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KẾ HOẠCH 
Hướng dẫn học sinh ôn tập, tự học tại nhà  

trong thời gian nghỉ học phòng dịch do nCoV gây ra  

 

            Thực hiện Công văn số 226/SGDĐT- CTrTT ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Sở 

giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc đôn đốc đẩy mạnh công tác phòng chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Công văn 

số 260/SGDĐT- CTrTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Sở giáo dục và Đào tạo thành phố 

Đà Nẵng; trường THPT Tôn Thất Tùng xây dựng Kế hoạch Hướng dẫn học sinh ôn tập, tự 

học tại nhà trong thời gian nghỉ học phòng dịch do nCoV gây ra với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

Nhằm giúp học sinh nội dung ôn tập, tự học tại nhà trong thời gian nghỉ học phòng 

dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vius Corona (nCoV) gây ra; 

Thực hiện tốt các kỹ năng tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe phòng chống dịch bệnh 

nCoV; 

Cung cấp một số hệ thống trực tuyến cho học sinh tham khảo trong thời gian nghỉ 

học. 

II. NỘI DUNG 

 1. Tuyên truyền đến học sinh thực hiện các kỹ năng tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, 

phòng chống dịch bệnh nCoV theo khuyến cáo, hướng dẫn của các cơ quan Y tế trong thời 

gian nghỉ học (từ ngày 03/02/2020 đến ngày 16/02/2020): giữ ấm cơ thể; rửa tay bằng nước 

sạch, xà phòng, dung dịch sát khuẩn; uống đủ nước; đeo khẩu trang đúng cách; không đến 

nơi đông người; không đi du lịch Trung Quốc; hạn chế đi du lịch đến các nước đang có 

dịch… 

 2. Học sinh chú ý bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; phòng tránh tai nạn 

thương tích do: vật nuôi, điện, nước, lửa… gây ra; phòng tránh đuối nước trong thời gian 

nghỉ học. 

 3. Học sinh tự ôn tập, đọc sách tại nhà trong thời gian nghỉ học với nội dung cụ thể 

các môn học sau: 

Môn Khối 10 Khối 11 Khối 12 

Toán 

Đại số: 

Dấu nhị thức bậc nhất. 

(BT:1-3 trang 94 SGK). 

 

Hình học:   

Các hệ thức lượng trong 

tam giác-Giải tam giác. 

(Bài tập 1-9 trang 59 

SGK). 

Giải tích:         

Giới hạn của dãy số. 

(BT:2-7 trang 121, 122 

SGK). 

Hình học:  

Véc-tơ trong không gian. 

(BT: 2-9 trang 91, 92 

SGK). 

Giải tích:  

Tích phân.( BT: 1-6 trang 

112, 113 SGK). 

 

Hình học:  

Hệ tọa độ trong không 

gian. (BT: 1- 6 trang 68 

SGK) 



Vật lý 

Lý thuyết và bài tập ôn 

tập chương IV: Các định 

luật bảo toàn 

Lý thuyết và bài tập ôn tập 

chương IV: Từ trường 

Lý thuyết và bài tập ôn 

tập chương IV: 

Dao động điện từ- Sóng 

điện từ 

Hóa 

học 

Luyện tập về Halogen Luyện tập về Ankan Luyện tập về Kim loại 

Kiềm- Kim loại kiềm thổ 

Sinh 

học 

Ôn tập bài: Giảm phân Ôn tập bài: Hoocmôn thực 

vật 

Ôn tập bài: Quần thể sinh 

học và các mối quan hệ 

giữa các cá thể trong 

quần thể 

Lịch 

sử 

Luyện tập: 

+ Việt Nam thời nguyên 

thủy 

+ Các quốc gia cổ đại trên 

đất nước Việt Nam 

Luyện tập: 

+ Phong trào cách mạng 

Trung Quốc (1918-1939) 

+ Phong trào cách mạng 

Đông Nam Á (1918-1939) 

Luyện tập: 

Làm bài tập trắc nghiệm 

lịch sử Việt Nam từ 

1951-1954 

 

Địa lý 

Ôn tập bài: Địa lí các 

ngành công nghiệp(tt) 

Ôn tập bài: Một số hình 

thức tổ chức lãnh thổ công 

nghiệp 

Ôn tập  

Bài Liên Bang Nga  

Bài Nhật Bản 

 

Ôn tập  

Bài: Đặc điểm nền nông 

nghiệp nước ta 

Bài: Vấn đề phát triển 

nông nghiệp 

GDCD 

Ôn tập: 

Bài 10: Quan niệm về đạo 

đức 

Bài 11: Một số phạm trù 

cơ bản của đạo đức học 

 

Ôn tập: 

Bài 9: Nhà nước pháp 

quyền XHCN Việt Nam 

 

Ôn tập:  

Bài 6 (tiết3,4): 

+Quyền được đảm bảo an 

toàn bí mật thư tín,điện 

thoại,điện tín 

+Quyền tự do ngôn luận 

Bài 7: Công dân với các 

quyền dân chủ 

Ngữ 

văn 

Ôn tập: 

1. Bài Phú sông Bạch 

Đằng (Trương Hán Siêu) 

2. Bài Đại cáo bình Ngô 

(Phần tác giả) 

Ôn tập: 

1. Lưu biệt khi xuất dương 

 ( Phan Bội Châu) 

2. Nghĩa của câu 

Ôn tập: 

1. Vợ chồng A Phủ ( Tô 

Hoài) 

2. Cách viết Mở bài và 

Kết bài trong bài văn 

Nghị luận. 

