BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA xÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dự thảo 2
DANH MỤC
Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 – Môn Giáo dục công dân
(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

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

A

TRANH ẢNH/ VIDEO

1

Tự hào về truyền thống của gia đình, dòng họ

1.1

Tranh
thể
hiện truyền
thống
của
gia
đình,
dòng họ

Giúp
học
sinh
hiểu
biết
về
truyền thống
gia
đình,
dòng họ và
lòng
hiếu
thảo
của
con,
cháu
đối với ông
bà, cha mẹ

Đối
Đơn
Số
tượng sử
vị lượng
dụng
GV HS
(6) (7) (8)
(9)

Bộ tranh thực hành gồm 3 tờ; kích thước x
(720x1020) mm, in offset 4 màu trên giấy
couche định lượng 200g/m2, cán láng
OPP mờ. Minh họa:
+ Hình ảnh gia đình tứ đại đồng
đường
+ Hình ảnh sum vầy, đoàn tụ gia đình
trong dịp Tết cổ truyền.
+ Hình ảnh bữa ăn gia đình truyền
thống Việt Nam .
Tranh, ảnh có hình rõ nét, đẹp, màu sắc
sinh động; phù hợp vùng, miền và lứa
tuổi của học sinh.

x

Bộ

1
bộ/GV

Ghi
chú

(10)

2
2
2.1

3
3.1

Yêu thương con người
Tranh thể
hiện sự yêu
thương, quan
tâm, giúp đỡ
lẫn nhau
trong cuộc
sống, học tập
và sinh hoạt.

Học sinh
nhận biết
được những
biểu hiện
của yêu
thương con
người.

Bộ tranh thực hành gồm 5 tờ; kích thước x
(720x1020) mm, in offset 4 màu trên giấy
couche định lượng 200g/m2, cán láng
OPP mờ. Minh họa hình ảnh:
+ Giúp đỡ đồng bào bão lụt.
+ Hiến máu nhân đạo.
+ Chăm sóc người già hoặc người tàn
tật.
+ Trao nhà tình nghĩa.
+ Chăm sóc trẻ mồ côi.
Tranh, ảnh có hình rõ nét, đẹp, màu sắc
sinh động; phù hợp vùng, miền và lứa
tuổi của học sinh.

x

Bộ

1
bộ/GV

Học sinh
nhận biết
được các
biểu hiện và
ý nghĩa của
siêng năng,
kiên trì
trong học
tập, sinh
hoạt hàng
ngày.

Bộ tranh gồm 3 tờ; kích thước x
(720x1020) mm, in offset 4 màu trên giấy
couche định lượng 200g/m2, cán láng
OPP mờ. Minh họa:
+ Tranh mô tả rùa và thỏ đang thi
chạy.
+ Tranh mô tả một người đang siêng
năng làm việc, đối nghịch là một người
lười nhác nhưng mơ tưởng đến cuộc sống
tốt đẹp.
+ Hình ảnh Bác Hồ đang ngồi làm
việc trên máy chữ hoặc đang viết.
Tranh, ảnh có hình rõ nét, đẹp, màu sắc
sinh động; phù hợp vùng, miền và lứa
tuổi của học sinh.

x

Bộ

1
bộ/GV

Siêng năng, kiên trì
Bộ tranh về
những việc
làm thể hiện
sự chăm chỉ
siêng năng,
kiên trì trong
học tập, sinh
hoạt hàng
ngày.

3
4

Tôn trọng sự thật

4.1

5
5.1

6
6.1

Video/clip
Giáo
dục Video/clip tình huống thực tế về việc: x
về
tình đức tính thật trung thực với thầy cô giáo; trung thực
huống trung thà
với bạn bè. Video/clip có hình ảnh và âm
thực
thanh đẹp và rõ nét, thời lượng không quá
2 phút cho một nội dung. Nội dung phong
phú, sinh động, phù hợp với tâm lý, lứa
tuổi

x

Bộ

1
bộ/GV

Video/clip
Giáo
dục Video/clip tình huống thực tế về việc: phụ x
về
tình đức
tính giúp cha mẹ trong công việc gia đình; rèn
huống tự lập chăm chỉ
luyện tính ngăn nắp, gọn gàng; tự giác
học bài và làm bài đúng giờ
Video/clip có hình ảnh và âm thanh đẹp
và rõ nét, thời lượng không quá 2 phút
cho một nội dung.. Nội dung phong phú,
sinh động, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi

x

Bộ

1
bộ/GV

x

Bộ

1
bộ/GV

Tự lập

Tự nhận thức bản thân
Video tình
huống về
việc tự giác
làm việc nhà

Học sinh
nhận thức
được giá trị
của bản thân
và biết cách
tự làm được
các việc
chăm sóc
bản thân phù
hợp và vừa
sức của
mình.

