
 

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học Gia Thượng, 

Đồng kính gửi Cha mẹ học sinh (CMHS) khối 3 và Giáo viên chủ nhiệm lớp (GVCN). 

 Công ty Language Link Việt Nam tiếp tục gửi tặng học sinh tài liệu Thực Hành Ngôn Ngữ 

trực tuyến qua Wordwall tuần 2, chi tiết hướng dẫn trong bảng bên dưới: 

Khối 

lớp 
Đường dẫn Hướng dẫn Lưu ý 

3 

Tuần 2: 

- Bài tập cơ bản: 

https://bit.ly/3tR8Jbh 

- Bài tập nâng cao: 

https://bit.ly/3hExFOu 

B1: HS nhấn vào đường dẫn được GVCN 

gửi qua nhóm zalo lớp. 

B2: Điền tên theo mẫu [Tên trường] – 

[Tên lớp] – [Tên HS]  

VD: TH Gia Thượng – 3A1 – Nguyễn 

Huy Minh Hoàng  

B3: Nhấn vào Remember Me để lưu tên 

đăng nhập cho những lần sau. 

B4: Nhấn vào START để vào làm bài. 

B5 & B6 (không bắt buộc): Nhấn vào 

Show answers để xem câu trả lời./ Nhấn 

vào Start again để làm lại bài. 

- Ghi đúng cú pháp đã 

hướng dẫn ở cột hướng 

dẫn bên trái để đảm bảo 

việc trích xuất dữ liệu 

báo cáo về từng lớp.  

- Nếu thay đổi thiết bị 

truy cập, cần thao tác 

lại từ đầu như cột 

hướng dẫn  

 

 Kính đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo GVCN các lớp chuyển thông tin tới CMHS, 

đồng thời khuyến khích các em học sinh thực hành để ôn tập, củng cố kiến thức và sẵn sàng khi quay 

lại trường trong thời gian tới. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ SĐT: 0906.0916.59 (Cô Hoa) để được 

giải đáp.  

Trân trọng, 

Language Link Việt Nam. 

  



 

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học Gia Thượng, 

Đồng kính gửi Cha mẹ học sinh (CMHS) khối 3 và Giáo viên chủ nhiệm lớp (GVCN). 

  

Công ty Language Link Việt Nam tiếp tục gửi tặng học sinh tài liệu Thực Hành Ngôn Ngữ 

trực tuyến qua Wordwall, chi tiết hướng dẫn trong bảng bên dưới: 

Khối 

lớp 
Đường dẫn Hướng dẫn Lưu ý 

3 

Tuần 3: 

- Bài tập cơ bản: 

https://bit.ly/3AF5OoD 

- Bài tập nâng cao: 

https://bit.ly/3lXIrR0 

B1: HS nhấn vào đường dẫn được GVCN 

gửi qua nhóm zalo lớp. 

B2: Điền tên theo mẫu [Tên trường] – 

[Tên lớp] – [Tên HS]  

VD: TH Gia Thượng – 3A1 – Nguyễn 

Huy Minh Hoàng  

B3: Nhấn vào Remember Me để lưu tên 

đăng nhập cho những lần sau. 

B4: Nhấn vào START để vào làm bài. 

B5 & B6 (không bắt buộc): Nhấn vào 

Show answers để xem câu trả lời./ Nhấn 

vào Start again để làm lại bài. 

- Ghi đúng cú pháp đã 

hướng dẫn ở cột hướng 

dẫn bên trái để đảm bảo 

việc trích xuất dữ liệu 

báo cáo về từng lớp.  

- Nếu thay đổi thiết bị 

truy cập, cần thao tác 

lại từ đầu như cột 

hướng dẫn  

 

  

Kính đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo GVCN các lớp chuyển thông tin tới CMHS, 

đồng thời khuyến khích các em học sinh thực hành để ôn tập, củng cố kiến thức và sẵn sàng khi quay 

lại trường trong thời gian tới. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ SĐT: 0919.842.810 (côTrang) để được 

giải đáp.  

 

Trân trọng, 

Language Link Việt Nam. 

