trong 
các trường học trên thế giới, tạo 
sự tương tác giữa người dạy với 
người học, giữa người học với 
nhau 

 HĐ2. Đặc điểm và chức năng  2. Đặc điểm và chức năng 
 
 
 
 

10’ 

HĐ2.1.  
- Tên hoạt động: Đặc điểm phần 
mềm Padlet 
- Mục đích: HS biết được các đặc 
điểm của phần mềm Padlet 
- Nhiệm vụ: HS tìm hiểu SGK  
- Phương thức hoạt động: cá nhân tự 
tìm hiểu. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): SGK 
- Sản phẩm học tập (nếu có): phần 
trình bày về đặc điểm phần mềm 
Padlet 
 - Báo cáo: HS trình bày trước lớp 

 
 
 
 
 
- Giao việc: Yêu cầu HS tìm 
hiểu các đặc điểm của phần 
mềm padlet 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, 
gợi ý 
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: 

* Đặc điểm: 
- Hoạt động trên máy tính, điện 
thoại hoặc máy tính bảng kết nối 
internet. 
- Dễ dàng theo dõi, di chuyển và 
xóa bài viết. 
- Chỉ chỉnh sửa được bài viết của 
mình. 
- Bố cục bài viết tự do, định dạng 
theo chiều dọc. 
- Bản sao của bức tường có thể 
được chia sẻ hoặc xuất hie65ntheo 
nhiều định dạng khác nhau hoặc 
được nhúng trong web. 
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRI TÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS ……………. Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 

http://www.padlet.com/


 
 
 
 

10’ 

HĐ2.2.  
- Tên hoạt động: Chức năng của 
phần mềm Padlet 
- Mục đích: HS biết được các chức 
năng của phần mềm Padlet 
- Nhiệm vụ: HS tìm hiểu SGK  
- Phương thức hoạt động: cá nhân tự 
tìm hiểu. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): SGK 
- Sản phẩm học tập (nếu có): phần 
trình bày về chức năng phần mềm 
Padlet 
 - Báo cáo: HS trình bày trước lớp 

 
 
 
 
- Giao việc: Yêu cầu HS tìm 
hiểu các chức năng của phần 
mềm padlet 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, 
gợi ý 
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: 

* Chức năng: 
- Trực quan và dễ sử dụng 
- Hoàn thiện nghệ thuật hợp tác 
- Hỗ trợ nhiều loại tập tin 
- Ứng dụng trên bất cứ thiết bị nào 
kết nối internet. 

 HĐ3. Ưu và nhược điểm  3. Ưu và nhược điểm 
 
 
 
 
 
 
 

5’ 

HĐ3.1.  
- Tên hoạt động: ưu điểm của phần 
mềm padlet 
- Mục đích: HS biết được các ưu 
điểm của phần mềm Padlet 
- Nhiệm vụ: HS tìm hiểu SGK  
- Phương thức hoạt động: cá nhân tự 
tìm hiểu. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): SGK 
- Sản phẩm học tập (nếu có): phần 
trình bày về ưu điểm phần mềm 
Padlet 
 - Báo cáo: HS trình bày trước lớp 

 
 
 
 
- Giao việc: Yêu cầu HS tìm 
hiểu các ưu điểm của phần 
mềm padlet 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, 
gợi ý 
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: 

* Ưu điểm: 
- Ứng dụng hiểu quả vào việc thảo 
luận, học tập. 
- Trực quan, dễ sử dụng. 
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và định 
dạng nhiều tập tin. 
- Chia sẻ đa dạng thông tin qua 
email, facebook… 
- Nhiều kiểu hình nền đẹp và thú 
vị 

 
 
 
 

5’ 

HĐ3.1.  
- Tên hoạt động: nhược điểm của 
phần mềm padlet 
- Mục đích: HS biết được các nhược 
điểm của phần mềm Padlet 
- Nhiệm vụ: HS tìm hiểu SGK  
- Phương thức hoạt động: cá nhân tự 
tìm hiểu. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): SGK 
- Sản phẩm học tập (nếu có): phần 
trình bày về nhược điểm phần mềm 
Padlet 
 - Báo cáo: HS trình bày trước lớp 

 
 
 
 
- Giao việc: Yêu cầu HS tìm 
hiểu các nhược điểm của phần 
mềm padlet 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, 
gợi ý 
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: 

* Nhược điểm: 
- Thiết bị sử dụng cần kết nối 
internet 
- Khó có thể kiểm soát được thông 
tin 
- Người dùng phải có 1 số kiến 
thức nhất định về tin học 

5’ HĐ4. Một số sản phẩm minh họa   
 - Tên hoạt động: Một số sản phẩm 

minh họa 
- Mục đích: HS biết được một số 
hình ảnh minh họa của phần mềm 
Padlet 
- Nhiệm vụ: HS quan sát  
- Phương thức hoạt động: cá nhân  
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 

 
 
- Giao việc: Yêu cầu HS quan 
sát một số hình ảnh minh họa 
của phần mềm Padlet 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: giải thích 
- Phương án đánh giá:  
- Dự kiến tình huống xảy ra và 

 



(nếu có): SGK, máy chiếu 
- Sản phẩm học tập (nếu có):  
- Báo cáo:  
 

giải pháp: 

Tiết 32 HĐ5. Đăng kí và sử dụng   
 
 
 

15’ 

HĐ5.1.  
- Tên hoạt động: Đăng kí tài khoản 
Padlet 
- Mục đích: HS biết cách đăng kí 1 
tài khoản của phần mềm Padlet 
- Nhiệm vụ: HS nghiên cứu và thực 
hiện theo SGK 
- Phương thức hoạt động: cá nhân  
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): SGK, máy tính 
- Sản phẩm học tập (nếu có): tài 
khoản padlet của HS 
- Báo cáo: đăng kí được tài khoản 

 
 
 
- Giao việc: Yêu cầu HS đăng 
kí 1 tài khoản của phần mềm 
Padlet 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, 
hướng dẫn 
- Phương án đánh giá:  
- Dự kiến tình huống xảy ra: 
HS không đăng kí được tài 
khoản 
- giải pháp: Gv hướng dẫn 

 

 
 
 

30’ 

HĐ5.2.  
- Tên hoạt động: Khai thác và sử 
dụng Padlet 
- Mục đích: HS biết cách Khai thác 
và sử dụng Padlet 
- Nhiệm vụ: HS nghiên cứu và thực 
hiện theo SGK 
- Phương thức hoạt động: cá nhân  
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): SGK, máy tính 
- Sản phẩm học tập (nếu có): 1 padlet 
hoàn chỉnh của HS 
- Báo cáo: HS chia sẻ qua email hoặc 
facebook cho GV 

 
 
 
- Giao việc: Yêu cầu HS đăng 
nhập vào phần mềm Padlet 
theo tài khoản đã tạo và tạo 1 
padlet theo mẫu có sẵn, thực 
hiện đặt tiêu đề,viết nội dung, 
chèn hình ảnh, video hoặc âm 
thanh rồi chia sẻ qua email 
hoặc facebook cho bạn bè, GV 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, 
hướng dẫn 
- Phương án đánh giá: cho 
điểm 
- Dự kiến tình huống xảy ra: 
HS không biết cách sử dụng 
padlet 
- giải pháp: Gv hướng dẫn 

 

5. Rút kinh nghiệm:  
Ưu điểm:  ...............................................................................................................................................................................   
 ................................................................................................................................................................................................   
Hạn chế:  ................................................................................................................................................................................   
 ................................................................................................................................................................................................   
Hướng khắc phục:  ................................................................................................................................................................   
 ................................................................................................................................................................................................   

  Ngày      tháng      năm 
Duyệt của BGH nhà trường Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 

   
 



 
 
 
 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 
 
Chủ đề: TRÌNH CHIẾU HÌNH ẢNH POWTOON  Số tiết: 2 
Tiết PPCT từ … đến …. (thực hiện từ ngày  .........................  đến ngày  ............................................ ) 

 
Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: SGK tin học 9, máy tính có kết nối Internet 

 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Thời 
gian 

Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo 
viên 

Nội dung+ Ghi bảng 

    HĐ1.  
- Tên hoạt động: Tổng 
quan về Powtoon 
 - Mục đích: Biết Powtoon 
là gì?  

  

- Nhiệm vụ: Quan sát 
- Phương thức hoạt động: 
cá nhân 
- Báo cáo:  

- Giao việc:  
- Hướng dẫn, hỗ trợ: 
Giới thiệu Powtoon và 
một số chức năng của 
Powtoon. 
- Phương án đánh giá:   

 
    HĐ2.  

- Tên hoạt động: Đặc điểm 
và tính năng 
- Mục đích: Biết được đặc 
điểm và tính năng của 
Powtoon 
 

  

- Nhiệm vụ: Quan sát 
- Phương thức hoạt động: 
cá nhân 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Báo cáo:  

- Giao việc: Quan sát 
 - Hướng dẫn, hỗ trợ: 
Giới thiệu đặc điểm và 
tính năng powtoon 
 - Phương án đánh giá: 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
……. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS ……………. Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 



 

 

 

 
    HĐ3.  

- Tên hoạt động: Ưu và 
nhược điểm của powtoon 
- Mục đích: Biết được ưu 
và nhược điểm của 
powtoon. 

  

 - Giao việc: Quan sát 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: 
Giới thiệu ưu và nhược 
điểm của Powtoon 
- Phương án đánh giá:  
  

    
 HĐ4: 

- Tên hoạt động: Đăng ký 
và sử dụng. 
- Mục đích: Tạo được tài 
khoản và sử dụng được 
powtoon 

  

 - Nhiệm vụ: Quan sát và 
thực hiện 
- Phương thức hoạt động: 
nhóm 2 
- Báo cáo: đăng ký thành 
công 

- Giao việc: Làm theo 
hướng dẫn. 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: 
Thao tác và hướng dẫn 
thực hiện. 
- Phương án đánh giá:  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 HĐ 5:   



- Tên hoạt động: Tạo sản 
phẩm. 
- Mục đích: Biết sử dụng 
một số tính năng của 
Powtoon 

 - Nhiệm vụ: Tạo một sản 
phẩm. 
- Phương thức hoạt động: 
nhóm 2 hoặc nhóm 3 
- Báo cáo: sản phẩm của 
nhóm 

- Giao việc: Tự tạo một 
sản phẩm nhóm. 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: 
quan sát và hỗ trợ các 
bạn gặp khó khăn 
- Phương án đánh giá:  
Nhận xét sản phẩm  

5. Rút kinh 
nghiệm:  

  

Ưu điểm:  .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
Hạn chế:  ........................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  
Hướng khắc phục:  ........................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  

  Ngày      tháng      năm 
Duyệt của BGH nhà 

trường 
Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 

   
 



 
 
 
 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 
 
Chủ đề:                      MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET                                   Số tiết:  3  
Tiết PPCT từ 04 đến 06 (thực hiện từ ngày……………………………….đến ngày………………………………….) 
Thiết bị dạy học:  Giáo viên xây dựng kế hoạch bài học, dự trù các tình huống khác, mở rộng cho HS, … 
Dụng cụ học tập: Sách giáo khoa, vỡ, viết, bảng phụ,… 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng 
 A. Hoạt động khởi động.   

20 phút 

  - Tên hoạt động: Ghép tên dịch 
vụ Internet phù hợp với hình minh 
họa. 
- Mục đích: Nhận biết một số dịch 
vụ của những trang web quen 
thuộc.  

