Tuần 3 + 4
GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 6
A. NỘI DUNG ÔN TẬP:
HS trả lời được:
- Công dân là gì? Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước?
- Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải có quốc tịch Việt Nam.
- Những quy định của pháp luật.
B. TRỌNG TÂM NỘI DUNG BÀI:
BÀI 12: CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ QUYỀN TRẺ EM
( 2 tiết)
I. Truyện đọc:
“ Tết ở làng trẻ em SOS Hà Nội”
Trẻ em ở làng SOS Hà Nội có cuộc sống ấm no, đầy đủ, hạnh phúc như tất cả những trẻ em
khác. Các em đang được hưởng các quyền cơ bản của trẻ em.
II. Nội dung bài học:
1/ Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em:
- Là luật quốc tế về quyền trẻ em, ra đời năm 1989.
- Có 4 nhóm quyền cơ bản của trẻ em:
+ Nhóm quyền sống còn.
+ Nhóm quyền bảo vệ.
+ Nhóm quyền phát triển.
+ Nhóm quyền tham gia.
2/ Ý nghĩa:
 Công ước thể hiện sự tôn trọng và quan tâm của Cộng đồng quốc tế đối với trẻ em.
 Tạo điều kiện cần thiết để trẻ em phát triển toàn diện.
3/ Bổn phận của trẻ em:
 Biết bảo vệ quyền và thực hiện tốt bổn phận của mình.
 Tôn trọng quyền của người khác.
III. Dặn dò:
- Học bài.
- Làm bài tập / SGK trang 31, 32.
- Chuẩn bị bài tuần sau:
+ Thống kê số liệu các vụ tai nạn giao thông qua các năm 2010 – 2019 ( mức độ thiệt hại về
người và tài sản).
+ Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông
+ So sánh điểm giống và khác nhau giữa các loại biển báo giao thông. ( so sánh về hình dạng,
màu sắc, ý nghĩa của từng loại biển báo).
Lưu ý : ( HS ghi bài và chuẩn bị phần bài GV đã dặn dò. GV sẽ giảng lại bài khi HS nhập học lại).

Tuần 5 + 6
GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 6
A. NỘI DUNG ÔN TẬP:
HS nêu được:
- Các quyền của trẻ em được hưởng.
- Ý nghĩa ra đời của công ước đối với trẻ em.
- Những bổn phận trẻ em phải thực hiện.
- Giải quyết các tình huống.
B. TRỌNG TÂM NỘI DUNG BÀI:
BÀI 12: THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG
( 2 tiết)
I. Thông tin, sự kiện:
Số vụ tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng vẫn còn cao, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và
tài sản. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông là do ý thức chấp hành luật giao thông
k m.
II. Nội dung bài học:
1/ Quy định chung:
Để bảo đảm an toàn khi đi đường, chúng ta phải tuyệt đối chấp hành hệ thống báo hiệu giao
thông.
2/ Các loại biển báo thông dụng:
- Biển báo cấm.
- Biển báo nguy hiểm.
- Biển hiệu lệnh.
- Biển phụ.
- Biển chỉ dẫn.
3/ Một số quy định khi đi đường:
a. Người đi bộ:
- Đi trên hè phố, lề đường, không có lề đường thì đi sát m p đường.
- Đi đúng phần đường quy định.
- Khi qua đường phải tuân thủ đúng quy định.
- Đi về phía tay phải của mình.
b/ Người điều khiển xe đạp:
Không được:
- Dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng.
- K o, đẩy xe khác.
- Mang vác vật cồng kềnh.
- Buông thả 2 tay…
- Dưới 16 tuổi không được đi xe gắn máy.
c/ Quy đ nh về đường t: (SGK)
III. Dặn dò:
- Học bài.
- Làm bài tập / SGK trang 38.
- Chuẩn bị bài tuần sau: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ HỌC TẬP
+ Đọc trước truyện đọc và nội dung bài học.
Lưu ý : ( HS ghi bài và chuẩn bị phần bài GV đã dặn dò. GV sẽ giảng lại bài khi HS nhập học lại)