Video/clip tình huống thực tế về việc: tự x
giác làm việc nhà.
Video/clip có hình ảnh và âm thanh đẹp
và rõ nét, thời lượng không quá 2 phút
cho một nội dung. Nội dung phong phú,
sinh động, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi

4
7

Ứng phó với tình huống nguy hiểm
Bộ
tranh
hướng
dẫn
các
bước
phòng tránh
và ứng phó
với
tình
huống nguy
hiểm.

Học
sinh
biết
thực
hiện một số
bước
đơn
giản và phù
hợp
để
phòng, tránh
và ứng phó
với các tình
huống nguy
hiểm.

Bộ tranh gồm 4 tờ mô tả kĩ năng, các x
bước hoặc sơ đồ/quy trình về :
- Hướng dẫn kĩ năng thoát khỏi đám cháy
khi xảy ra cháy, hoả hoạn trong nhà.
- Hướng dẫn về phòng, chống đuối nước
và kĩ năng sơ cấp cứu nạn nhân.
- Mô tả 5 vòng tròn giúp trẻ giữ khoảng
cách an toàn theo các mức độ của mối
quan hệ: Bố, mẹ (khi giúp con tắm rửa),
bác sỹ, y tá (khi khám bệnh); ông bà, các
thành viên trong gia đình; người quen
(thầy cô giáo, hàng xóm, bạn của bố
mẹ,..); người lạ; người lạ gây bất an.
- Hướng dẫn về kĩ năng phòng, tránh
thiên tai.
Tranh, ảnh có hình rõ nét, đẹp, màu sắc
sinh động; phù hợp vùng, miền và lứa
tuổi của học sinh.
Tranh có kích thước (720x1020)mm, in
offset 4 màu trên giấy couche định lượng
200g/m2, cán láng OPP mờ.

x

Bộ

1
bộ/GV

8.1

Video/clip
tình huống
về tiết kiệm

Giáo dục
tính tiết
kiệm

x

Bộ

1
bộ/GV

8.2

Bộ tranh thể
hiện những
hành vi tiết

Giáo dục ý
thức tiết
kiệm

Video/clip tình huống thực tế về: tiết
x
kiệm điện, tiết kiệm tài nguyên nước.
Video/clip có hình ảnh và âm thanh đẹp
và rõ nét, thời lượng không quá 2 phút
cho một nội dung. Nội dung phong phú,
sinh động, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi
Bộ tranh thực hành gồm 2 tờ; kích thước x
(720x1020)mm, in offset 4 màu trên giấy
couche định lượng 200g/m2, cán láng

x

Bộ

1
bộ/GV

7.1

8

Tiết kiệm

5
kiệm điện,
nước

9
9.1

9.2

OPP mờ. Nội dung tranh minh họa:
+ Hình ảnh hướng dẫn một số biện
pháp tiết kiệm nước của Tổng công ty
nước.
+ Hình ảnh hướng dẫn một số biện
pháp tiết kiệm điện của EVN.
Tranh, ảnh có hình rõ nét, đẹp, màu sắc
sinh động; phù hợp vùng, miền và lứa
tuổi của học sinh.

Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bộ tranh thể
hiện
mô
phỏng mối
quan hệ giữa
nhà nước và
công dân

HS nhận
biết được
các điều
kiện để trở
thành công
dân nước
Việt Nam và
nhận diện
được mối
quan hệ giữa
nhà nước và
công dân
Video hướng HS nhận
dẫn về quy
biết được
trình khai
các điều
sinh cho trẻ
kiện để trở
em
thành công
dân nước
Việt Nam và
nhận diện
được mối
quan hệ giữa

Bộ tranh thực hành gồm 2 tờ; kích thước x
(720x1020) mm, in offset 4 màu trên giấy
couche định lượng 200g/m2, cán láng
OPP mờ. Minh họa:
+ Mô phỏng giấy khai sinh.
+ Mô phỏng căn cước công dân
Tranh, ảnh có hình rõ nét, đẹp, màu sắc
sinh động; phù hợp vùng, miền và lứa
tuổi của học sinh.

x

Bộ

1
bộ/GV

Video/clip thể hiện ngắn gọn quy trình x
các bước đăng kí khai sinh cho trẻ em tại
Việt Nam.
Video/clip có hình ảnh và âm thanh đẹp
và rõ nét, thời lượng không quá 2 phút
cho một nội dung. Nội dung phong phú,
sinh động, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi

x

Bộ

1
bộ/GV

6
nhà nước và
công dân
10

Quyền trẻ em

10.1

Bộ tranh về
các
nhóm
quyền của trẻ
em

Giúp học
sinh nhận
diện được
các quyền
của mình.