Tiếng 

Anh 

Unit 9: Undersea world Unit 9: The Post office Unit 10: Endangered 

species 

1. Từ vựng về môi trường, 

biển 

2. Ngữ pháp:   

- Cách sử dụng SHOULD 

- Câu điều kiện loại 2 

1. Từ vựng về dịch vụ bưu 

điện 

2. Ngữ pháp:   

- Mệnh đề quan hệ xác 

định và không xác định 

1. Từ vựng về môi 

trường, sự đa dạng sinh 

học 

2. Ngữ pháp:  

- Động từ khiếm khuyết 

(Modal Verbs)   

Giáo 

dục 

QP-AN 

Bài 7, mục 4: Trách nhiệm 

của HS trong phòng chống 

ma túy. 

 Bài 5: 

Tập bắn mục tiêu cố định. 

 Bài 8:  

Những vấn đề chung về 



 Bài 3, mục I -> IV: Động 

tác nghiêm, nghỉ, quay tại 

chỗ và chào. 

 Luyện tập bắn mục tiêu cố 

định. 

An Ninh Tổ Quốc 

Học sinh với nhiệm vụ 

bảo vệ An Ninh Tổ Quốc 

Thể 

dục 

- Bài tập khởi động chung 

- Đi bộ 30 phút hoặc 

2000m 

- Chạy bộ: 

+ Nam: 1000m hoặc 10 

phút 

+ Nữ: 500m hoặc 5 phút 

- Bài tập khởi động chung 

- Đi bộ 30 phút hoặc 

2000m 

- Chạy bộ: 

+ Nam: 1000m hoặc 10 

phút 

+ Nữ: 500m hoặc 5 phút 

- Bài tập khởi động chung 

- Đi bộ: 30 phút hoặc 

2000m 

- Chạy bộ: 

+ Nam: 1000m hoặc 10 

phút 

+ Nữ: 500m hoặc 5 phút 

Công 

nghệ 

Ôn tập bài Chế biến và 

bảo quản rau quả tươi 

Ôn tập: Công nghệ cắt gọt 

kim loại 

Ôn tập: Máy tăng âm; 

Máy thu thanh. 

Tin 

học 

Ôn tập: Kỹ năng soạn thảo 

văn bản; Làm quen với 

Word 

Ôn tập: Cấu trúc rẽ nhánh; 

Cấu trúc lặp 

Luyện tập về tạo bảng, 

biểu mẫu, mẫu hỏi, báo 

cáo. 
 

 Lưu ý: Học sinh vào Website của trường theo địa chỉ http://www.thpt-tonthattung-

danang.edu.vn để lấy tài liệu ôn tập. Trong quá trình tự học ở nhà nếu học sinh cần thông tin 

môn học liên hệ GVCN, GVBM để hỗ trợ.  

 4. Học sinh có thể tham khảo các hệ thống giáo dục trực tuyến: Mạng xã hội học tập 

ViettelStudy; vioEdu (vio.edu.vn), http://elearning.moet.edu.vn cung cấp kho video bài 

giảng, bài tập luyện tập phong phú.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Ban giám hiệu xây dựng Kế hoạch thông tin đến CB-GV-NV và phụ huynh học sinh 

qua website nhà trường http://www.thpt-tonthattung-danang.edu.vn. 

Tổ chuyên môn chủ động xây dựng nội dung ôn tập kịp thời để đưa lên website của 

trường.  

Giáo viên bộ môn cập nhập nội dung ôn tập cho học sinh qua kênh thông tin dạy học 

trực tuyến (theo Công văn số 259/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ ngày 06/02/2020 đã chuyển địa 

chỉ Email cá nhân), website…, để hỗ trợ học sinh trong thời gian nghỉ học.  

GVCN  hướng dẫn học sinh cách cập nhật các kênh thông tin, nhắc nhở động viên 

học sinh tự ôn tập, phối hợp giáo viên bộ môn nắm bắt thông tin về việc học tập của học 

sinh.  

Trên đây Kế hoạch hướng dẫn nội dung ôn tập, tự học tại nhà trong thời gian nghỉ 

học phòng dịch do nCoV gây ra của trường THPT Tôn Thất Tùng. Đề nghị tổ trưởng 

chuyên môn, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./. 

 

 

Nơi nhận:  

- Sở GDĐT;      

- BGH, TTCM, GVCN; 

- CMHS, HS toàn trường; 

- Website trường;     

- Lưu: VT, PHT. 
 

HIỆU TRƯỞNG 

 
(đã kí và đóng dấu) 

 

Trần Thị Kim Vân 
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