  

- Nhiệm vụ: Ghép đúng tên các 
dịch vụ Internet phù hợp với hình 
minh họa. 
-  Phương thức hoạt động: Cá nhân 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): SGK 
- Sản phẩm học tập (nếu có): .  
- Báo cáo: Kết quả ghép tên dịch 
vụ và hình tương ứng. 

- Giao việc: Quan sát hình và 
ghép đúng tên dịch vụ của 
mỗi hình.  
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan 
sát, gợi ý, giải thích.  
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét 
- Dự kiến tình huống xảy ra 
và giải pháp: HS ghép không 
đúng. 

Kết quả ghép đúng:  
1- A 
2- D 
3- B 
4- C 

 B. Hoạt động khám phá:    
 HOẠT ĐỘNG: 1   
 - Tên hoạt động : Internet là gì ? 

- Mục đích : Hiểu được khái niệm 
Internet. 

 1. Internet là gì?  

25 phút 

- Nhiệm vụ:  
+Tìm hiểu khái niệm Internet là 
gì?  
+Ai là chủ sở hữu của mạng 
Internet? 
+Vận dụng khái niệm để làm bài 
tập 
- Phương thức hoạt động: Cá nhân 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): SGK 
- Sản phẩm học tập (nếu có): .  
- Báo cáo:  
+Khái niệm Internet 
+Kết quả làm bài tập. 

- Giao việc:  
+Dựa vào thông tin trên 
SGK, cho biết Internet là gì? 
+Ai là chủ sở hữu của 
Internet? 
+Người sử dụng máy tính có 
bị ép buộc tham gia Internet 
không ? 
+Cho biết các phát biểu về 
Internet đúng hay sai. 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan 
sát, gợi ý, giải thích.  
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét 
- Dự kiến tình huống xảy ra 
và giải pháp: HS đánh dấu 
đúng sai không đúng. 

- Internet là mạng kết nối hạng triệu 
máy tính và mạng máy tính trên khắp 
thế giới. 
- Mạng Internet là sở hữu chung, 
không ai là chủ thực sự của nó. Các 
máy tính cá nhân hay mạng máy tính 
tham gia vào Internet một cách tự 
nguyện và bình đẳng. 
- Bài tập:  
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 HOẠT ĐỘNG: 2   
 - Tên hoạt động: Tìm hiểu một số 

dịch vụ của Internet.  
- Mục đích: Biết được một số dịch 
vụ cơ bản của Internet 

 2. Một số dịch vụ cơ bản của 
Internet 

25 phút 

- Nhiệm vụ:  
+ Đọc các bảng ghim để biết nội 
dung các dịch vụ cơ bản của 
Internet. 
+ Dựa vào nội dung các bảng 
ghim, phân loại dịch vụ tương ứng 
và đánh dấu √ vào các màu tương 
ứng bảng SGK trang 13.  
- Phương thức hoạt động: cá nhân 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): SGK 
- Sản phẩm học tập (nếu có):  
- Báo cáo: 
+ Một số dịch vụ của Internet. 
+ Kết quả phân loại dịch vụ.. 

- Giao việc:  
+Tìm hiểu 1 số dịch vụ của 
Internet. 
+Chọn đúng tên các dịch vụ 
trong các tình huống đặt ra. 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan 
sát, gợi ý, giải thích.  
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét 
- Dự kiến tình huống xảy ra 
và giải pháp: HS đánh dấu 
không đúng. 

- Tổ chức và khai thác thông tin trên 
Internet. 
- Tìm kiếm thông tin trên Internet 
- Thư điện tử. 
- Đào tạo qua mạng. 
- Thương mại điện tử. 
- Hội thảo trực tuyến. 

 HOẠT ĐỘNG: 3   
 - Tên hoạt động: Làm thế nào để 

kết nối Internet. 
- Mục đích: Biết một số cách kết 
nối Internet thông dụng 

 3. Làm thế nào để kết nối Internet 

20 phút 

- Nhiệm vụ: Tìm hiểu một số cách 
kết nối thông dụng. 
- Phương thức hoạt động: Nhóm 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: 
SGK 
- Sản phẩm học tập (nếu có):  
- Báo cáo: Ghi kết quả thảo luận 
của nhóm (trên bảng giáo viên kẻ 
sẵn)  

- Giao việc: Xem SGK trả lời 
+ Làm sao kết nối Internet. 
+ Nêu 1 số cách kết nối.  
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan 
sát, gợi ý, giải thích.  
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét 
- Dự kiến tình huống xảy ra 
và giải pháp: 

Một số cách kết nối thông dụng : 
1. Sử dụng đường truyền hính cáp. 
2. Sử dụng đường truyền ADSL. 
3. Sử dụng đường truyền riêng. 
4. Sử dụng công nghê 3G (hoặc 4G) 
trên thiết bị di động. 

 C. Hoạt động trải nghiệm:    
 HOẠT ĐỘNG: 1   
 - Tên hoạt động: Chọn phương án 

lắp đặt Internet. 
- Mục đích: Biết chon gói cước 
phù hợp với nhu cầu sử dụng. 

 Chọn phương án lắp đặt Internet 

20 phút 

- Nhiệm vụ: Chọn gói cước phù 
hợp với 2 tình huống đặt ra và tự 
chọn gói cước phù hợp với nhu cầu 
sử dụng của gia đình. 
- Phương thức hoạt động: Cá nhân. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: 
SGK. 
- Sản phẩm học tập (nếu có):  
- Báo cáo: Các phương án đã  
chọn.  

- Giao việc: Chọn gói cước 
phù hợp với các tình huống 
đặt ra. 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan 
sát, gợi ý, giải thích.  
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét 
Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Hs chon gối có tốc 
độ cao. Cần giải thích nhu 
câu sử dụng phải phù hợp và 
tiền sao thấp nhất. 

 



 D. Hoạt động ghi nhớ (10 phút)   

10 phút Nhiệm vụ: Nêu tóm tắt các kiến 
thức đã học 

Giao việc: Tóm tắt lại các 
kiến thức đã học. 

 

 E. Hoạt động đọc thêm (15 phút)    

15 phút Nhiệm vụ: Đọc trong SGK để suy 
ngẫm Internet có lợi hay có hại. 

Giao việc: Đọc nội dung và 
suy ngẫm về Internet. 

 

Rút kinh nghiệm:    
Ưu điểm:  ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  
Hạn chế:  ....................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  
Hướng khắc phục:  ....................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  

  Ngày…….tháng…….năm 20….. 
Duyệt của BGH nhà trường Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 

   
 



 
 
 
 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 
 
Chủ đề 3: GIAO TIẾP QUA MẠNG XÃ HỘI. Số tiết: 3 
Tiết PPCT từ 11 đến 13 (thực hiện từ ngày  ...................................................  đến ngày  ............................................................. ) 

 
Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập:  ...............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................................  

 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng 

 A. Khởi động  A. Khởi động 
 HĐ 1   

10 

- Tên hoạt động: khởi động 
- Mục đích: tiếp cận mạng xã hội 
thông qua bài tập ghép cột
  

-Cho HS hoạt động nhóm 
-Làm thế nào để giao tiếp qua mạng xã hội? 

 

 

- Nhiệm vụ: xem trước bài học 
- Phương thức hoạt động:  .....  
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): sgk, bảng nhóm 
- Sản phẩm học tập (nếu có): . kết 
quả nhóm 
- Báo cáo: nhóm trình bày 

- Giao việc: thảo luận nhóm 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: dùng viết chì nối 
cột 
- Phương án đánh giá: KT bảng nhóm 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: 

 

 B. Khám phá  B. Khám phá 
 HĐ 1  1. Mạng xã hội là gì? 

30 

- Tên hoạt động:1. Mạng xã hội 
là gì? 
- Mục đích: Biết khái niệm mạng 
xã hội  
 
 

-Cho HS hoạt cặp đôi ( mỗi tổ làm 2 dòng) 
-Trò chơi : Ô chữ bí mật 

 

Mạng XH là dịch vụ kết nối 
các thành viên có cùng đặc 
điểm cá nhân như sở thích, 
nghề nghiệp, lứa tuổi và lĩnh 
vực quan tâm trên Internet 
phục vụ nhiều mục đích khác 
nhau, không phân biệt không 
gian và thời gian 

 HĐ 2  2. Mạng xã hội Facebook – 
Sử dụng như thế nào? 

40 

- Tên hoạt động: 2.Mạng XH 
Facebook – Sử dụng ntn? 
- Mục đích: Biết Facebook và 
cách sử dụng facebook 

-Ai sáng lập ra facebook, năm thành lập? 
-Chức năng chính của facebook là gì? 
-Cách tạo 1 trang facebook? 

Chức năng chính của 
facebook: 
-Tìm kiếm thông tin về bạn 
bè,… 
-Kết bạn dễ dàng thông qua 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRI TÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS CHÂU LĂNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



 

email, số điên thoại 
-Chia sẽ thông tin và nhật kí 
hoạt động cá nhân 
-Trò chuyện mọi lúc mọi nơi 
-Học tập giải trí thông qua trò 
chơi 
-Quảng bá các thương hiệu 
sản phẩm 

 HĐ 3  3. Tìm hiểu về cách tổ chức 
thông tin trên Internet 

30 

- Tên hoạt động: Tìm hiểu về 
cách tổ chức thông tin trên 
Internet 
-Mục đích: Biết cách tổ chức 
thông tin trên Internet 

-Chúng ta biết về mạng Internet và các dịch 
vụ của Internet. Vậy cách tổ chức thông tin 
trên Internet như thế nào? 

-Thông tin trên Internet được 
tổ chức dưới dạng siêu văn 
bản (hypertext) 

 C. Trải nghiệm  C. Trải nghiệm 
 HĐ 1   

15 

- Tên hoạt động: Vận dụng 
-Mục đích: hiểu sâu thêm về 
mạng XH thông qua bài tập 
(đánh dấu vào ô ưu, khuyết điểm) 

-Làm việc cặp đôi.  

 D. Ghi nhớ  D. Ghi nhớ 

5 

-Tên hoạt động: củng cố 
-Mục đích: Khắc sâu khái niệm về 
mạng Internet; facebook; thông tin 
được tổ chức trên Internet 
 

-Yêu cầu HS nêu lại khái niệm mạng XH, 
facebook? 

-Mạng XH là mạng kết nối 
các thành viên có chung đặc 
điểm cá nhân, không phân 
biệt không gian, thời gian 
-Facebook 
(www.facebook.com) là một 
trang mạng XH 
-Thông tin trên Internet được 
tổ chức dưới dạng siêu văn 
bản 

 E. Bài đọc thêm  E. Bài đọc thêm 

5 
Tên hoạt động: Mở rộng, tìm tòi 
Mục đích: liên hệ thực tế , hiểu sâu 
thêm về mạng XH 

Yêu cầu HS đọc tìm hiểu như sgk  

5. Rút kinh nghiệm:  
Ưu điểm:  ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  
Hạn chế:  ....................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  
Hướng khắc phục:  ....................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  

  Ngày … tháng … năm …… 
Duyệt của BGH nhà trường Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 

   
 
 

http://www.facebook.com/
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KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 

Chủ đề 4: BẢO VỆ THÔNG TIN MÁY TÍNH      Số tiết: 3  

Tiết PPCT từ: 14 - 16    Thực hiện từ ngày: 08/10/2018 đến ngày: 
20/10/2018 

Thiết bị dạy học + Dụng cụ học tập: thiết bị trình chiếu. 

 TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Thời 
gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung + ghi bảng 

 A. Hoạt động khởi động:   
 HĐ1 

Quan sát hai tình huống 
- Tên hoạt động: khởi động 
thực tế 
- Mục đích: tiếp cận virut 
máy tính 

  

 - Nhiệm vụ: HS xem trước 
bài học 
- Phương thức hoạt động: 
nhóm 
- Thiết bị, học liệu được sử 
dụng (nếu có): sgk,  
- Sản phẩm học tập (nếu có): 
HS hiểu tình huống: Lan bị 
nhiễm virut gây sốt 
kết quả nhóm 
- Báo cáo: 

- Giao việc: thảo luận nhóm 
và trả lời. 
Tình huống 1:  
“Lan bị sốt không hết nên 
mẹ Lan đưa bạn đến bác sĩ 
để khám bệnh. Sau khi khám 
bệnh, bác sĩ kết luận Lan bị 
sốt xuất huyết”. 
- GV: Nguyên nhân dẫn đến 
bệnh số xuất huyết là gì? 
Tình huống 2: 
Máy tính nhà Mai khởi động 
rất chậm và thường xuyên 
hay khởi động lại. Bố Mai 
mang máy tính ra bệnh viện 
máy tính để sữa thì được 
báo là máy tính bị nhiễm 
virut 
- GV: Vậy virut máy tính là 
gì? Phòng tránh như thế 
nào?  
- Hướng dẫn, hỗ trợ: quan 
sát, giúp đỡ các em… 
- Phương án đánh giá: KT 
bảng nhóm 
- Dự kiến tình huống xảy ra 

Các biểu hiện cho biết 
máy tính bị nhiễm virut: 
- Phá hủy dữ liệu 
- Lấy cấp dữ liệu. 
- Tiêu tốn tài nguyên hệ 
thống 



và giải pháp: 
 B. Hoạt động khám phá:   
 HĐ1.  

- Tên hoạt động: Virus máy 
tính là gì?. 
- Mục đích: Biết Virus máy 
tính. 

  

 - Nhiệm vụ: Quan sát sách 
giáo khoa. 
- Phương thức hoạt động: cá 
nhân.  
- Thiết bị, học liệu được sử 
dụng (nếu có): sách giáo 
khoa… 
- Sản phẩm học tập (nếu có):
 .....................................  
- Báo cáo:  ........................  

- Giao việc: học sinh đọc 
SGK và trả lời yêu cầu:  
+ Thông tin được lưu trữ 
nhiều và quan trọng. Tuy 
nhiên thông tin vẫn thường 
hay bị mất đi. Vậy lí do mất 
thông tin đó là gi? 
+ Thế nào là Virus máy 
tính? 
 
+ Kể tên một số Virus 
thường gặp? 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: quan 
sát, giúp đỡ các em… 
- Phương án đánh giá: nhận 
xét. 
- Dự kiến tình huống xảy ra 
và giải pháp:  .................  

- Virus máy tính là 1 
chương trình hay một 
đoạn chương trình có 
khả năng nhân bản hay 
tự sao  chép chính nó từ 
đối tượng bị lây nhiễm 
này sang đối tượng khác 
+ Worm là sâu máy tính 
+ Spyware là gián điệp 
+ Adware là phần mềm 
quảng cáo bất hợp 
pháp… 
Ngoài ra còn nhiều loại 
virus có lợi. 

 HĐ2.  
- Tên hoạt động: Tác hại và 
con đường lây lan của Virus 
là gì? 
- Mục đích: Hiểu con đường 
lây lan của virus để phòng 
tránh 
 

  

 - Nhiệm vụ: Quan sát sách 
giáo khoa. 
- Phương thức hoạt động: 
nhóm (2 bạn chung bàn).  
- Thiết bị, học liệu được sử 
dụng (nếu có): sách giáo 
khoa… 
- Sản phẩm học tập (nếu có): 
HS đứng nêu 
- Báo cáo:  ........................  

- Giao việc: học sinh đọc 
tình huống SGK và trả lời 
yêu cầu:  
 + Virus là một mối đe dọa 
đến sự an toàn thông tin máy 
tính. Vậy virus có nhuững 
tác hại nào? 
+ Vậy chúng lây hại qua 
những con đường nào? 
+ Bài tập: Ghép cột 

 



 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: quan 
sát, giúp đỡ các em… 
- Phương án đánh giá: nhận 
xét. 
- Dự kiến tình huống xảy ra 
và giải pháp:  .................  

 HĐ3.  
- Tên hoạt động: Phòng tránh 
Virus như thế nào? 
-Mục đích: Biết cách phòng 
tránh 

  

 - Nhiệm vụ: Quan sát sách 
giáo khoa. 
- Phương thức hoạt động: cá 
nhân  
- Thiết bị, học liệu được sử 
dụng (nếu có): sách giáo 
khoa… 
- Sản phẩm học tập (nếu có): 
HS đứng nêu 
- Báo cáo:  ........................  

- Giao việc: học sinh đọc 
SGK và trả lời yêu cầu:  
 + Nguyên tắc chung cho 
việc phòng tránh virus là gì? 
+ Cách phòng tránh virus là 
gì ? 
+ Em hãy đánh dấu  vào ô 
tương ứng cho các phát biểu 
sau về phòng tránh virus : 

 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: quan 
sát, giúp đỡ các em… 
- Phương án đánh giá: nhận 
xét. 
- Dự kiến tình huống xảy ra 
và giải pháp:  .................  

Cách phòng tránh: 
-Cài chương trình duyệt 
Virus 
-Cập nhật dữ liệu về 
Virus 
-Thận trọng khi cấm 
thiết bị lưu trữ vào máy 
tính 
-Chỉ tải những nội dung 
tin cậy về máy tính 

 C. Hoạt động trải nghiệm:   
 - Tên hoạt động: Vận dụng 

-Mục đích: Biết thêm về các 
phần mềm duyệt virus thông 
qua bài tập (Ghép tên vào 
biểu tượng). 

  

 - Nhiệm vụ: Quan sát sách 
giáo khoa. 
- Phương thức hoạt động: cá 

- Giao việc: Quan sát hình 
dưới đây, hãy ghép tên với 
biểu tượng phù hợp của 

 



nhân  
- Thiết bị, học liệu được sử 
dụng (nếu có): sách giáo 
khoa… 
- Sản phẩm học tập (nếu có): 
HS đứng nêu 
- Báo cáo:  ........................  

chương trình diệt virus mà 
em biết:  

 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: quan 
sát, giúp đỡ các em… 
- Phương án đánh giá: nhận 
xét. 
- Dự kiến tình huống xảy ra 
và giải pháp:  .................  

 D. Hoạt động ghi nhớ:    
 -Tên hoạt động: củng cố 

-Mục đích: Khắc sâu khái 
niệm về Virus máy tính, tác 
hại, con đường lây lan, cách 
phòng tránh. 

  

 - Nhiệm vụ: Quan sát sách 
giáo khoa. 
- Phương thức hoạt động: 
nhóm  
- Thiết bị, học liệu được sử 
dụng (nếu có): sách giáo 
khoa… 
- Sản phẩm học tập (nếu có): 
HS đứng nêu 
- Báo cáo:   

- Giao việc: Em hãy hệ 
thống lại kiến thức đã học về 
bảo vệ thông tin máy tính? 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: quan 
sát, giúp đỡ các em… 
- Phương án đánh giá: nhận 
xét. 
- Dự kiến tình huống xảy ra 
và giải pháp:   

 

 E. Hoạt động đọc thêm:    
 - Tên hoạt động: Mở rộng, 

tìm tòi 
- Mục đích: liên hệ thực tế , 
hiểu sâu thêm về Virus máy 
tính 

  

 - Nhiệm vụ: Quan sát sách 
giáo khoa. 
- Phương thức hoạt động: cá 
nhân 
- Thiết bị, học liệu được sử 
dụng (nếu có): sách giáo 
khoa… 
- Sản phẩm học tập (nếu có): 
HS đứng nêu 
- Báo cáo:   

- Giao việc: Yêu cầu HS đọc 
tìm hiểu như sgk 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: quan 
sát, giúp đỡ các em… 
- Phương án đánh giá: nhận 
xét. 
- Dự kiến tình huống xảy ra 
và giải pháp:   

 

 



 
 RÚT KINH NGHIỆM 

Ưu điểm:  .......................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

Hạn chế:   .......................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................   

Hướng khắc phục:   ......................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 Lê Trì, ngày ….tháng…năm…. 
Duyệt của BGH nhà trường Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 

  
 
 
 

Lê Thanh Phương 

 
 
 
 

Nguyễn Nhựt Minh 
 



 
 
 
 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 
 
Chủ đề:                      VĂN HOÁ GIAO TIẾP TRÊN INTERNET                                  Số tiết:  4  
Tiết PPCT từ 19 đến 22 (thực hiện từ ngày  ...................................................  đến ngày  ............................................................. ) 

 
Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập:  ...............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................................  

 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng 

    
 A. Hoạt động khởi động (20 

phút) 
  

20 

   HĐ1.  
- Tên hoạt động: Giải quyết tình 
huống 
- Mục đích: nhận thức vấn đề đạo 
đức, văn hoá giao tiếp trên 
Internet.  

  

- Nhiệm vụ: Tìm được PP giải 
quyết tình huống trong SGK. 
- Phương thức hoạt động: cá nhân 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): SGK 
- Sản phẩm học tập (nếu có): .  
- Báo cáo: những PP để giải 
quyết vấn đề. 

- Giao việc: Quan sát hình và 
đưa ra cách giải quyết.  
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, 
gợi ý, giải thích.  
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: có rất nhiều ý kiến. 
Nhưng chỉ chọn bình luận tích 
cực hoặc không tham gia bình 
luận. 

 

 B. Hoạt động khám phá    
 HĐ 1. (45 phút)   
 - Tên hoạt động: Vấn đề đạo đức 

trên Internet. 
- Mục đích: Hiểu được khái niệm 
đạo văn và cách trích dẫn phù 
hợp. 

 1. Vấn đề đạo đức trên 
Internet? 
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- Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu khái 
niệm đạo văn. 
- Phương thức hoạt động: cá nhân 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): SGK 
- Sản phẩm học tập (nếu có): .  
- Báo cáo: nêu khái niệm đạo 
văn. 
 
 

- Giao việc: Dựa vào SGK cho 
biết đạo văn là gì? 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, 
gợi ý, giải thích.  
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: đưa ra khái niệm 
chưa đúng. Chốt lại khái niệm 
cho học sinh. 

- Đạo văn là chiếm dụng ý tưởng, quy 
trình, kết quả của người khác, hoặc 
câu từ mà không đưa một khoản phí 
phù hợp (được hiểu là sự cảm ơn, sự 
ghi nhận kết quả, sự ghi nhận tham 
chiếu), bao gồm cả những người lấy 
thông tin qua việc xem xét lén các đề 
cương nghiên cứu và bản thảo của 
người khác. 
- Trích dẫn đúng cách: (SGK) 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS TÀ ĐẢNH Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 



- Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu việc trích 
dẫn. Đối với bài trình chiếu và 
đối với bài viết, bài báo cáo. 
- Phương thức hoạt động: chia 
lớp thành các nhóm nhỏ. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): SGK, bảng phụ. 
- Sản phẩm học tập (nếu có): bài 
báo cáo nhỏ (bảng phụ). 
- Báo cáo: trình bày cụ thể cho 
việc trích dẫn đối với bài trình 
chiếu và đối với bài viết, bài báo 
cáo. 
 