  



 

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học Gia Thượng, 

Đồng kính gửi Cha mẹ học sinh (CMHS) khối 3 và Giáo viên chủ nhiệm lớp (GVCN). 

  

Công ty Language Link Việt Nam tiếp tục gửi tặng học sinh tài liệu Thực Hành Ngôn Ngữ 

trực tuyến qua Wordwall, chi tiết hướng dẫn trong bảng bên dưới: 

Khối 

lớp 
Đường dẫn Hướng dẫn Lưu ý 

3 

Tuần 4: 

- Bài tập cơ bản:  

https://bit.ly/3ms2SWy 

- Bài tập nâng cao: 

https://bit.ly/3FgnQR1 

B1: HS nhấn vào đường dẫn được GVCN 

gửi qua nhóm zalo lớp. 

B2: Điền tên theo mẫu [Tên trường] – 

[Tên lớp] – [Tên HS]  

VD: TH Gia Thượng – 3A1 – Nguyễn 

Huy Minh Hoàng  

B3: Nhấn vào Remember Me để lưu tên 

đăng nhập cho những lần sau. 

B4: Nhấn vào START để vào làm bài. 

B5 & B6 (không bắt buộc): Nhấn vào 

Show answers để xem câu trả lời./ Nhấn 

vào Start again để làm lại bài. 

- Ghi đúng cú pháp đã 

hướng dẫn ở cột hướng 

dẫn bên trái để đảm 

bảo việc trích xuất dữ 

liệu báo cáo về từng 

lớp.  

- Nếu thay đổi thiết bị 

truy cập, cần thao tác 

lại từ đầu như cột 

hướng dẫn  

 

  

Kính đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo GVCN các lớp chuyển thông tin tới CMHS, 

đồng thời khuyến khích các em học sinh thực hành để ôn tập, củng cố kiến thức và sẵn sàng khi quay 

lại trường trong thời gian tới. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ SĐT: 0919.842.810 (côTrang) để được 

giải đáp.  

 

Trân trọng, 

Language Link Việt Nam. 

 

  



 

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học Gia Thượng, 

Đồng kính gửi Cha mẹ học sinh (CMHS) khối 3 và Giáo viên chủ nhiệm lớp (GVCN). 

  

Công ty Language Link Việt Nam tiếp tục gửi tặng học sinh tài liệu Thực Hành Ngôn Ngữ 

trực tuyến qua Wordwall, chi tiết hướng dẫn trong bảng bên dưới: 

Khối 

lớp 
Đường dẫn Hướng dẫn Lưu ý 

3 

Tuần 5: 

- Bài tập cơ bản:  

https://bit.ly/3FtPZ7i 

- Bài tập nâng cao: 

https://bit.ly/3ak4dcw 

B1: HS nhấn vào đường dẫn bên cạnh. 

B2: Điền tên theo mẫu [Tên trường] – 

[Tên lớp] – [Tên HS]  

VD: TH Gia Thượng – 3A1 – Nguyễn 

Huy Minh Hoàng  

B3: Nhấn vào Remember Me để lưu tên 

đăng nhập cho những lần sau. 

B4: Nhấn vào START để vào làm bài. 

B5 & B6 (không bắt buộc): Nhấn vào 

Show answers để xem câu trả lời./ Nhấn 

vào Start again để làm lại bài. 

- Ghi đúng cú pháp đã 

hướng dẫn ở cột hướng 

dẫn bên trái để đảm 

bảo việc trích xuất dữ 

liệu báo cáo về từng 

lớp.  

- Nếu thay đổi thiết bị 

truy cập, cần thao tác 

lại từ đầu như cột 

hướng dẫn  

 

  

Kính đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo GVCN các lớp chuyển thông tin tới CMHS, 

đồng thời khuyến khích các em học sinh thực hành để ôn tập, củng cố kiến thức và sẵn sàng khi quay 

lại trường trong thời gian tới. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ SĐT: 0919.842.810 (côTrang) để được 

giải đáp.  

 

Trân trọng, 

Language Link Việt Nam. 

