
 

GIÁO ÁN BÀI DẠY  

CẶP PHỤ ÂM /S/ VÀ /ʃ/ 
 

  

 Tên bài học: SHE SELLS SEA-SHELLS (CÔ ẤY BÁN VỎ SÒ) 

 Chi tiết lớp học:  

o Địa điểm: Trung tâm ngoại ngữ.  

o Cơ sở vật chất: lớp học, máy chiếu, micrô, bảng, loa, bàn liền ghế (dạng gập lại được) 

o Thời lượng tiết học: 45 phút. 

o Tài liệu: Sách phát âm Ship or Sheep, Infographic từ trang web Easelly, Piktochart, và Wordle. 

o Học viên: 

- Trình độ: Tiền trung cấp. 

- Độ tuổi: 15-18 tuổi 

- Sỉ số: 15-20. 

o Giảng viên: 

- Vai trò: người quản lý, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho học viên. 



 

- Phương pháp giảng dạy: Dạy theo hoạt động. 

 Mục tiêu: Sau buổi học, học viên sẽ: 

o Có khả năng phân biệt cặp phụ âm /s/ và /ʃ/ trong tiếng Anh. 

o Có khả năng phát âm cặp phụ âm /s/ và /ʃ/ một cách chính xác. 

o Có khả năng phát âm và phát biểu một cách lưu loát các từ và câu chứa /s/ và /ʃ/ trong đời thường. 

o Có khả năng làm việc nhóm và sáng tạo Infographic qua trang các trang web Easelly, Piktochart, 

Wordle. 

 

 Chi tiết buổi học: 
Time  
Time  

Thời 

lượng  

Giai đoạn Mục tiêu Hoạt động của 

Giảng viên 

Hoạt động của 

Học viên 

Tương tác Tài liệu Tình huống có 

thể xảy ra 

5’ Khởi động - Học viên sẽ 

được giới thiệu 

về bài học.  

 -Cho xem một 

video về bài học. 

 

-Hỏi các câu hỏi 

liên quan đến bài 

học hôm nay. 

 -Xem video 

 

-Trả lời câu hỏi 

 T x Ss -Video về 

phát âm. 

 Vấn đề: 

Học viên 

không thể trả 

lời câu hỏi. 

Giải pháp: 
Gợi ý học viên 

trả lời chính 

xác. 

5’ Tiền hoạt động -  Học viên sẽ tập 

trung vào bài học 

hơn. 

- Học viên sẽ có 

thể nhận biết cặp 

- Chọn một số 

cặp từ dễ nhầm 

lẫn mang cặp âm 

/s/ và /ʃ/ và viết 

mỗi từ lên hai 

- Nghe hướng 

dẫn của giảng 

viên. 

 

 

T x Ss - Các mẫu 

giấy có chứa 

các cặp từ dễ 

nhầm lẫn. 

Vấn đề: 
Từ được in có 

thể quá nhỏ. 

Giải pháp: 
In từ trên mẫu 

giấy to hơn. 

 

 



 

phụ âm được 

học. 

mẫu giấy khác 

nhau. 

- Chia lớp thành 

hai nhóm xếp 

thành hai hàng 

trước lớp. 

- Đưa ra hai mẫu 

giấy chứa hai từ: 

sell và shell. 

Phát âm chính 

xác một từ: 

shell. Học viên 

cần phải đập tay 

vào mẫu giấy có 

chứa từ mà giảng 

viên vừa phát 

âm. Người đoán 

đúng cần phải 

dùng từ đó để 

tạo một câu mới 

được điểm cho 

đội mình. 

 

- Xếp hàng 

như được 

hướng dẫn. 

 

 

 

 

- Đập tay vào 

mẫu giấy có 

chứa từ mà 

giảng viên vừa 

phát âm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15’ Hoạt động thứ nhất  

 

 

- Học viên sẽ 

phân biệt được 

cặp âm /s/ và /ʃ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Học viên có thể 

phát âm /s/ và /ʃ/ 

một cách chính 

xác. 