- Giao việc: Dựa vào hình 
minh hoạ trong SGK trình bày 
rõ phương thức trích dẫn đối 
với bài trình chiếu và đối với 
bài viết, bài báo cáo? 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, 
gợi ý, giải thích.  
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: . 

 HĐ 2 (45 phút)   
 - Tên hoạt động: Thế nào là văn 

hoá giao tiếp trên Internet? 
- Mục đích: Hiểu đượ giao tiếp 
văn hoá trên internet. 

 2. Thế nào là văn hoá 
giao tiếp trên 

Internet? 
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- Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu giao tiếp 
qua Email. 
- Phương thức hoạt động: cá nhân 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): SGK 
- Sản phẩm học tập (nếu có):  
- Báo cáo: nêu giao tiếp qua 
email trong lĩnh vực giáo dục và 
cách sử dụng email. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu giao tiếp 
trên mạng xã hội. 
- Phương thức hoạt động: cá nhân 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): SGK 
- Sản phẩm học tập (nếu có):  
- Báo cáo:  

- Giao việc:  
   + Đựa vào thông tin trên 
SGK, cho biết  giao tiếp qua 
email trong lĩnh vực giáo dục 
là như thế nào? 
   + Yêu cầu quan sát hình 
trong SGK và đưa ra nhận xét 
về văn phong, cách trình bày 
của các email trong hình. 
   + Để gửi 1 email cần có đầy 
đủ những thông tin nào? 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, 
gợi ý, giải thích.  
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: 
- Giao việc:  
   + Nêu các hoạt động khi giao 
tiếp trên  mạng xã hội? 
   + Khi giao tiếp trên mạng xã 
hội cần lưu ý những gì? 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, 
gợi ý, giải thích.  
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: 

- Giao tiếp qua email: 
+ Tới (To): Địa chỉ email người nhận. 
+ Cc: Tất cả người nhận thư sẽ nhìn 
thấy danh sách địa chỉ email của 
những người nhận được thư đó. 
+ Bcc: Gửi thư cho nhiều người cùng 
lúc nhưng không ai nhìn thấy địa chỉ 
của người khác. 
+ Tiêu đề 
+ Ký tên/ thông tin người gửi. 
- Khi giao tiếp trên mạng xã hội cần 
lưu ý: 
+ Tên truy cập là tên thật, không nên 
để biệt danh, biệt hiệu,… 
+ Nội dung, hình ảnh lành mạnh. 
+ Bình luận khách quan. 
+ Từ ngữ phù hợp thuần phong mỹ 
tục. 
- Bài tập:  
Nên: 2, 5. 
Không nên: 1, 3, 4, 6. 

 C. Hoạt động trải nghiệm (50 
phút)  

  

 HĐ 1   
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- Tên hoạt động: Em hãy quan sát 
các hình bên dưới và đánh dấu 
những bình luận tích cực () và 
không tích cực (x). 
- Mục đích: Nhận thức được 
nhũng bình luận tích cực, tiêu 
cực khi tham gia mạng xã hội.  

 

- Nhiệm vụ: Em hãy quan sát các 
hình bên dưới và đánh dấu những 
bình luận tích cực () và không 
tích cực (x). 
- Phương thức hoạt động: cá nhân 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): SGK 
- Sản phẩm học tập (nếu có): .  
- Báo cáo:  

- Giao việc:  
Em hãy quan sát các hình bên 
dưới và đánh dấu những bình 
luận tích cực () và không tích 
cực (x). 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, 
gợi ý, giải thích.  
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: 
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HĐ 2 
- Tên hoạt động: Em hãy quan sát 
các bình luận được chụp lại bên 
dưới và điền số phù hợp với ý 
nghĩa của nó: 
- Mục đích: 

  

 

- Nhiệm vụ: Em hãy quan sát các 
bình luận được chụp lại bên dưới 
và điền số phù hợp với ý nghĩa 
của nó: 
- Phương thức hoạt động: cá nhân 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): SGK 
- Sản phẩm học tập (nếu có): .  
- Báo cáo:  

- Giao việc:  
Em hãy quan sát các bình luận 
được chụp lại bên dưới và điền 
số phù hợp với ý nghĩa của nó: 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, 
gợi ý, giải thích.  
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: 

 

 D. Hoạt động ghi nhớ (10 phút)   

10 Nhiệm vụ: Nêu tóm tắt các kiến 
thức đã học 

Giao việc: Tóm tắt lại các kiến 
thức đã học. 

 

 E. Hoạt động đọc thêm (10 
phút)  

  

10 
Nhiệm vụ: Đọc trong SGK để tìm 
hiểu “ném đá” trên mạng xã hội 
là như thế nào? 

Giao việc: Tìm hiểu “ném đá” 
trên mạng xã hội là như thế 
nào? 

 

5. Rút kinh 
nghiệm:  

  

Ưu điểm:  ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  
Hạn chế:  ....................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  
Hướng khắc phục:  ....................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  

  Ngày      tháng      năm 
Duyệt của BGH nhà trường Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 

Tì h Tì h 



 
 
 
 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 
 
Chủ đề:                      LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM BIÊN TẬP VIDEO                                   Số tiết:  3  
Tiết PPCT từ 39 đến 41 (thực hiện từ ngày……………………………….đến ngày………………………………….) 
Thiết bị dạy học:  Giáo viên xây dựng kế hoạch bài học, dự trù các tình huống khác, mở rộng cho HS, … 
Dụng cụ học tập: Sách giáo khoa, vỡ, viết, bảng phụ,… 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng 
 A. Hoạt động khởi động.   

10 phút 

  - Tên hoạt động: Tìm hiểu mốc 
thời gian của việc lưu trữ và trình 
bày ảnh chụp từ camera. 
- Mục đích: Nhận biết một số kĩ 
thuật lưu trữ ảnh chụp từ máy ảnh 
theo từng thập niên. 

  

- Nhiệm vụ:  
+ Tìm hiểu kĩ thuật lưu trữ ảnh 
chụp. 
+ Trình bày cách lưu trữ ảnh chụp 
theo thập niên 90, thập niên 2000 
và thập niên 2010. 
-  Phương thức hoạt động: Cá nhân 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): SGK 
- Sản phẩm học tập (nếu có): .  
- Báo cáo: HS suy nghĩ và trình 
bày cách lưu trữ ảnh chụp. 

- Giao việc: HS đọc SGK tìm 
hiểu và trình bày cách lưu trữ 
ảnh chụp theo thập niên 90, 
thập niên 2000 và thập niên 
2010. 
 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan 
sát, gợi ý, giải thích.  
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét 
- Dự kiến tình huống xảy ra 
và giải pháp: HS chưa trình 
bày đúng. 

 

 B. Hoạt động khám phá:    
 HOẠT ĐỘNG: 1   
 - Tên hoạt động : Thế nào là phần 

mềm biên tập video 
- Mục đích : Biết khái niệm về 
phần mềm biên tập Video. 

 1. Phần mềm biên tập video là gì? 

15 phút 

- Nhiệm vụ:  
+Tìm hiểu khái niệm Video.  
+Tìm phần mềm biên tập video 
giúp chúng ta thực hiện được 
những việc gì? 
+Nhận biết được một số biểu 
tượng phần mềm biên tập video 
thông dung. 
- Phương thức hoạt động: Cá nhân 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): SGK 
- Sản phẩm học tập (nếu có): .  
- Báo cáo:  

- Giao việc:  
+Dựa vào thông tin trên 
SGK, cho biết video là gì? 
+Phần mềm biên tập video 
giúp chúng ta thực hiện được 
những việc gì? 
+Liệt kê tên một số phần 
mềm biên tập video thông 
dụng? 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan 
sát, gợi ý, giải thích.  
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét 

- Video (hay video clip) là một dạng 
hình ảnh động có thời lượng ngắn tập 
hợp rất nhiều ảnh tĩnh xuất hiện liên 
tục nối tiếp nhau tạo thành chuyển 
động. 
- Phần mềm biên tập video là phần 
mềm giúp: 
+Thêm, xóa các video clip, hình ảnh. 
+Xử lí hình ảnh, video clip, âm thanh. 
+Biên tập lời thoại, phụ đề, tiêu đề 
phim. 
+Tạo hiệu ứng nghệ thuật cho video 
clip. 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS……………. Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 



+Video và một số chức năng của 
phần mềm biên tập video. 
+Biểu tượng của phần mềm 
Wevideo. 

- Dự kiến tình huống xảy ra 
và giải pháp: HS đọc sai tên  
các phần mềm biên tập video. 

+Xuất thêm phần video đã hoàn 
thành. 
 
 

 HOẠT ĐỘNG: 2   
 - Tên hoạt động: Làm quen phần 

mềm WeVideo 
- Mục đích: Biết cách đăng kí, đăng 
nhập vào công cụ trực tuyến 
WeVideo. 

 2. Làm quen với phần mềm biên 
tập video. 

20 phút 

- Nhiệm vụ:  
+ Tìm hiểu phần mềm WeVideo. 
+ Tìm hiểu chức năng nâng cao 
giữa phiên bản có phí so với phiên 
bản miễn phí của phần mềm 
WiVideo. 
+ Tìm hiểu cách đăng kí, đăng nhập 
vào công cụ trực tuyến WeVideo.  
+ Điền số thích hợp vào chổ trống 
mô tả thành phần, chức năng ở 
phần vận dụng nhanh. 
- Phương thức hoạt động: cá nhân 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): SGK 
- Sản phẩm học tập (nếu có):  
- Báo cáo: 
+ Một số tiện ích của phần mềm 
Wevideo. 
+ Chức năng nâng cao của phiên 
bản tốn phí so với miễn phí. 
+ Thao tác đăng nhập vào 
WeVideo. 
+ Kết quả điền số phần vân dụng 
nhanh. 

- Giao việc:  
+ Liệt kê một số tiện ích của 
phần mềm Wevideo. 
+ So sánh chức năng giữa 
phiên bản tốn phí và miễn 
phí. 
+ Nêu các thao tác đăng nhập 
vào WeVideo. 
+ Điền số thích hợp vào chổ 
trống mô tả thành phần, chức 
năng ở phần vận dụng nhanh. 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan 
sát, gợi ý, giải thích.  
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét 
- Dự kiến tình huống xảy ra 
và giải pháp: HS trình bày 
nháy vào nút Log in khi chưa 
đăng kí tài khoản. 

- WeVideo là công cụ trực tuyến biên 
tập video miễn phí. 
- Để làm việc với WeVideo ta truy 
cập và đăng nhập vào trang web: 
www.wevideo.com 
+ Nếu chưa có tài khoản nháy vào 
Sign up để đăng kí tài khoản. 
+ Nháy vào Log in để đăng nhập vào 
phần mềm biên tập video trực tuyến 
Wevideo.  

 HOẠT ĐỘNG: 3   
 - Tên hoạt động: Một số chức năng 

của WeVideo. 
- Mục đích: Biết chức năng của 
công cụ trực tuyến Wevideo. 