  



 

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học Gia Thượng, 

Đồng kính gửi Cha mẹ học sinh (CMHS) khối 3 và Giáo viên chủ nhiệm lớp (GVCN). 

  

Công ty Language Link Việt Nam tiếp tục gửi tặng học sinh tài liệu Thực Hành Ngôn Ngữ 

trực tuyến qua Wordwall, chi tiết hướng dẫn trong bảng bên dưới: 

 

1. Đường dẫn truy cập tuần 6:  

 Bài tập cơ bản: https://wordwall.net/play/21212/065/546 

 Bài tập nâng cao: https://wordwall.net/play/21212/063/959 

2. Hướng dẫn: 

 Bước 1: HS nhấn vào đường dẫn ở trên  

 Bước 2: Điền thông tin theo mẫu [Tên lớp – Tên HS]  

VD: 3A1 – Nguyễn Huy Hoàng  

 Bước 3: Nhấn vào Remember Me để lưu tên đăng nhập cho 

những lần sau. 

 Bước 4: Nhấn vào START để vào làm bài. 

 Bước 5 (không bắt buộc): Sau khi HS làm bài xong, HS có thể:  

 Nhấn vào Leaderboard để xem bảng thành tích  

 Nhấn vào Show answers để xem câu trả lời. 

 Nhấn vào Start again để làm lại bài. 

3. Lưu ý: 

 HS ghi đúng cú pháp đã hướng dẫn ở bước 2 để phục vụ việc trích xuất dữ liệu báo cáo kết quả 

thực hành.  

 Nếu thay đổi thiết bị truy cập, HS cần thao tác lại từ đầu như mục Hướng dẫn. 

  

Kính đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo GVCN các lớp chuyển thông tin tới CMHS, 

đồng thời khuyến khích các em học sinh thực hành để ôn tập, củng cố kiến thức và sẵn sàng khi quay 

lại trường trong thời gian tới. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ SĐT: 0919.842.810 (côTrang) để được 

giải đáp.  

 

Trân trọng, 

Language Link Việt Nam. 



 

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học Gia Thượng, 

Đồng kính gửi Cha mẹ học sinh (CMHS) khối 3 và Giáo viên chủ nhiệm lớp (GVCN). 

  

Công ty Language Link Việt Nam tiếp tục gửi tặng học sinh tài liệu Thực Hành Ngôn Ngữ 

trực tuyến qua Wordwall, chi tiết hướng dẫn trong bảng bên dưới: 

 

1. Đường dẫn truy cập tuần 7:  

 Bài tập cơ bản: https://wordwall.net/play/21212/562/317 

 Bài tập nâng cao: https://wordwall.net/play/21212/565/172 

2. Hướng dẫn: 

 Bước 1: HS nhấn vào đường dẫn ở trên  

 Bước 2: Điền thông tin theo mẫu [Tên lớp – Tên HS]  

VD: 3A1 – Nguyễn Huy Hoàng  

 Bước 3: Nhấn vào Remember Me để lưu tên đăng nhập cho 

những lần sau. 

 Bước 4: Nhấn vào START để vào làm bài. 

 Bước 5 (không bắt buộc): Sau khi HS làm bài xong, HS có thể:  

 Nhấn vào Leaderboard để xem bảng thành tích  

 Nhấn vào Show answers để xem câu trả lời. 

 Nhấn vào Start again để làm lại bài. 

3. Lưu ý: 

 HS ghi đúng cú pháp đã hướng dẫn ở bước 2 để phục vụ việc trích xuất dữ liệu báo cáo kết quả 

thực hành.  

 Nếu thay đổi thiết bị truy cập, HS cần thao tác lại từ đầu như mục Hướng dẫn. 

  

Kính đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo GVCN các lớp chuyển thông tin tới CMHS, 

đồng thời khuyến khích các em học sinh thực hành để ôn tập, củng cố kiến thức và sẵn sàng khi quay 

lại trường trong thời gian tới. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ SĐT: 0919.842.810 (côTrang) để được 

giải đáp.  

 

Trân trọng, 

Language Link Việt Nam. 



