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DANH MỤC 

Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 – Môn Hoạt động trải nghiệm 

(Kèm theo Thông tư số        /2020/TT-BGDĐT ngày     /        /2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

Số 

TT 

Chủ đề dạy 

học 

Tên thiết bị Mục đích sử 

dụng 

Mô tả chi tiết thiết bị Đối tượng 

sử dụng 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Ghi chú 

GV HS    

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

I. TRANH ẢNH 

1 Hoạt động 

hướng đến 

bản thân 

Bộ Tranh về 

thiên tai, biến 

đổi khí hậu  

Giúp HS nhận 

diện về dấu hiệu 

của thiên tai để có 

thể tự bảo vệ bản 

thân 

Bộ tranh/thẻ rời, kích thước (148x 

105)mm, in màu trên nhựa, không 

cong vênh, chịu được nước, có màu 

tươi sáng, an toàn trong sử dụng. Mỗi 

tranh/thẻ minh họa: 

- Mưa bão,  

- Mưa đá,  

- Giông lốc, gió xoáy 

- Mây đen đằng đông 

- Mây đen đằng tây 

- Lũ lụt 

- Đất sạt lở ở vùng núi, 

- Sạt lở ven sông 

- Băng tan 

- Tuyết lở 

- Động đất 

- Sóng thần 

- Vòi rồng 

- Núi lửa phun trào  

- Hạn hán 

 x Bộ 8 bộ/ GV Số 

lượng 

được 

tính cho 

1 lớp 

với số 

học sinh 

là 45. Số 

lượng bộ 

thiết 

bị/GV 

có thể 

thay đổi 

để phù 

hợp với 

số học 

sinh/lớp 

theo 

định 

mức 



2 

 

2 

 

Số 

TT 

Chủ đề dạy 

học 

Tên thiết bị Mục đích sử 

dụng 

Mô tả chi tiết thiết bị Đối tượng 

sử dụng 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Ghi chú 

GV HS    

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

- Ngập mặn 6hs/1 bộ 

2 Hoạt động 

hướng đến 

tự nhiên 

Video/clip về 

cảnh quan 

thiên nhiên 

Việt Nam  

Giáo dục lòng 

yêu quê hương 

đất nước, bảo tồn 

cảnh quan thiên 

nhiên 

01 Video/clip hình ảnh thực tế, định 

dạng DVD, độ phân giải Full âm thanh 

rõ; hình ảnh đẹp, sinh động; phụ đề và 

thuyết minh bằng tiếng Việt phổ thông; 

thời lượng không quá 02 phút; minh 

họa các cảnh đẹp sau: 

- Vịnh Hạ long 

- Ruộng bậc thang (lúa xanh và lúa 

vàng) ở các vùng cao phía Bắc 

- Quần thể danh thắng Tràng an 

(Ninh bình) 

- Phong nha Kẻ bàng 

- San hô, cá bơi đủ màu sắc ở Nha 

trang.. 

- Bãi cát Mũi Né  

- Đồng bằng Sông Cửu long  

- Các loài hoa, cánh đồng hoa, 

đường hoa (ví dụ: mùa hoa bằng 

lăng tím Đà lạt…) 

- Rừng thông Đà lạt 

- Dãy núi Trường Sơn… 

x  Bộ 1bộ/GV  

3 Hoạt động hướng nghiệp 

3.1  Bộ thẻ nghề 

truyền thống 
Giúp HS làm 

quen với các nghề 

truyền thống 

Bộ ảnh/thẻ rời, kích thước (148 x 

105)mm, in màu trên nhựa, không 

cong vênh, chịu được nước, có màu 

x x Bộ  8bộ/GV Số lượng 

được tính 

cho 1 lớp 
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Số 

TT 

Chủ đề dạy 

học 

Tên thiết bị Mục đích sử 

dụng 

Mô tả chi tiết thiết bị Đối tượng 

sử dụng 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Ghi chú 

GV HS    

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
tươi sáng, an toàn trong sử dụng. Mỗi 

tranh/thẻ minh họa: 

1. Làng Gốm sứ Bát Tràng (Hà Nội) 

2. Làng nghề khảm trai Chuôn Ngọ 

(Hà Nội) 

3. Làng Lụa Vạn Phúc (Hà Đông – 

Hà Nội) 

4. Làng Tranh dân gian Đông Hồ 

(Bắc Ninh) 

5. Làng trống Đọi Tam (Hà Nam) 

6. Làng Đá mỹ nghệ Non Nước (Đà 

Nẵng) 

7. Làng thúng chai Phú Yên 

8. Làng nghề làm muối Tuyết Diêm 

9. Làng cói Kim Sơn 

10. Làng nghề đồ gỗ mĩ nghệ Đồng 

Kỵ (Bắc Ninh) 

11. Làng Gốm Chu Đậu (Hải Dương) 

12. Nghề thêu ren Văn Lâm (Ninh 

Bình) 

13. Làng Chạm bạc Đồng xâm (Thái 

Bình) 

14. Làng nghề Kim hoàn Kế Môn 

(Thừa Thiên – Huế) 

15. Làng nón Tây Hồ - Phú Vang (TT 

Huế) 

16. Làng nghề đúc đồng Phước Kiều 

(Quảng Nam) 

17. Làng nghề gốm Bàu Trúc (Ninh 

với số học 

sinh là 45. 

Số lượng 

bộ thiết 

bị/GV có 

thể thay 

đổi để phù 

hợp với số 

học 

sinh/lớp 

theo định 

mức 6hs/1 

bộ 
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Số 

TT 

Chủ đề dạy 

học 

Tên thiết bị Mục đích sử 

dụng 

Mô tả chi tiết thiết bị Đối tượng 

sử dụng 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Ghi chú 

GV HS    

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Thuận) 

18. Làng nghề gốm sứ Lái Thiêu 

(Bình Dương) 

19. Làng Tranh sơn mài Tương Bình 

Hiệp (Bình Dương) 

Làng dệt thổ cẩm Châu Giang (An 

Giang). 
3.2  Bộ dụng cụ 

lao động sân 

trường 

Giúp học sinh trải 

nghiệm với lao 

động 

Bộ công cụ lao động:  

- Bộ dụng cụ làm vệ sinh 

trường học 

- Bộ công cụ làm vệ sinh lớp 

học 

- Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây 

trồng thông thường 

 

 x 

 

 

 

x 

 

 

x 

Bộ 

 

 

 

Bộ 

 

 

Bộ 

 

 

2bộ/trường 

 

 

 

2 bộ/lớp 

 

 

5 bộ/trường 

 

  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng 



5 

 

5 

 

 