 3. Một số chức năng của WeVideo. 

45 phút 

- Nhiệm vụ: 
+ Quan sát hình ở phần vận dụng 
nhanh điền từ các chức năng thích 
hợp của WeVideo vào ô trống. 
+ Tìm hiểu các thao tác thực hiện 
một số chức năng: Tạo video mới, 
thêm video, xử lí tiêu đề phụ đề, 
xử lí âm thanh, tạo hiệu ứng cho 
video clip, xuất bản và chia sẽ 
video clip. 
- Phương thức hoạt động: Nhóm 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: 

- Giao việc: Xem SGK. 
+ Dựa vào các từ khóa đã cho 
điền các chức năng cho phù 
hợp ở phần vận dụng nhanh. 
+ Trình bày lần lượt các thao 
tác tạo video mới, thêm 
video, xử lí tiêu đề phụ đề, xử 
lí âm thanh, tạo hiệu ứng cho 
video clip, xuất bản và chia 
sẽ video clip. 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan 
sát, gợi ý, giải thích.  

Một số chức năng của Wevideo: Tạo 
video mới, thêm video, xử lí tiêu đề 
phụ đề, xử lí âm thanh, tạo hiệu ứng 
cho video clip, xuất bản và chia sẽ 
video clip. 
 

http://www.wevideo.com/


SGK 
- Sản phẩm học tập (nếu có): .  
- Báo cáo: Ghi kết quả thảo luận 
của nhóm trên bảng phụ của học 
sinh. 

- Phương án đánh giá: Nhận 
xét 
- Dự kiến tình huống xảy ra 
và giải pháp: Hs điền chưa 
đúng các chức năng của 
Wevideo vào ô trống. 

 C. Hoạt động trải nghiệm:    
 HOẠT ĐỘNG: 1   
 - Tên hoạt động: Ô chữ kì thú. 

- Mục đích: Ghi nhớ một số từ 
quen thuộc trong bài học. 

 1.Ô chữ kì thú. 

15 phút 

- Nhiệm vụ: Tìm các từ khóa đã 
cho trong bảng ô chữ. 
- Phương thức hoạt động: Cá nhân. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: 
SGK. 
- Sản phẩm học tập (nếu có): .  
- Báo cáo: Vị trí các từ khóa trong 
bảng ô chữ. 

- Giao việc: Quan sát từ khóa 
khoanh tròn các từ khóa tìm 
được trong bảng ô chữ. 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan 
sát, gợi ý, giải thích.  
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét 
Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Hs không tim ra 
được từ khóa. 

 

 HOẠT ĐỘNG: 2   
 - Tên hoạt động: Tập làm nhà 

thông thái. 
- Mục đích: Biết chức năng nâng 
cao của Wevideo bản tốn phí. 

 2. Tập làm nhà thông thái. 

15 phút 

- Nhiệm vụ: Điền giá thành, dung 
lượng lưu trữ, thời lượng video, 
chất lượng hình ảnh, âm thanh vào 
bảng. 
- Phương thức hoạt động: Cá nhân. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: 
SGK. 
- Sản phẩm học tập (nếu có): .  
- Báo cáo: Kết quả nội dung điền 
được vào bảng.  

- Giao việc:  
+ Dựa vào kiến thức đã học 
điền giá thành, dung lượng 
lưu trữ, thời lượng video, 
chất lượng hình ảnh, âm 
thanh vào bảng 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan 
sát, gợi ý, giải thích.  
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét 
Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Hs chưa điền được 
đầy đủ nội dung. 

 

 D. Hoạt động ghi nhớ (10 phút)   

10 phút Nhiệm vụ: Nêu tóm tắt các kiến 
thức đã học 

Giao việc: Tóm tắt lại các 
kiến thức đã học. 

 

 E. Hoạt động đọc thêm (15 phút)    

5 phút 

Nhiệm vụ: Đọc trong SGK tìm 
hiểu đôi nét về phần mềm 
WINDOWS MOVIE MAKER 

Giao việc: Đọc và tìm hiểu 
đôi nét về chức năng của 
phần mềm WINDOWS 
MOVIE MAKER 

 

Rút kinh nghiệm:    
Ưu điểm:  ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  
Hạn chế:  ....................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  



Hướng khắc phục:  ....................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  

  Ngày…….tháng…….năm 20….. 
Duyệt của BGH nhà trường Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 

   
 



 
 
 
 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 
 
Chủ đề 8: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU Số tiết: 2 
Tiết PPCT từ 46 đến 47 (thực hiện từ ngày  ...................................................  đến ngày  ............................................................. ) 

 
Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập:  ...............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................................  

 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung + Ghi bảng 
 A. Khởi động  A. Khởi động 

10 

HĐ 1 (10 phút)   
- Tên hoạt động: Nhận xét tình 
huống. 
- Mục đích: thấy được ưu điểm 
của việc sử dụng phần mềm trình 
chiếu. 

  

- Nhiệm vụ: nhận xét tình huống. 
- Phương thức hoạt động: cá 
nhân. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): SGK. 
- Sản phẩm học tập (nếu có): … 
- Báo cáo: những ưu điểm khi sử 
dụng phần mềm trình chiếu. 

- Giao việc: quan sát hình và 
đưa ra nhận xét. 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, 
gợi ý, giải thích. 
- Phương án đánh giá: nhận xét 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: có thể học sinh sẽ 
thích cách trình bày thứ nhất, 
giáo viên cần định hướng học 
sinh nhận thấy một số đặc 
điểm nổi bật của chách trình 
bày thứ hai. 

 

 B. Khám phá   B. Khám phá  

20 

HĐ 1 (20 phút)   
- Tên hoạt động: Phần mềm trình 
chiếu là gì? 
- Mục đích: hiểu được khái niệm 
phần mềm trình chiếu, bài trình 
chiếu và trang chiếu. 

 1. Phần mềm trình chiếu là gì? 

- Nhiệm vụ: tìm hiểu khái niệm 
phần mềm trình chiếu, bài trình 
chiếu và trang chiếu. 
- Phương thức hoạt động: nhóm 
thảo luận. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): SGK. 
- Sản phẩm học tập (nếu có): … 
- Báo cáo: nêu khái niệm phần 
mềm trình chiếu, bài trình chiếu 
và trang chiếu. 

- Giao việc: nghiên cứu thông 
tin, thực hiện vận dụng nhanh 
và kết luận phần mềm trình 
chiếu, bài trình chiếu và trang 
chiếu là gì. 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, 
gợi ý, giải thích.  
- Phương án đánh giá: nhận 
xét. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: … 

- Phần mềm trình chiếu là phần mềm 
cho phép người dùng tạo và trình 
chiếu các bài thuyết trình, báo cáo 
(gọi là bài trình chiếu) trên màn hình. 
- Bài trình chiếu là tập hợp của nhiều 
trang chiếu được thiết kế và trình bày 
bởi một phần mềm trình chiếu nào đó. 
- Trang chiếu là một trang chứa nội 
dung đa phương tiện của bài trình 
chiếu. 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRI TÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS CHÂU LĂNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



20 

HĐ 2 (20 phút)   
- Tên hoạt động: Chức năng của 
phần mềm trình chiếu. 
- Mục đích: hiểu những chức 
năng cơ bản của phần mềm trình 
chiếu. 

 2. Chức năng của phần mềm trình 
chiếu 

- Nhiệm vụ: tìm hiểu các chức 
năng cơ bản của phần mềm trình 
chiếu. 
- Phương thức hoạt động: nhóm 
thảo luận. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): SGK. 
- Sản phẩm học tập (nếu có): … 
- Báo cáo: nêu các chức năng cơ 
bản của phần mềm trình chiếu. 

- Giao việc: nghiên cứu thông 
tin, thực hiện vận dụng nhanh 
và kết luận các chức năng của 
phần mềm trình chiếu.  
- Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, 
gợi ý, giải thích.  
- Phương án đánh giá: nhận xét 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: … 

- Thiết kế bài trình chiếu: gồm 2 giai 
đoạn chính, đó là giai đoạn chuẩn bị 
(xác định yêu cầu và chuẩn bị tài 
nguyên) và giai đoạn thiết kế (sử 
dụng phần mềm trình chiếu để thiết 
kế). 
- Trình diễn bài trình chiếu: cần sự 
phối hợp nhịp nhàng giữa người nói 
và bài trình diễn. 

10 

HĐ 3 (10 phút)   
- Tên hoạt động: Ứng dụng của 
phần mềm trình chiếu. 
- Mục đích: hiểu các ứng dụng 
của phần mềm trình chiếu. 

 3. Ứng dụng của phần mềm trình 
chiếu 

- Nhiệm vụ: tìm hiểu các ứng 
dụng của phần mềm trình chiếu. 
- Phương thức hoạt động: nhóm 
thảo luận. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): SGK. 
- Sản phẩm học tập (nếu có): … 
- Báo cáo: nêu các ứng dụng của 
phần mềm trình chiếu. 

- Giao việc: nghiên cứu thông 
tin, thực hiện vận dụng nhanh 
và nêu ra nhận xét về các dụng 
của phần mềm trình chiếu. 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, 
gợi ý, giải thích.  
- Phương án đánh giá: nhận 
xét. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: … 

- Bài giảng đa phương tiện dùng trong 
dạy học. 
- In tờ rơi quảng cáo. 
- Bài báo cáo trong hội nghị khoa 
học. 

 C. Trải nghiệm   C. Trải nghiệm  

10 

HĐ 1 (10 phút)   
- Tên hoạt động: Gợi nhớ cùng 
bạn. 
- Mục đích: biết một số phần 
mềm trình chiếu thông dụng. 

 1. Gợi nhớ cùng bạn 

- Nhiệm vụ: nhớ lại các phần 
mềm trình chiếu đã biết và nêu 
cảm nhận. 
- Phương thức hoạt động: cá 
nhân. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): SGK. 
- Sản phẩm học tập (nếu có): … 
- Báo cáo: nêu tên một số phần 
mềm trình chiếu và cảm nhận. 

- Giao việc: thực hiện yêu cầu 
và trình bài kết quả. 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, 
gợi ý, giải thích.  
- Phương án đánh giá: nhận 
xét. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: … 

- Một số phần mềm trình chiếu thông 
dụng: Microsoft Power Point, 
OpenOffice Impress, LibreOffice 
Impress,… 
 

10 

HĐ 2 (10 phút)   
- Tên hoạt động: Em có biết? 
- Mục đích: biết một số phần 
mềm trình chiếu trực tuyến và 
các thiết bị trình chiếu thông 

 2. Em có biết? 



dụng. 
- Nhiệm vụ: tìm hiểu một số phần 
mềm trình chiếu trực tuyến và 
các thiết trình chiếu thông dụng. 
- Phương thức hoạt động: nhóm 
thảo luận. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): SGK. 
- Sản phẩm học tập (nếu có): … 
- Báo cáo: nêu tên một số phần 
mềm trình chiếu trực tuyến và 
các thiết bị trình chiếu thông 
dụng. 

- Giao việc: thực hiện yêu cầu 
và trình bài kết quả. 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, 
gợi ý, giải thích.  
- Phương án đánh giá: nhận 
xét. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: … 

- Một số phần mềm trình chiếu trực 
tuyến thông dụng: Prezi Online, 
Google Slides, Zoho Show, 
SlideBean, OffiPPT,… 
 

 D. Ghi nhớ  D. Ghi nhớ 

5 

HĐ 1 (5 phút)   
- Tên hoạt động: Ghi nhớ. 
- Mục đích: củng cố lại các nội 
dung kiến thức của chủ đề. 