 

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học Gia Thượng, 

Đồng kính gửi Cha mẹ học sinh (CMHS) khối 3 và Giáo viên chủ nhiệm lớp (GVCN). 

  

Công ty Language Link Việt Nam tiếp tục gửi tặng học sinh tài liệu Thực Hành Ngôn Ngữ 

trực tuyến qua Wordwall, chi tiết hướng dẫn trong bảng bên dưới: 

 

1. Đường dẫn truy cập tuần 8:  

 Bài tập cơ bản: https://wordwall.net/play/24131/784/138 

 Bài tập nâng cao: https://wordwall.net/play/21212/573/352 

2. Hướng dẫn: 

 Bước 1: HS nhấn vào đường dẫn ở trên  

 Bước 2: Điền thông tin theo mẫu [Tên lớp – Tên HS]  

VD: 3A1 – Nguyễn Huy Hoàng  

 Bước 3: Nhấn vào Remember Me để lưu tên đăng nhập cho 

những lần sau. 

 Bước 4: Nhấn vào START để vào làm bài. 

 Bước 5 (không bắt buộc): Sau khi HS làm bài xong, HS có thể:  

 Nhấn vào Leaderboard để xem bảng thành tích  

 Nhấn vào Show answers để xem câu trả lời. 

 Nhấn vào Start again để làm lại bài. 

3. Lưu ý: 

 HS ghi đúng cú pháp đã hướng dẫn ở bước 2 để phục vụ việc trích xuất dữ liệu báo cáo kết quả 

thực hành.  

 Nếu thay đổi thiết bị truy cập, HS cần thao tác lại từ đầu như mục Hướng dẫn. 

  

Kính đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo GVCN các lớp chuyển thông tin tới CMHS, 

đồng thời khuyến khích các em học sinh thực hành để ôn tập, củng cố kiến thức và sẵn sàng khi quay 

lại trường trong thời gian tới. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ SĐT: 0919.842.810 (côTrang) để được 

giải đáp.  

 

Trân trọng, 

Language Link Việt Nam. 



 

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học Gia Thượng, 

Đồng kính gửi Cha mẹ học sinh (CMHS) khối 3 và Giáo viên chủ nhiệm lớp (GVCN). 

  

Công ty Language Link Việt Nam tiếp tục gửi tặng học sinh tài liệu Thực Hành Ngôn Ngữ 

trực tuyến qua Wordwall, chi tiết hướng dẫn trong bảng bên dưới: 

 

1. Đường dẫn truy cập tuần 9:  

 Bài tập cơ bản: https://wordwall.net/play/21212/582/394 

 Bài tập nâng cao: https://wordwall.net/play/21212/578/289 

2. Hướng dẫn: 

 Bước 1: HS nhấn vào đường dẫn ở trên  

 Bước 2: Điền thông tin theo mẫu [Tên lớp – Tên HS]  

VD: 3A1 – Nguyễn Huy Hoàng  

 Bước 3: Nhấn vào Remember Me để lưu tên đăng nhập cho 

những lần sau. 

 Bước 4: Nhấn vào START để vào làm bài. 

 Bước 5 (không bắt buộc): Sau khi HS làm bài xong, HS có thể:  

 Nhấn vào Leaderboard để xem bảng thành tích  

 Nhấn vào Show answers để xem câu trả lời. 

 Nhấn vào Start again để làm lại bài. 

3. Lưu ý: 

 HS ghi đúng cú pháp đã hướng dẫn ở bước 2 để phục vụ việc trích xuất dữ liệu báo cáo kết quả 

thực hành.  

 Nếu thay đổi thiết bị truy cập, HS cần thao tác lại từ đầu như mục Hướng dẫn. 

  

Kính đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo GVCN các lớp chuyển thông tin tới CMHS, 

đồng thời khuyến khích các em học sinh thực hành để ôn tập, củng cố kiến thức và sẵn sàng khi quay 

lại trường trong thời gian tới. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ SĐT: 0919.842.810 (côTrang) để được 

giải đáp.  

 

Trân trọng, 

Language Link Việt Nam. 



