
 

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021. 

 

THÔNG BÁO VỀ BÀI THỰC HÀNH NGÔN NGỮ TRỰC TUYẾN TUẦN 7 -  DÀNH CHO HS LỚP 3 

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học Gia Thụy 

Đồng kính gửi các Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) và Quý Cha Mẹ học sinh (CMHS). 

Language Link Việt Nam xin tiếp tục gửi tặng các em học sinh lớp 3 bài tập thực hành tiếng 

Anh trực tuyến tuần 7. Dưới đây là thông tin chi tiết:  

 

Đường dẫn Hướng dẫn: Lưu ý 

 

* BT cơ bản:    

 

https://wordwall.net/play/21212/

562/213 

 

 

* BT nâng cao:   

 

 

https://wordwall.net/play/2121

2/565/496 

 

 

Bước 1: HS nhấn vào đường dẫn được GVCN 

gửi qua nhóm zalo lớp. 

Bước 2: Điền tên theo mẫu [Tên trường] – 

[Tên lớp] – [Tên HS]  

VD: TH Gia Thụy  – 3A1 – Nguyễn Huy 

Minh 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 & 6: (không bắt buộc): Nhấn vào 

Show answers để xem câu trả lời./ Nhấn vào 

Start again để làm lại bài. 

Học sinh cần ghi 

đúng cú pháp đã 

hướng dẫn ở cột 

bên trái  để đảm 

bảo việc trích xuất 

dữ liệu báo cáo về 

từng lớp.  

Nếu thay đổi thiết 

bị truy cập, học 

sinh cần thao tác 

lại từ đầu theo các 

bước ở  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: 0987605326  (cô 

Hoa) để được giải đáp.  

 

 

Trân trọng, 

Language Link Việt Nam. 
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