  

- Nhiệm vụ: phát biểu lại khái 
niệm phần mềm trình chiếu, bài 
trình chiếu và trang chiếu, chức 
năng và ứng dụng của phần mềm 
trình chiếu. 
- Phương thức hoạt động: cá 
nhân. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): SGK. 
- Sản phẩm học tập (nếu có): … 
- Báo cáo: nêu khái niệm phần 
mềm trình chiếu, bài trình chiếu 
và trang chiếu, chức năng và ứng 
dụng của phần mềm trình chiếu. 

- Giao việc: trình bài kết quả. 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: …  
- Phương án đánh giá: nhận 
xét. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: … 

 

 E. Bài đọc thêm  E. Bài đọc thêm 

5 

HĐ 1 (5 phút)   
- Tên hoạt động: Bài đọc thêm. 
- Mục đích: kiến thức mở rộng 
của chủ đề. 

  

- Nhiệm vụ: đọc và nắm thêm 
thông tin. 
- Phương thức hoạt động: cá 
nhân. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): SGK. 
- Sản phẩm học tập (nếu có): … 
- Báo cáo: … 

- Giao việc: đọc thêm thông 
tin. 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, 
gợi ý, giải thích.  
- Phương án đánh giá: … 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: … 

 

5. Rút kinh nghiệm:  
Ưu điểm:  ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  
Hạn chế:  ....................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  
Hướng khắc phục:  ....................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  



  Ngày … tháng … năm ……… 
Duyệt của BGH nhà trường Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 

   
 



PHÒNG GD - ĐT TRI TÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS LÊ TRÌ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 

Chủ đề 9: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU POWERPOINT  Số tiết: 3  

Tiết PPCT từ: 48 - 50 (Thực hiện từ ngày: 25/02/2018 đến ngày: 09/3/2018) 

Thiết bị dạy học + Dụng cụ học tập: thiết bị trình chiếu. 

 TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Thời 
gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung + ghi bảng 

 A. Hoạt động khởi động:   
    HĐ1.  

- Tên hoạt động: Khởi 
động. 
- Mục đích: giúp học sinh 
tiếp cận với phần mềm 
trình chiếu PowerPoint. 

  

 - Nhiệm vụ: Quan sát tình 
huống sách giáo khoa. 
- Phương thức hoạt động: 
nhóm.  
- Thiết bị, học liệu được 
sử dụng (nếu có): sách 
giáo khoa… 
- Sản phẩm học tập (nếu 
có): ...............................  
- Báo cáo:  .........................  

- Giao việc: học sinh đọc 
tình huống SGK và trả lời 
yêu cầu: Em có biết và đã 
từng sử dụng phần mềm 
PowerPoint chưa? 
         “Bình sử dụng phần 
mềm PowerPoint để trình 
bày một bài báo cáo thu 
hoạch. Báo cáo của Bình 
gồm có hình ảnh, video clip 
minh họa và nhiều hiệu ứng 
hấp dẫn. Bình được cô khen 
ngợi và cho 8.5 điểm, cả lớp 
rất khâm phục”. 

 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: quan 
sát, giúp đỡ các em… 
- Phương án đánh giá: nhận 
xét. 
- Dự kiến tình huống xảy ra 
và giải pháp:  .................  

 

 B. Hoạt động khám phá:    



    HĐ1.  
- Tên hoạt động: Tìm hiểu 
phần mềm trình chiếu 
PowerPoint.  
- Mục đích: giúp học sinh 
biết  được phần mềm trình 
chiếu PowerPoint. 

  

 - Nhiệm vụ: Quan sát mà 
hình làm việc của 
PowerPoint. 
- Phương thức hoạt động: 
nhóm.  
- Thiết bị, học liệu được 
sử dụng (nếu có): sách 
giáo khoa… 
- Sản phẩm học tập (nếu 
có): ...............................  
- Báo cáo:  .........................  

- Giao việc: Em hãy quan sát 
màn hình làm việc của 
PowerPoint bên dưới và đọc 
kỹ các mô tả bên dưới, sau 
đó điền số thứ tự thích hợp 
vào từng mục trên hình.? 
 

 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: quan 
sát, giúp đỡ các em… 
- Phương án đánh giá: nhận 
xét. 
- Dự kiến tình huống xảy ra 
và giải pháp:  .................  

1. Tìm hiểu phần mềm 
trình chiếu PowerPoint 
- MS PowerPoint cho 
phép người dùng tạo và 
trình diễn một bài trình 
chiếu đa phương tiện từ 
cơ bản đến nâng cao. 

    HĐ2.  
- Tên hoạt động: Phân 
biệt baì trình chiếu và 
trang chiếu. 
- Mục đích: giúp học sinh 
phân biệt được bài trình 
chiếu và trang chiếu. 

  

 - Nhiệm vụ: điền vào chỗ 
trống. 
- Phương thức hoạt động: 
nhóm.  
- Thiết bị, học liệu được 
sử dụng (nếu có): sách 
giáo khoa… 
- Sản phẩm học tập (nếu 
có): ...............................  
- Báo cáo:  .........................  

- Giao việc: Em hãy điền các 
cụm từ thích hợp vào chỗ 
trống bên dưới: Trang 1, 
Trang 2, Trang 3, Trang 
hiện hành, Phần tiêu đề, 
Phần nội dung. 
 

 

2. Phân biệt baì trình 
chiếu và trang chiếu. 
- Bài trình chiếu 
(Presenttation) còn gọi là 
tập tin trình chiếu. Tập tin 
trình chiếu PowerPoint có 
phần mở rộng ngầm định 
là .pptx. 
- Trang chiếu (Slide) là 
vùng làm việc chính của 
bài trình chiếu. Trong 
Microsoft PowerPoint 
2010, tên mặc định của 
trang chiếu la Slide 



- Hướng dẫn, hỗ trợ: quan 
sát, giúp đỡ các em… 
- Phương án đánh giá: nhận 
xét. 
- Dự kiến tình huống xảy ra 
và giải pháp:  .................  

1,Slide 2, Slide 3... 
 

    HĐ3.  
- Tên hoạt động: bố cục 
trang chiếu 
- Mục đích: giúp học sinh 
biết được nội dung trên 
trang chiếu được bố trí 
như thế nào? 

 
 
 
 
 

 

 - Nhiệm vụ: Quan sát. 
- Phương thức hoạt động: 
nhóm.  
- Thiết bị, học liệu được 
sử dụng (nếu có): sách 
giáo khoa… 
- Sản phẩm học tập (nếu 
có): ...............................  
- Báo cáo:  .........................  

- Giao việc: Em hãy quan sát 
các hình bên cột bên trái và 
đọc kỹ các mô tả bên cột bên 
phải, sau đó nối lại cho phù 
hợp. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: quan 
sát, giúp đỡ các em… 
- Phương án đánh giá: nhận 
xét. 
- Dự kiến tình huống xảy ra 
và giải pháp:  .................  

3. bố cục trang chiếu 
- Bố cục trang chiếu là tổ 
chức các nội dung: văn 
bản, hình ảnh, sở đồ...trên 
trang sao cho hấp dẫn và 
gắn kết người xem.  
- Các nội dung trên trang 
nằm trong một khung bao 
gọi là Placeholder. 
- PowerPoint cung cấp 
một số mẫu bố cục 
(Layout) để người dùng 
thuận tiện khi thiết kế. 

 C. Hoạt động trải 
nghiệm:  

  



    HĐ1.  
- Tên hoạt động: trải 
nghiệm. 
- Mục đích: giúp học sinh 
tiếp cận với phần mềm 
trình chiếu PowerPoint. 

  

 - Nhiệm vụ: Quan sát tình 
huống sách giáo khoa. 
- Phương thức hoạt động: 
nhóm.  
- Thiết bị, học liệu được 
sử dụng (nếu có): sách 
giáo khoa… 
- Sản phẩm học tập (nếu 
có): ...............................  
- Báo cáo:  .........................  

- Giao việc: Em hãy quan sát 
mẫu bố cục ở bên phải và 
khoanh tròn vào đúng bố cục 
đã sử dụng bên trang chiếu. 

 

 
 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: quan 
sát, giúp đỡ các em… 
- Phương án đánh giá: nhận 
xét. 
- Dự kiến tình huống xảy ra 
và giải pháp:  .................  

 

 D. Hoạt động ghi nhớ:    
    HĐ1.  

- Tên hoạt động: ghi nhớ. 
- Mục đích: giúp học sinh 
hệ thống và ghi nhớ 
những nội dung chính của 
bài. 

  

 - Nhiệm vụ: Quan sát 
SGK. 
- Phương thức hoạt động: 
nhóm.  
- Thiết bị, học liệu được 
sử dụng (nếu có): sách 
giáo khoa… 
- Sản phẩm học tập (nếu 
có): ...............................  
- Báo cáo:  .........................  

- GV: yêu cầu học sinh khái 
quát lại nội dung cần ghi 
nhớ. 
- GV:  nhận xét + chốt lại 

GHI NHỚ 
- Bài trình chiếu 
(Presenttation) còn gọi là 
tập tin trình chiếu. Tập tin 
trình chiếu PowerPoint có 
phần mở rộng ngầm định 
là .pptx. 
- Trang chiếu (Slide) là 
vùng làm việc chính của 
bài trình chiếu. Trong 
Microsoft PowerPoint 



2010, tên mặc định của 
trang chiếu la Slide 
1,Slide 2, Slide 3... 
- Bố cục trang chiếu là tổ 
chức các nội dung: văn 
bản, hình ảnh, sở đồ...trên 
trang sao cho hấp dẫn và 
gắn kết người xem. Các 
nội dung trên trang nằm 
trong một khung bao gọi 
là Placeholder. 

 E. Hoạt động đọc thêm   
    HĐ1.  

- Tên hoạt động: đọc 
thêm. 
- Mục đích: Giúp cho các 
em mở rộng thêm kiến 
thức. Biết được thêm 1 số 
phần mềm trình chiếu 
khác. 

  

 - Nhiệm vụ: Đọc bài đọc 
thêm SGK. 
- Phương thức hoạt động: 
cá nhân.  
- Thiết bị, học liệu được 
sử dụng (nếu có): sách 
giáo khoa… 
- Sản phẩm học tập (nếu 
có): ...............................  
- Báo cáo:  .........................  

- GV: yêu cầu học sinh đọc 
bài đọc thêm . Phân biệt các 
loại phần mềm trình chiếu. 
- GV:  nhận xét + chốt lại 

 

 
 RÚT KINH NGHIỆM 

Ưu điểm:  .......................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

Hạn chế:   .......................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................   

Hướng khắc phục:   ......................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 Lê Trì, ngày ….tháng…năm…. 
Duyệt của BGH nhà trường Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 

  
 
 
 

 
 
 
 



Lê Thanh Phương Nguyễn Nhựt Minh 
 



 
 
 
 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 
 
Chủ đề:                      ĐỊNH DẠNG BÀI TRÌNH CHIẾU                                   Số tiết:  3  
Tiết PPCT từ 56 đến 58 (thực hiện từ ngày  ...................................................  đến ngày  ............................................................. ) 

 
Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập:  ...............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................................  

 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng 

    
 A. Hoạt động khởi động (20 

phút) 
  

20 

   HĐ1.  
- Tên hoạt động: Đánh dấu  vào 
những định dạng mà các bạn đã 
sử dụng trong 4 hình chụp trang 
chiếu? 
- Mục đích: biết sử dụng công cụ 
định dạng để trình bày bài trình 
chiếu hấp dẫn và chuyên nghiệp.
  