- Bộ tranh thực hành gồm 4 tờ; kích thước x
(720x1020) mm, in offset 4 màu trên giấy
couche định lượng 200g/m2, cán láng
OPP mờ. Minh họa các quyền trẻ em
gồm:
+ Quyền được sống
+ Quyền được phát triển
+ Quyền được bảo vệ
+ Quyền được tham gia
Tranh, ảnh có hình rõ nét, đẹp, màu sắc
sinh động; phản ánh các quyền trẻ em và
phù hợp vùng, miền, lứa tuổi của học
sinh.

x

Bộ

1
bộ/GV

Ghi chú: Ở những nơi có điều kiện, nội dung các tranh/ảnh nêu trên có thể thay thế bằng tranh điện tử hoặc video/clip với nội dung
phong phú, sinh động, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi.
B

DỤNG CỤ

1

Tự nhận thức bản thân

1.1

Bộ dụng cụ
thực hành tự
nhận thức
bản thân

Học sinh
nhận thức
được giá trị
của bản thân
và biết cách
tự làm được
các việc
chăm sóc

1/ Dụng cụ thực hành: Gương méo; x
Gương lồi để phục vụ cho việc mô phỏng
các tình huống tự nhận thức bản thân.
2/ Bộ thẻ 4 màu hình chữ nhật kích thước
(200 x 600)mm theo mô hình 4 cửa sổ
Ohenri với những nội dung khác nhau
được in chữ và có thể dán/ bóc vào tấm

x

Bộ

10
bộ/GV

7
bản thân phù
hợp và vừa
sức của
mình.

2

Ứng phó với tình huống nguy hiểm

2.1

3
3.1

thẻ như sau:
+ Màu vàng: những điều bạn đã biết
về bản thân và người khác biết về bạn.
+ Màu xanh: điều bạn không biết về
mình nhưng người khác lại biết rất rõ
+ Màu đỏ: điều bạn biết về mình
nhưng người khác lại không biết, những
điều bạn chưa muốn bộc lộ
+ Màu xám: những dữ kiện mà bạn
và người khác đều không nhận biết qua vẻ
bề ngoài.

Bộ dụng cụ
cho HS thực
hành
ứng
phó với các
tình huống
nguy hiểm

Học sinh
biết thực
hiện một số
bước đơn
giản và phù
hợp để
phòng, tránh
và ứng phó
với các tình
huống nguy
hiểm.

Bộ dụng cụ thực hành các tình huống x
nguy hiểm sau:
- Thoát khỏi đám cháy khi xảy ra cháy,
hoả hoạn.
- Phòng tránh tai nạn đuối nước.
- Phòng tránh thiên tai.
- Sơ cấp cứu ban đầu.
Bộ dụng cụ gồm:
- Bộ phòng cháy chữa cháy cơ bản ( Bình
cứu hoả, bao tay, mũ bảo hộ, vòi phun
nước, phao...)
- Bộ thiết bị mô phỏng dụng cụ y tế sơ
cấp cứu cơ bản.

x

Bộ

5
bộ/GV

Bộ dụng cụ,
thực hành
tiết kiệm

Học sinh có
ý thức về
quản lí tài
chính
cá
nhân và biết
thực
hiện

Bộ dụng cụ gồm:
x
6 chiếc lọ bằng nhựa kích thước ɸ 50mm,
cao 80mm, có ghi hình và dán chữ hoặc
in chữ cố định lên thành của lọ nhựa với
nội dung thể hiện nhu cầu chi tiêu của bản
thân như: Nhu cầu thiết yếu 55%, Giáo

x

Bộ

5
Sử
bộ/GV dụng
tiếp
cho 7,
8, 9

TIẾT KIỆM

8
một số bước dục 10%, Hưởng thụ 10%, Tự do tài
đơn giản và chính 10%, Tiết kiệm dài hạn 10%, Giúp
phù hợp để đỡ người khác 5%.
thực hành
tài
chính,
thực hành
tiết kiệm

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Ngọc Thưởng