 

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học Gia Thượng, 

Đồng kính gửi Cha mẹ học sinh (CMHS) khối 3 và Giáo viên chủ nhiệm lớp (GVCN). 

  

Công ty Language Link Việt Nam tiếp tục gửi tặng học sinh tài liệu Thực Hành Ngôn Ngữ 

trực tuyến qua Wordwall, chi tiết hướng dẫn trong bảng bên dưới: 

 

1. Đường dẫn truy cập tuần 10:  

 Bài tập cơ bản: https://wordwall.net/play/21212/596/2740 

 Bài tập nâng cao: https://wordwall.net/play/21212/590/7581 

2. Hướng dẫn: 

 Bước 1: HS nhấn vào đường dẫn ở trên  

 Bước 2: Điền thông tin theo mẫu [Tên lớp – Tên HS]  

VD: 3A1 – Nguyễn Huy Hoàng  

 Bước 3: Nhấn vào Remember Me để lưu tên đăng nhập cho 

những lần sau. 

 Bước 4: Nhấn vào START để vào làm bài. 

 Bước 5 (không bắt buộc): Sau khi HS làm bài xong, HS có thể:  

 Nhấn vào Leaderboard để xem bảng thành tích  

 Nhấn vào Show answers để xem câu trả lời. 

 Nhấn vào Start again để làm lại bài. 

3. Lưu ý: 

 HS ghi đúng cú pháp đã hướng dẫn ở bước 2 để phục vụ việc trích xuất dữ liệu báo cáo kết quả 

thực hành.  

 Nếu thay đổi thiết bị truy cập, HS cần thao tác lại từ đầu như mục Hướng dẫn. 

  

Kính đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo GVCN các lớp chuyển thông tin tới CMHS, 

đồng thời khuyến khích các em học sinh thực hành để ôn tập, củng cố kiến thức và sẵn sàng khi quay 

lại trường trong thời gian tới. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ SĐT: 0919.842.810 (côTrang) để được 

giải đáp.  

 

Trân trọng, 

Language Link Việt Nam. 



 

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học Gia Thượng, 

Đồng kính gửi Cha mẹ học sinh (CMHS) khối 3 và Giáo viên chủ nhiệm lớp (GVCN). 

  

Công ty Language Link Việt Nam tiếp tục gửi tặng học sinh tài liệu Thực Hành Ngôn Ngữ 

trực tuyến qua Wordwall, chi tiết hướng dẫn trong bảng bên dưới: 

 

1. Đường dẫn truy cập tuần 11:  

 Bài tập cơ bản: https://wordwall.net/play/21212/612/688 

 Bài tập nâng cao: https://wordwall.net/play/21212/609/360 

2. Hướng dẫn: 

 Bước 1: HS nhấn vào đường dẫn ở trên  

 Bước 2: Điền thông tin theo mẫu [Tên lớp – Tên HS]  

VD: 3A1 – Nguyễn Huy Hoàng  

 Bước 3: Nhấn vào Remember Me để lưu tên đăng nhập cho 

những lần sau. 

 Bước 4: Nhấn vào START để vào làm bài. 

 Bước 5 (không bắt buộc): Sau khi HS làm bài xong, HS có thể:  

 Nhấn vào Leaderboard để xem bảng thành tích  

 Nhấn vào Show answers để xem câu trả lời. 

 Nhấn vào Start again để làm lại bài. 

3. Lưu ý: 

 HS ghi đúng cú pháp đã hướng dẫn ở bước 2 để phục vụ việc trích xuất dữ liệu báo cáo kết quả 

thực hành.  

 Nếu thay đổi thiết bị truy cập, HS cần thao tác lại từ đầu như mục Hướng dẫn. 

  

Kính đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo GVCN các lớp chuyển thông tin tới CMHS, 

đồng thời khuyến khích các em học sinh thực hành để ôn tập, củng cố kiến thức và sẵn sàng khi quay 

lại trường trong thời gian tới. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ SĐT: 0919.842.810 (côTrang) để được 

giải đáp.  

 

Trân trọng, 

Language Link Việt Nam. 