  

- Nhiệm vụ: Đánh dấu  vào 
đúng ô có sử dụng công cụ định 
dạng? 
- Phương thức hoạt động: cá nhân 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): SGK 
- Sản phẩm học tập (nếu có): .  
- Báo cáo: Kết quả bài tập đã 
làm. 

 - Giao việc:  
+Quan sát 4 hình chụp trang 
chiếu và đánh dấu  vào 
những định dạng mà các bạn 
đã sử dụng? 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, 
gợi ý, giải thích.  
 

  
 

 B. Hoạt động khám phá:    
 HĐ 1 (20 phút)   
 - Tên hoạt động: Định dạng kí tự 

- Mục đích: Sử dụng các nút lệnh 
để định dạng kí tự trên trang 
chiếu. 

 1. Định dạng kí tự 

20 

- Nhiệm vụ:  
+ Đọc tình huống trong sách giáo 
khoa. 
+ Quan sát hình và bảng hoàn 
thành bảng. 
- Phương thức hoạt động: nhóm 2 
học sinh. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): SGK 
- Sản phẩm học tập (nếu có): .  

- Giao việc:  
+ Gọi 1 học sinh đọc tình 
huống và yêu cầu trong sách 
giáo khoa. 
+ Cho 2 học sinh cùng bàn 
thảo luận hoàn thành bảng 
trong sách giáo khoa. 
+ Gọi học sinh nhận xét. 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, 
gợi ý, giải thích.  

Đáp án: 2- 6- 9- 1- 11- 3/4 – 7- 10- 8- 
12- 5- 11. 
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRI TÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS TÀ ĐẢNH Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 



- Báo cáo: kết quả bài tập. 
 

- Phương án đánh giá: Nhận 
xét 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: học sinh làm sai, 
giải thích chỉ ra chỗ sai cho 
học sinh. 

 HĐ 2 (25 phút)   
 - Tên hoạt động: Định dạng đoạn 

văn bản 
- Mục đích: Định dạng được đoạn 
văn bản trên trang chiếu. 

 2. Định dạng đoạn văn bản 

25 

- Nhiệm vụ:  
Làm bài tập vận dụng nhanh. 
- Phương thức hoạt động: cá nhân 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): SGK 
- Sản phẩm học tập (nếu có):  
- Báo cáo: kết quả bài tập. 

- Giao việc: 
    Quan sát các nút lệnh trong 
nhóm lệnh Paragraph, em hãy 
nối tên các nút lệnh với công 
dụng tương ứng? 
   Nêu các bước định dạng văn 
bản trong PowerPoint? 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, 
gợi ý, giải thích.  
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: học sinh có thể nối 
sai tên nút lệnh với công dụng. 
Chỉ ra chỗ sai và nối đúng nút 
lệnh với công dụng. 

- Bước 1: Chọn khối văn bản cần định 
dạng. 
- Bước 2: Chọn thao tác định dạng 
tương ứng. 

 HĐ 3 (20 phút)   
 - Tên hoạt động: Sử dụng mẫu 

bài trình chiếu 
- Mục đích: Chọn được mẫu trình 
chiếu cho trang chiếu. 

 3. Sử dụng mẫu bài trình chiếu 

20 

- Nhiệm vụ:  
+ Trình bày các bước chọn mẫu 
trình chiếu? 
+ Làm bài tập vận dụng nhanh. 
- Phương thức hoạt động: Nhóm 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: 
SGK 
- Sản phẩm học tập (nếu có):  
- Báo cáo: Ghi kết quả thảo luận 
của nhóm. 

- Giao việc: Quan sát các hình 
bên dưới và ghi lại kết quả của 
việc chọn mẫu bài trình chiếu, 
màu sắc, phông chữ và hiệu 
ứng? 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, 
gợi ý, giải thích.  
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: 

Các bước chọn mẫu bài trình chiếu 
- Bước 1: Chọn một mẫu có sẳn trong 
nhóm Themes ở thẻ Design. 
- Bước 2: Chọn màu sắc, phông chữ 
và hiệu ứng cho mẫu.  
Bài tập: 
1. Tên của mẫu định dạng là: Angles. 
2. Tên bộ màu đã sử dụng là: 
Concourse. 
3. Tên hiệu ứng đã sử dụng là: 
Austin. 
4. Tên phông đã chọn là: Office 
Classic. 
- Phông chữ phần tiêu đề: Arial. 
- Phông chữ phần nội dung: Times 
New Roman. 

 C. Hoạt động trải nghiệm:
  

  

 HĐ 1 (20 phút)   
 - Tên hoạt động: Nhanh tay lẹ  Nhanh tay lẹ mắt 



mắt 
- Mục đích: Biết sử dụng màu sắc 
làm nền cho trang chiếu. 

20  

- Nhiệm vụ 1: Quan sát hình bên 
dưới và dựa vào các từ khoá, em 
hãy điền vào chỗ chấm giúp bạn 
Lan hoàn thành các bước tạo màu 
nền? 
- Phương thức hoạt động:Cá 
nhân,  nhóm (bài tập). 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: 
SGK. 
- Sản phẩm học tập (nếu có): .  
- Báo cáo:  
- Nhiệm vụ 2: Quan sát các mục 
trong hộp thoại Format 
Background, em hãy nối tên các 
mục với mô tả tương ứng? 
- Phương thức hoạt động:Cá 
nhân,  nhóm (bài tập). 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: 
SGK. 
- Sản phẩm học tập (nếu có): .  
- Báo cáo:  

- Giao việc: Quan sát hình bên 
dưới và dựa vào các từ khoá, 
em hãy điền vào chỗ chấm 
giúp bạn Lan hoàn thành các 
bước tạo màu nền? 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, 
gợi ý, giải thích.  
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét 
- Dự kiến tình huống:  
 
- Giao việc: Quan sát các mục 
trong hộp thoại Format 
Background, em hãy nối tên 
các mục với mô tả tương ứng? 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, 
gợi ý, giải thích.  
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét 
- Dự kiến tình huống:  

Yêu cầu 1: 

Yêu cầu 2: 

 

 HĐ2 (10 phút)   

 - Tên hoạt động: Cùng bạn 
- Mục đích:  

 Cùng bạn 

 

- Nhiệm vụ: Em hãy đánh dấu  
vào ô tương ứng cho các phát 
biểu dưới đây? 
- Phương thức hoạt động:Cá 
nhân,  nhóm (bài tập). 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: 
SGK. 
- Sản phẩm học tập (nếu có): .  
- Báo cáo:  
 

- Giao việc: Em hãy đánh dấu 
 vào ô tương ứng cho các 
phát biểu dưới đây? 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, 
gợi ý, giải thích.  
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét 
- Dự kiến tình huống:  

 

 HĐ3 (10 phút)   

10 - Tên hoạt động: Em có biết 
- Mục đích:  

 Em có biết ? 

 

- Nhiệm vụ: Điền từ vào chỗ 
trống cho thao tác chọn màu nền 
cho trang chiếu? 
- Phương thức hoạt động:Cá 
nhân,  nhóm (bài tập). 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: 
SGK. 
- Sản phẩm học tập (nếu có): .  
- Báo cáo:  
 

- Giao việc: Điền từ vào chỗ 
trống cho thao tác chọn màu 
nền cho trang chiếu? 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, 
gợi ý, giải thích.  
- Phương án đánh giá: Nhận 
xét 
- Dự kiến tình huống:  

 

 D. Ghi nhớ (5 phút)   
5 Nhiệm vụ: Đọc ghi nhớ trong Giao việc: Đọc ghi nhớ trong  



SGK và chốt nội dung chính cần 
nắm sau khi học xong CĐ 10. 

SGK và chốt nội dung chính 
cần nắm sau khi học xong CĐ 
10. 

 E. Hoạt động đọc thêm (5 phút)    

5 
Nhiệm vụ: Đọc trong SGK để 
nắm thêm kiến thức về sử dụng 
phím tắt trong trình chiếu. 

Giao việc: Đọc trong SGK để 
nắm thêm kiến thức về sử dụng 
phím tắt trong trình chiếu. 

 

5. Rút kinh 
nghiệm:  

  

Ưu điểm:  ..................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  
Hạn chế:  ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  
Hướng khắc phục:  ....................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  

  Ngày      tháng      năm 
Duyệt của BGH nhà trường Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 

   
 



 
 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 9 
 
Chủ đề 11: ĐA PHƯƠNG TIỆN VÀ HIỆU ỨNG TRONG BÀI TRÌNH CHIẾU ............................... Số tiết: 03 .....................  
Tiết PPCT từ 56 đến 58 (thực hiện từ ngày: …/…/201… ..............................  đến ngày: …/…/201… ........................................ ) 
Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập:  

Giáo viên: sách giáo khoa, giáo án, màn hình Led. 
Học sinh: đọc bài trước ở nhà, sách, tập, chuẩn bị dụng học tập. 

* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Giới thiệu các nội dung trọng tâm của bài cho học sinh. 

- Làm thế nào để khai thác các đối tượng đa phương tiện? 
- Thao tác chuyển trang được thực hiện như thế nào? 
- Hiệu ứng cho đối tượng là gì? 

Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng 
A. Hoạt động: Khởi động 

 
 

5’ 

Tình huống 
- Tên hoạt động: sử dụng đa 
phương tiện và hiệu ứng trong bài 
trình chiếu. 
- Mục đích: Biết tạo ra sản phẩm 
đa phương tiện, và sử dụng hiệu 
ứng trong bài trình chiếu. 

  

 - Nhiệm vụ: Quan sát thao tác 
mẫu của giáo viên, 
- Phương thức hoạt động: Thực 
hiện VD trên bài trình chiếu. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): màn hình Led. 
- Sản phẩm học tập (nếu có): 
- Báo cáo:  

- Giao việc: Quan sát các thao 
tác. 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Giáo viên 
thực hiện mẫu tạo hiệu ứng 
động cho đối tượng trong bài 
trình chiếu. 
- Phương án đánh giá: 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp:  
 

 

B. Hoạt động: Khám phá 

 
40’ 

HĐ1: Các đối tượng đa phương 
tiện trong Powerpoint. 
- Tên hoạt động: Đối tượng trong 
bài trình chiếu. Cách chèn các đối 
tượng vào bài trình chiếu. 
- Mục đích: Biết được các đối 
tượng trong bài trình chiếu. 

  

- Nhiệm vụ: Biết tác dụng của các 
đối tượng của đa phương tiện 
trong Powerpoint. Thực hiện các 
bài tập vận dụng nhanh. 
- Phương thức hoạt động: nghiên 
cứu SGK 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): sử dụng màn hình Led. 

- Giao việc: Nghiên cứu SGK 
tìm ra các đối tượng của đa 
phương tiện. Thực hiện các bài 
tập vận dụng nhanh 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Gợi ý là 
sự kết hợp của các văn bản, 
hình ảnh, âm thanh… 
- Để chèn được các đối tượng 

Trong phần Powerpoint có thể thêm 
các đối tượng của đa phương tiện 
như: hình ảnh, hình vẽ, chữ nghệ 
thuật, biểu đồ, clip, ân thanh… giúp 
bài trình chiếu thêm sinh động và hấp 
dẫn hơn. 
 