- Hướng dẫn học 

viên cách phát 

âm qua cử chỉ và 

Infographic từ 

Easelly hay 

Piktochart.  

 

- Cho học viên 

xem một video 

về cách người 

bản xứ phát âm 

cặp âm /s/ và /ʃ/. 

Yêu cầu học viên 

ghi chú ví dụ 

được đưa ra để 

dùng trong hoạt 

động kế tiếp. 

 

- Chia lớp thành 

4 nhóm. Cho 4 

nhóm xem một 

hình ảnh làm từ 

Wordle chứa cặp 

từ dễ nhầm lẫn 

của cặp âm /s/ và 

/ʃ/  (ví dụ như 

boss và bosh, 

plus và plush). 

Ví dụ như hình 

này. Yêu cầu học 

viên tìm và ghép 

các từ lại thành 

- Ghi chú 

 

 

 

 

 

 

- Nghe và học 

cách người bản 

xứ phát âm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhìn hình và 

tìm và ghép 

các từ lại thành 

cặp. 

T x Ss - Bài giảng 

PowerPoint. 

- Infographic 

từ Easelly 

hoặc 

Piktochart. 

- Hình ảnh 

được làm từ 

Wordle có 

chứa cặp từ 

dễ nhầm lẫn. 

- Video phát 

âm của người 

bản xứ. 

Vấn đề: 

Học viên có 

thể quá khích 

và mất kiểm 

soát khi chơi 

trò chơi. 

Giải pháp: 
Trấn an học 

viên. Hướng 

dẫn họ tham 

gia hoạt động 

một cách trật 

tự. 
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cặp và chạy lên 

bảng để ghi lại. 

Sau 3 phút, 

nhóm nào ghi lại 

được nhiều cặp 

từ đúng nhất sẽ 

chiến thắng.  

15’ Hoạt động thứ hai - Học sinh có thể 

phát biểu các câu 

chứa nhiều âm /s/ 

và /ʃ/  một cách 

lưu loát.  

- Đưa ra một số 

câu nói xoắn 

lưỡi (tongue 

twisters) có chứa 

/s/ và /ʃ/  để thử 

thách học viên. 

Học viên sẽ phải 

tạo một đoạn đối 

thoại ngắn bằng 

những câu nói 

đó. 

 

- Yêu cầu học 

viên làm việc 

theo nhóm. Mỗi 

nhóm sẽ lấy ví 

dụ từ dễ nhầm 

lẫn từ video và 

hoạt động trước 

để tạo ra một câu 

- Tạo một đoạn 

đối thoại ngắn.  

(Ví dụ:  

A: She sells 

seashells by 

the seashore. 

B: The shells 

she sells are 

surely 

seashells.) 

 

- Thử tạo câu. 

- S x Ss - Bài giảng 

PowerPoint 

Vấn đề: 

Hoạt có thể 

quá khó đối 

với trình độ 

của học viên. 

Giải pháp: 

Giảng kỹ thêm 

về hoạt động 

này. Giúp đỡ 

từng nhóm khi 

cần.  



 

mang cặp âm /s/ 

và /ʃ/  dài nhất có 

thể 

5’ Hậu hoạt động  - Học sinh sẽ 

được tóm tắt về 

bài học và cách 

phân biệt cặp âm 

/s/ và /ʃ/. 

 

- Cho học sinh 

làm bài tập ở 

nhà: tóm tắt 

những gì đã học 

được và trình bày 

lại bài học bằng 

cách sáng tạo 

Infographic trên 

Easelly hoặc 

Piktochart. 

- Kết luận bài 

học. 

 

 

 

 

- Làm bài tập về 

nhà theo nhóm. 

Tìm hiểu thêm 

về cách sử dụng 

Easelly và 

Piktochart. 

 - Ghi chú 

 

  T x Ss  - Bài giảng 

PowerPoint 

  

Vấn đề: 
Vấn đề về kỹ 

thuật.  

Giải pháp: 
Viết trên bảng. 

 

 

 