 

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học Gia Thượng, 

Đồng kính gửi Cha mẹ học sinh (CMHS) khối 3 và Giáo viên chủ nhiệm lớp (GVCN). 

  

Công ty Language Link Việt Nam tiếp tục gửi tặng học sinh tài liệu Thực Hành Ngôn Ngữ 

trực tuyến qua Wordwall, chi tiết hướng dẫn trong bảng bên dưới: 

 

1. Đường dẫn truy cập tuần 12:  

 Bài tập cơ bản: https://wordwall.net/play/24953/043/572 

 Bài tập nâng cao: https://wordwall.net/play/24953/041/772 

2. Hướng dẫn: 

 Bước 1: HS nhấn vào đường dẫn ở trên  

 Bước 2: Điền thông tin theo mẫu [Tên lớp – Tên HS]  

VD: 3A1 – Nguyễn Huy Hoàng  

 Bước 3: Nhấn vào Remember Me để lưu tên đăng nhập cho 

những lần sau. 

 Bước 4: Nhấn vào START để vào làm bài. 

 Bước 5 (không bắt buộc): Sau khi HS làm bài xong, HS có thể:  

 Nhấn vào Leaderboard để xem bảng thành tích  

 Nhấn vào Show answers để xem câu trả lời. 

 Nhấn vào Start again để làm lại bài. 

3. Lưu ý: 

 HS ghi đúng cú pháp đã hướng dẫn ở bước 2 để phục vụ việc trích xuất dữ liệu báo cáo kết quả 

thực hành.  

 Nếu thay đổi thiết bị truy cập, HS cần thao tác lại từ đầu như mục Hướng dẫn. 

  

Kính đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo GVCN các lớp chuyển thông tin tới CMHS, 

đồng thời khuyến khích các em học sinh thực hành để ôn tập, củng cố kiến thức và sẵn sàng khi quay 

lại trường trong thời gian tới. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ SĐT: 0919.842.810 (côTrang) để được 

giải đáp.  

 

Trân trọng, 

Language Link Việt Nam. 



 

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học Gia Thượng, 

Đồng kính gửi Cha mẹ học sinh (CMHS) khối 3 và Giáo viên chủ nhiệm lớp (GVCN). 

  

Công ty Language Link Việt Nam tiếp tục gửi tặng học sinh tài liệu Thực Hành Ngôn Ngữ 

trực tuyến qua Wordwall, chi tiết hướng dẫn trong bảng bên dưới: 

 

1. Đường dẫn truy cập tuần 13:  

 Bài tập cơ bản: https://wordwall.net/play/21212/641/371 

 Bài tập nâng cao: https://wordwall.net/play/21212/638/588 

2. Hướng dẫn: 

 Bước 1: HS nhấn vào đường dẫn ở trên  

 Bước 2: Điền thông tin theo mẫu [Tên lớp – Tên HS]  

VD: 3A1 – Nguyễn Huy Hoàng  

 Bước 3: Nhấn vào Remember Me để lưu tên đăng nhập cho 

những lần sau. 

 Bước 4: Nhấn vào START để vào làm bài. 

 Bước 5 (không bắt buộc): Sau khi HS làm bài xong, HS có thể:  

 Nhấn vào Leaderboard để xem bảng thành tích  

 Nhấn vào Show answers để xem câu trả lời. 

 Nhấn vào Start again để làm lại bài. 

3. Lưu ý: 

 HS ghi đúng cú pháp đã hướng dẫn ở bước 2 để phục vụ việc trích xuất dữ liệu báo cáo kết quả 

thực hành.  

 Nếu thay đổi thiết bị truy cập, HS cần thao tác lại từ đầu như mục Hướng dẫn. 

  

Kính đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo GVCN các lớp chuyển thông tin tới CMHS, 

đồng thời khuyến khích các em học sinh thực hành để ôn tập, củng cố kiến thức và sẵn sàng khi quay 

lại trường trong thời gian tới. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ SĐT: 0919.842.810 (côTrang) để được 

giải đáp.  

 

Trân trọng, 

Language Link Việt Nam. 



