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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HK I 

MÔN: GDCD- 6 

I. MỘT SỐ KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: 

1. TỰ CHĂM SÓC, RÈN LUYỆN THÂN THỂ 

- Biết được thân thể, sức khỏe là gì? 

- Phân biệt được các biểu hiện của tự chăm sóc và rèn luyện thân thể, và các biểu 

hiện trai với tự chăm sóc, rèn luyện thân thể. 

- Hiểu được ý nghĩa của việc tự chăm sóc và rèn luyện thân thể. 

2. TIẾT KIỆM 

- Biết được thế nào là tiết kiệm. 

- Phân biệt được biểu hiện của tiết kiệm và biểuhiện trái với tiết kiệm? 

- Hiểu được ý nghĩa của tiết kiệm? 

3. LỄ ĐỘ, LỊCH SỰ, TẾ NHỊ. 

- Biết được thế nào là lễ độ, lịch sự, tế nhị. 

- Phân biệt được các hành vi thể hiện được lễ độ, lịch sự, tế nhị và các hành vi 

thiếu lễ độ, lịch sự và tế nhị. 

- Hiểu được ý nghĩa của lễ độ, lịch sự và tế nhị. 

II. MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CỤ THỂ: 

1. Em hãy kể tên một số thói quen không tốt cho sức khỏe của con người? 

2. Lựa chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống dưới đây? 

 Muốn có sức khỏe tốt mỗi người cần phải biết ………………..  cá nhân, ……. …….. 

điều độ, hàng ngày luyện tập ……………,  năng chơi thể thao. Phải biết phòng bệnh, khi có 

bệnh phải đến thầy thuốc khám và điều trị. 

(2.1. Ăn uống       2.2. Giữ vệ sinh.  2.3. Thể dục) 

3. Em biết gì về tác hại của việc nghiện thuốc lá, rượu, bia đến sức khỏe con người? 

4. Tìm 4 câu tục ngữ, thành ngữ hoặc ca dao nói về tiết kiệm? 

5. Nêu hậu quả của việc không biết tiết kiệm trong cuộc sống? 

6. Cho tình huống sau:  

Hưởng ứng phong trào tiết kiệm điện trong mùa khô, Tùng rất tích cực tham gia các 

công việc tiết kiệm điện trong gia đình như thay các bóng đèn có công suất cao, tháo các 

bóng đèn ở những nơi không cần thiết, luôn nhớ tắt điện mỗi khi đi ra ngoài. Thấy vậy, bạn 
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An bên cạnh nhà chỉ cười và bảo: “Công việc của cậu chẳng cải thiện được tình hình thiếu 

điện đâu. Bởi vì cả tổ dân phố này có mấy nhà hưởng ứng phong trào như cậu đâu”. 

a/ Em có nhận xét gì về cách lí giải của An? 

b/ Việc làm của Tùng có ý nghĩa gì đối với việc tiết kiệm điện?   

7. Sưu tầm 1 số câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ hoặc đồng dao nói về lòng biết ơn?  

8. Cho tình huống sau:   
 Hoa là bạn học cùng lớp với Chính và Ân. Chủ nhật tuần rồi, Hoa bị ốm, phải nhập viện. 

Chính và Ân đến bệnh viện thăm Hoa. Khi vào bệnh viện, Chính nói chuyện oang oang 

khiến những bệnh nhân phải nhăn mặt, khó chịu. 

a/ Em có nhận xét gì về hành động của bạn Chính? 

b/ Nếu là Ân, em sẽ ứng xử như thế nào trong tình huống trên? 

9. Cho tình huống sau:  

TTuuấấnn  vvàà  NNaamm  rrủủ  nnhhaauu  đđii  xxeemm  ccaa  nnhhạạcc..  VVààoo  ccửửaa  rrạạpp  TTuuấấnn  vvẫẫnn  hhúútt  tthhuuốốcc  lláá,,  NNaamm  gghhéé  ssáátt  

vvààoo  ttaaii  TTuuấấnn  nnhhắắcc  nnhhởở  ttắắtt  tthhuuốốcc  lláá..  NNhhưưnngg  TTuuấấnn  llạạii  ttỏỏ  tthhááii  đđộộ  kkhhóó  cchhịịuu  vvàà  ttrrảả  llờờii  đđểể  mmọọii  

nnggưườờii  xxuunngg  qquuaannhh  nngghhee  tthhấấyy::  ““VViiệệcc  ggìì  pphhảảii  ttắắtt  tthhuuốốcc  lláá””..  

aa//  EEmm  hhããyy  nnhhậậnn  xxéétt  vviiệệcc  llààmm  ccủủaa  TTuuấấnn  ttrroonngg  ttììnnhh  hhuuốốnngg  ttrrêênn??  

bb//  Nếu là Nam, em sẽ cư xử như thế nào trong tình huống trên? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