 

TRƯỜNG THCS TÀ ĐẢNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TỔ: TOÁN – TIN HỌC Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 



- Sản phẩm học tập (nếu có):  
- Báo cáo: Trình bày lên bảng 
nhóm. 
 Vận dụng nhanh: 
- Picture: chèn hình ảnh 
- Clip art: Chèn đối tượng trong 
thư viện office hoặc từ trang web. 
- Sreen shot: chèn hình ảnh chụp 
màn hình 
- Shapes: chèn hình vẽ 
- Smart Art: chèn sơ đồ 
- Word Art: chèn chữ nghệ thuật 
- Chart: chèn biểu đồ 
-Photo album: tạo album ảnh 
- Symbol: chèn biểu tượng 
- Video: chèn video clip 
- Audio: chèn audio (âm thanh) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vận dụng nhanh: 
B1: Chọn trang chiếu cần chèn 
ảnh. 
B2: Chọn thẻ lệnh Insert  
Picture hộp thoại Insert picture 
xuất hiện 
B3: Chọn thư mục lưu ảnh. 
B4: Nháy Insert 

đó ta sử dụng thẻ lệnh Insert: 

 

 
- Hướng dẫn học sinh thực 
hiện các bài tập vận dụng 
nhanh. 
- Hướng dẫn HS cách thay đổi 
vị trí và kích thước hình ảnh. 
- Hướng dẫn HS chèn âm 
thanh vào trang chiếu. 
- Phương án đánh giá: dựa vào 
phần trình bày bảng nhóm của 
học sinh. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: thêm các đối tượng 
như biểu đồ, chữ nghệ thuật… 
giúp bài trình chiếu thêm sinh 
động hơn. 
 Bài tập vận dụng nhanh 
Bài tập 1: 
- Picture: chèn hình ảnh 
- Clip art: Chèn đối tượng 
trong thư viện office hoặc từ 
trang web. 
- Sreen shot: chèn hình ảnh 
chụp màn hình 
- Shapes: chèn hình vẽ 
- Smart Art: chèn sơ đồ 
- Word Art: chèn chữ nghệ 
thuật 
- Chart: chèn biểu đồ 
-Photo album: tạo album ảnh 
- Symbol: chèn biểu tượng 
- Video: chèn video clip 
- Audio: chèn audio (âm thanh) 
Bài tập 2: 
B1: Chọn trang chiếu cần chèn 
ảnh. 
B2: Chọn thẻ lệnh Insert  
Picture hộp thoại Insert picture 
xuất hiện 
B3: Chọn thư mục lưu ảnh. 
B4: Nháy Insert 

 
 
 
 
Chọn thẻ lệnh Insert để chèn thêm 
các đối tượng trong bài trình chiếu. 
- Picture: chèn hình ảnh 
- Clip art: Chèn đối tượng trong thư 
viện office hoặc từ trang web. 
- Sreen shot: chèn hình ảnh chụp màn 
hình 
- Shapes: chèn hình vẽ 
- Smart Art: chèn sơ đồ 
- Word Art: chèn chữ nghệ thuật 
- Chart: chèn biểu đồ 
-Photo album: tạo album ảnh 
- Symbol: chèn biểu tượng 
- Video: chèn video clip 
- Audio: chèn audio (âm thanh) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Các bước chèn ảnh: 
B1: Chọn trang chiếu cần chèn ảnh. 
B2: Chọn thẻ lệnh Insert  Picture 
hộp thoại Insert picture xuất hiện 
B3: Chọn thư mục lưu ảnh. 
B4: Nháy Insert 
Lưu ý: có thể sử dụng các lệnh 
copy (Ctrl+C) và paste (Ctrl+V) 

- Thay đổi vị trí ảnh 
- Thay đổi kích thước ảnh 

 HĐ 2: Hiệu ứng chuyển trang 
- Tên hoạt động: Tạo hiệu ứng 
chuyển trang. 

  



- Mục đích: Biết được cách tạo 
hiệu ứng chuyển trang 

 
 
 
 
 
 
 
 

45’ 

- Nhiệm vụ: Biết tạo được hiệu 
ứng chuyển trang cho trang chiếu. 
Thực hiện các bài tập vận dụng 
nhanh. 
- Phương thức hoạt động: nghiên 
cứu SGK thảo luận nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): sử dụng màn hình Led 
trình chiếu. 
- Sản phẩm học tập (nếu có): bảng 
nhóm 
- Báo cáo: Trình bày lên bảng 
nhóm. 
 Vận dụng nhanh: 
 

- Giao việc: Nghiên cứu SGK 
hoàn thành bài tập vận dụng 
nhanh. 
 - Hướng dẫn, hỗ trợ: Hướng 
dẫn HS thực hiện bài tập hoàn 
thành các bước chuyển trang. 
- Hướng dẫn cách hủy bỏ hiệu 
ứng. 
- Phương án đánh giá: dựa vào 
phần trình bày bảng nhóm của 
học sinh. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: tùy chọn các điều 
khiển 
+ Sound: âm thanh đi kèm 
+Advance slide: thời điểm xuất 
hiện trang chiếu 
+ Duration: Tốc độ xuất hiện 
 Bài tập vận dụng nhanh 
*Hiệu ứng chuyển trang 
B1: Chọn trang chiếu 
B2: Chọn thẻ lệnh Transition 
 chọn hiệu ứng phù hợp. 
B3: Nháy chuột chọn Effect 
Options chọn các biểu diễn 
hiệu ứng. 
*Hủy hỏ hiệu ứng chuyển 
trang 
B1: Chọn trang chiếu. 
B2: Chọn thẻ lệnh Transition 
 chọn None 

- Hiệu ứng chuyển trang 
B1: Chọn trang chiếu 
B2: Chọn thẻ lệnh Transition  chọn 
hiệu ứng phù hợp. 
B3: Nháy chuột chọn Effect Options 
chọn các biểu diễn hiệu ứng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Hủy hỏ hiệu ứng chuyển trang 
B1: Chọn trang chiếu. 
B2: Chọn thẻ lệnh Transition  chọn 
None 
-Tùy chọn các điều khiển 
+ Sound: âm thanh đi kèm 
+Advance slide: thời điểm xuất hiện 
trang chiếu (On Mouse Click, After, 
Apply to All) 
+ Duration: Tốc độ xuất hiện 
 

 
 

HĐ 3: Hiệu ứng cho đối tượng 
- Tên hoạt động: Tạo hiệu ứng 
cho đối. 
- Mục đích: Biết được cách tạo 
hiệu ứng cho đối tượng trên trang 
chiếu 

  

 
 
 
 
 
 

35’ 

- Nhiệm vụ: Biết tạo được hiệu 
ứng cho cho đối tượng trên trang 
chiếu.  
- Phương thức hoạt động: nghiên 
cứu SGK thảo luận nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): sử dụng màn hình Led 
trình chiếu. 
- Sản phẩm học tập (nếu có): bảng 
nhóm 
- Báo cáo: Trình bày lên bảng 
nhóm. 
 

- Giao việc: Nghiên cứu SGK,  
quan sát giáo viên thao tác. 
- Quan sát các nhóm lệnh hiệu 
ứng 
 - Hướng dẫn, hỗ trợ: Hướng 
dẫn HS các bước tạo hiệu ứng 
cho đối tượng 
Chọn thẻ lệnh Animation 
+ Entrance: hiệu ứng xuất hiện 
+ Emphasis: hiệu ứng nhấn 
mạnh 
+ Exit: Hiệu ứng biến mất 
+ Motion Paths: hiệu ứng di 

Có 4 nhóm hiệu ứng trong thẻ lệnh 
Animation 
+ Entrance: hiệu ứng xuất hiện 
+ Emphasis: hiệu ứng nhấn mạnh 
+ Exit: Hiệu ứng biến mất 
+ Motion Paths: hiệu ứng di chuyển 
theo quỹ đạo định trước 
- Chèn hiệu ứng cho đối tượng: 
+ B1: chọn đối tượng 
+ B2: Chọn thẻ lệnh Animation 
(nhóm Advanced Animation)  Add 
Animation chọn một hiệu ứng 
+ B3: Nháy Effects Option  chọn 



chuyển theo quỹ đạo định 
trước 
- Hướng dẫn các bước chèn 
hiệu ứng cho đối tượng. 
- Hướng dẫn thực hiệu các 
trình tự xuất hiện hiệu ứng. 
- Cách thức bắt đầu hiệu ứng, 
thời gian lưu hành hiệu ứng… 
- Phương án đánh giá: dựa vào 
phần trình bày bảng nhóm của 
học sinh. 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp: Nếu muốn nhiều 
kiểu hiệu ứng hơn thì chọn 
lệnh More Entrance Effects, 
More Emphasis Effects, More 
Exit Effects, More Motion 
Paths Effects 
 

cách biểu diễn, trình tự xuất hiện. 
- Start: cách thức bắt đầu hiệu ứng 

+ On Click: hiệu ứng xảy ra khi nháy 
chuột. 
+ With Previous: hiệu ứng xảy ra 
cùng lúc với hiệu ứng trước đó. 
+ After Previous: hiệu ứng xảy ra nối 
tiếp với hiệu ứng trước đó. 
-Duration: thời gian lưu hành hiệu 
ứng 
-Delay: thời gian trì hoãn trước khi 
thi hành hiệu ứng 
-Reorder Animation: thay đổi thứ tự 
xuất hiện hiệu ứng 
+ Move Earlier: hiệu ứng xuất hiện 
trước. 
+ Move Later: hiệu ứng xuất hiện sau 

C. Hoạt động trải nghiệm 
 
 
 
 

7’ 

HĐ 1: Nhanh tay nhanh trí 
HĐ 2: Rèn luyện kĩ năng 
- Tên hoạt động: nhanh tay nhanh 
trí, rèn luyện kĩ năng 
- Mục đích: Biết cách thực hiện 
được các yêu cầu, biết được các 
thực hiện hiệu ứng trong bài trình 
chiếu 

  

 - Nhiệm vụ: nối các yêu cầu với 
cách thực hiện cho phù hợp, rèn 
luyện các kĩ năng 
- Phương thức hoạt động: nghiên 
cứu SGK thảo luận nhóm. 
- Thiết bị, học liệu được sử dụng 
(nếu có): sử dụng màn hình Led 
trình chiếu. 
- Sản phẩm học tập (nếu có): bảng 
nhóm 
- Báo cáo: Trình bày kết quả của 
học sinh 

- Giao việc: Nghiên cứu SGK 
và thực hiện các yêu cầu. 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV 
hướng dẫn học sinh thực hiện 
bài tập. 
- Phương án đánh giá: dựa vào 
kết quả của HS trình bày 
- Dự kiến tình huống xảy ra và 
giải pháp:  
 Nhanh tay lẹ mắt 
1-c, 2-a, 3-b 
Rèn luyện kĩ năng 

 

D. Hoạt động ghi nhớ 
 
 

3’ 

  Có thể thêm các đối tượng của đa 
phương tiện như: hình ảnh, hình vẽ, 
chữ nghệ thuật, biểu đồ, clip, ân 
thanh… giúp bài trình chiếu thêm 
sinh động và hấp dẫn hơn. 
- Hiệu ứng chuyển trang: Transition 
-Hiệu ứng cho đối tượng: 
Animation  

E. Hoạt động đọc thêm 
    

 



Ưu điểm: 
 ...................................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  

Hạn chế: 
 ...................................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................................  

Hướng khắc phục 
 ...................................................................................................................................................................................................  
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  Tà Đảnh, Ngày 15 tháng 9 năm 2018 

BGH  Tổ trưởng chuyên môn Người soạn 
   
 
 
 
          Huỳnh Thị Thúy Mai 
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