 

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học Gia Thượng, 

Đồng kính gửi Cha mẹ học sinh (CMHS) khối 3 và Giáo viên chủ nhiệm lớp (GVCN). 

  

Công ty Language Link Việt Nam tiếp tục gửi tặng học sinh tài liệu Thực Hành Ngôn Ngữ 

trực tuyến qua Wordwall, chi tiết hướng dẫn trong bảng bên dưới: 

 

1. Đường dẫn truy cập tuần 14:  

 Bài tập cơ bản: https://wordwall.net/play/21212/668/899 

 Bài tập nâng cao: https://wordwall.net/play/21212/671/551 

2. Hướng dẫn: 

 Bước 1: HS nhấn vào đường dẫn ở trên  

 Bước 2: Điền thông tin theo mẫu [Tên lớp – Tên HS]  

VD: 3A1 – Nguyễn Huy Hoàng  

 Bước 3: Nhấn vào Remember Me để lưu tên đăng nhập cho 

những lần sau. 

 Bước 4: Nhấn vào START để vào làm bài. 

 Bước 5 (không bắt buộc): Sau khi HS làm bài xong, HS có thể:  

 Nhấn vào Leaderboard để xem bảng thành tích  

 Nhấn vào Show answers để xem câu trả lời. 

 Nhấn vào Start again để làm lại bài. 

3. Lưu ý: 

 HS ghi đúng cú pháp đã hướng dẫn ở bước 2 để phục vụ việc trích xuất dữ liệu báo cáo kết quả 

thực hành.  

 Nếu thay đổi thiết bị truy cập, HS cần thao tác lại từ đầu như mục Hướng dẫn. 

  

Kính đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo GVCN các lớp chuyển thông tin tới CMHS, 

đồng thời khuyến khích các em học sinh thực hành để ôn tập, củng cố kiến thức và sẵn sàng khi quay 

lại trường trong thời gian tới. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ SĐT: 0919.842.810 (côTrang) để được 

giải đáp.  

 

Trân trọng, 

Language Link Việt Nam. 



 

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học Gia Thượng, 

Đồng kính gửi Cha mẹ học sinh (CMHS) khối 3 và Giáo viên chủ nhiệm lớp (GVCN). 

  

Công ty Language Link Việt Nam tiếp tục gửi tặng học sinh tài liệu Thực Hành Ngôn Ngữ 

trực tuyến qua Wordwall, chi tiết hướng dẫn trong bảng bên dưới: 

 

1. Đường dẫn truy cập tuần 15:  

 Bài tập cơ bản: https://wordwall.net/play/21212/689/227 

 Bài tập nâng cao: https://wordwall.net/play/21212/681/464 

2. Hướng dẫn: 

 Bước 1: HS nhấn vào đường dẫn ở trên  

 Bước 2: Điền thông tin theo mẫu [Tên lớp – Tên HS]  

VD: 3A1 – Nguyễn Huy Hoàng  

 Bước 3: Nhấn vào Remember Me để lưu tên đăng nhập cho 

những lần sau. 

 Bước 4: Nhấn vào START để vào làm bài. 

 Bước 5 (không bắt buộc): Sau khi HS làm bài xong, HS có thể:  

 Nhấn vào Leaderboard để xem bảng thành tích  

 Nhấn vào Show answers để xem câu trả lời. 

 Nhấn vào Start again để làm lại bài. 

3. Lưu ý: 

 HS ghi đúng cú pháp đã hướng dẫn ở bước 2 để phục vụ việc trích xuất dữ liệu báo cáo kết quả 

thực hành.  

 Nếu thay đổi thiết bị truy cập, HS cần thao tác lại từ đầu như mục Hướng dẫn. 

  

Kính đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo GVCN các lớp chuyển thông tin tới CMHS, 

đồng thời khuyến khích các em học sinh thực hành để ôn tập, củng cố kiến thức và sẵn sàng khi quay 

lại trường trong thời gian tới. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ SĐT: 0919.842.810 (côTrang) để được 

giải đáp.  

 

Trân trọng, 

Language Link Việt Nam. 


