PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
MÔN TIẾNG ANH LỚP 6
TUẦN 15
------------UNIT 5: AROUND TOWN
Lesson 1 (page 38)
Em chép I (new words) vô vở bài học nha
I. New words:
1. Clothes:
quần áo
- jeans (n)
quần bò, quần jean
- sweater (n)
áo len dài tay
2. size:
kích cỡ
to, lớn, rộng lớn
- large (a)
rất lớn
- extra large (a)
cỡ trung bình
- medium (a)
phòng thay đồ
3. changing room (n)
khách hàng
4. customer (n)
nhân viên bán hàng
5. sales assistant (n)
6. I have a red sweater
II. Pronunciation: (cách đọc)

Homework: Learn New words.
------------UNIT 5: AROUND TOWN
Lesson 1 (page 39)
Em hãy đọc bài hội thoại này nha:

Em chép I (new words), II (Grammar) vô vở bài học nha
I. New words:
1. try on (v)
thử (mặc thử quần áo)
2. How much?
bao nhiêu?
How much is it?
bao nhiêu tiền?
II. Grammar:
1. DEMONSTRATIVES (Đại từ chỉ định): This / That / These / Those
We use this / that / these / those to show which things we are talking about.
(Chúng ta dùng this / that / these / those để chỉ những thứ được nói một cách cụ
thể)
a. THIS = cái này/ người này, đây
THESE (số nhiều của This) = những cái này/người này
THAT =đó, cái đó, người đó
THOSE (số nhiều của That) = những cái kia/người kia
b. THIS / THAT: for singular nouns. (This / That: dùng cho danh từ số ít)
THESE / THOSE: for plural nouns. (These / Those: dùng cho danh từ số
nhiều)
c. THIS / THESE: for things close to the speaker. (This / These: dùng cho
những thứ ở gần người nói)
THAT / THOSE: for things further away. (That / Those: dùng cho những thứ
ở xa)
d. Examples:
- This is my friend.
- This table is long.
- That is my daughter.
- That man is a doctor.
- There are my friends.
- These tables are long.
- Those are my children.
- Those men are doctors.
2. Wh-questions:
- How much is this T-shirt? – It’s 10 dollars.
- How much are those shoes over there? – They’re 25 dollars.
3. Yes / No questions:
- Do you have that shirt in blue? – Yes, I do. / No, I don’t.
- Do you have these socks in green?
4. OBJECT PRONOUNS: “it / them” (tân ngữ “it / them”)

- We use Object Pronouns after a verb or a preposition. (Chúng ta dùng tân ngữ
sau động từ hoặc giới từ)
- We use it for singular nouns and them for plural nouns. (Chúng ta dùng it cho
danh từ số ít và them cho danh từ số nhiều)
Example: - I like this jacket. Do you have it in blue?
- I like these pants. Can I try them on?
Em làm bài tập b/39.

Em làm bài tập c/39. Hoàn thành bài đối thoại với “this / those / it / them”

Homework: Learn: I, II.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

