
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH                                                                                      

NĂM HỌC 2019 – 2020 

  

Câu lạc bộ Tiếng Anh đã được thành lập và bắt đầu hoạt động từ năm học 2015-2016. 

CLB tạo ra một sân chơi lành mạnh, hữu ích cho GV tổ Tiếng anh và HS trong nhà 

trường. Các thành viên tham gia CLB đã có cơ hội giao lưu, học hỏi giúp nhau tiến bộ. 

Hơn nữa, qua sân chơi này các thành viên cải thiện được kỹ năng nghe, nói Tiếng Anh 

thông qua các hoạt động thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm học tập....Đây là CLB dành cho 

tất cả mọi người yêu thích Tiếng Anh. 

I. Mục tiêu của CLB 

- Tăng cường kỹ năng nghe, nói Tiếng Anh. 

- Phát triển kỹ năng giao tiếp 

- Phát triển tài năng và sự tự tin của HS 

- Giao lưu, học hỏi lẫn nhau, giúp nhau tiến bộ 

- Tìm hiểu trao đổi phương pháp học tập của nhau 

- Giảm bớt căng thẳng sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng 

- CLB sẽ góp phần thúc đẩy việc học và ứng dụng Tiếng Anh trong nhà trường, thực 

hiện phương châm“Tiếng Anh là một ngôn ngữ toàn cầu”. Bởi vậy nó không chỉ được 

sử dụng trong lớp học mà còn được sử dụng ngoài giờ học. 

          II. Đối tượng tham gia 

- Cán bộ giáo viên yêu thích tiếng anh trong nhà trường 

- Học sinh trường THPT Hồng Đức yêu thích tham gia vào câu lạc bộ. 

III. Kế hoạch hoạt động trong năm học 2019-2020 

1. Nội dung sinh hoạt của CLB 

-Rèn kĩ năng giao tiếp thông qua hoạt động văn nghệ (hát, kịch, múa…) 

- Rèn kĩ năng giao tiếp thông qua hoạt động nhóm (Trao đổi, thảo luận phương pháp học 

Tiếng Anh) 

-  Phát triển kỹ năng giao tiếp thông qua chủ đề (ngày lễ hội ở nước ngoài và trong nước; 

môi trường; sức khoẻ.....) 

-Rèn kĩ năng ứng xử hợp lí với các tình huống trong cuộc sống, thói quen và kĩ năng làm 

việc, sinh hoạt theo nhóm 

-Rèn kĩ năng làm việc tập thể, giáo dục tinh thần đoàn kết thông qua tổ chức học hát 

Tiếng Anh. 

2. Hình thức hoạt động của CLB 

  - Hoạt động định kì: Sinh hoạt 1 buổi/ tuần (Thứ 2 hàng tuần từ 14:00 -16:00 ) 



- Hoạt động theo chuyên đề: Tổ chức hoạt động cho CLB theo chủ đề của chương trình 

Tiếng Anh phổ thông. 

IV. Triển khai thực hiện 

- Thời gian: thực hiện trong năm học. 

- Giáo viên phụ trách xây dựng các công việc cụ thể cần làm, triển khai kế hoạch đến 

học sinh. 

- Thành viên CLB: Thực hiện theo kế hoạch, tích cực đóng góp ý kiến, xây dựng các 

hoạt động của Câu lạc bộ. 

 *  Nội dung hoạt động cụ thể của từng tháng : 

Tổng 34 buổi 

Những buổi nghỉ trong năm 

-Tháng 12: 23/12/2019 (Ôn thi học kì 1) 

-Tháng 1 : 27/1/2020 (Nghỉ tết) 

-Tháng 4 : 20/4/2020 (Nghỉ ôn thi học kì 2) 

Tháng Chủ đề Giáo viên hướng dẫn Thời gian 

9 Chủ đề :  

TALK ABOUT YOURSELF 

AND YOUR FAMMILY 

TUẦN 1 (9/9/2019 ) 

-Ổn định tổ chức nhóm (4 

nhóm) 

- Tự do, giao lưu đầu năm học 

mới  giữa các  học sinh. 

-Giới thiệu bản thân . 

TUẦN 2 (16/9/2019 ) 

-Hs giới thiệu bản thân 

-Học bài hát “We are family” 

-Trò chơi : Truyền điện 

TUẦN 3 ( 23/10/2019) 

-Trò chơi “ paper plane” chủ 

đề về gia đình 

-Hỏi và trả lời về chủ đề gia 

đình 

TUẦN 4 (30/9/2019) 

-.Các nhóm thi viết theo chủ đề 

 

 

 

Cô :Đàm Thị Hải 

Dương 

Thầy :Guidor 

  

 

 

14:00 chiều t2 hàng tuần 

(Từ 14:00-16:00 ) 

+ .14:00-15:00 (Thầy 

Guidor ) 

+.15:00-16:00 (Cô 

Dương ) 

 



 

10 Chủ đề:   MY SCHOOL  

TUẦN 1 ( 7/10/2019) 

-Khởi động “Hang man”. 

-Từ vựn theo chủ đề 

- Hướng dẫn hs cách giới thiệu 

về trường của mình(hiệu trưởng 

, giáo viên , số hs trong lớp ,các 

phòng học và phòng chức năng) 

TUẦN 2 (14/10/2019) 

-Hỏi và đáp :Bạn thích/ không 

thích trường của bạn và lý do tại 

sao ? 

TUẦN 3 (21/10/2019) 

- Các từ mới liên quan đến 

trường học 

-Các mẫu câu đơn giản về chủ 

đề 

TUẦN 4(28/10/2019) 

Các nhóm thi viết bài về chủ đề 

 

 

 

Cô :Đàm Thị Hải 

Dương 

Thầy :Guidor 
  
 

 

 

14:00 chiều t2 hàng tuần 

 (Từ 14:00-16:00 ) 

+ .14:00-15:00(Thầy 

Guidor )  

+.15:00-16:00 (Cô 

Dương ) 

 

11 Chủ đề:  Ask and answer 

about price. 

TUẦN 1: (4/11/2019) 

-Khởi động “Jumbled words 

“ 

 - Từ vựng về các loại rau 
- Số đếm (ask price) 
- Hỏi và trả lời về giá cả các loại 
rau 
TUẦN 2: (11/11/2019) 

-Khởi động bằng trò chơi 

“Square” 

- Từ vựng về các loại hoa quả 
- Hỏi và trả lời về giá cả các loại 
hoa quả 
 TUẦN 3 (18/11/2019) 

Khởi động bằng trò chơi cá mập 

 

Cô :Đàm Thị Hải 

Dương 

Thầy :Guidor 

 

 

 

 

 

 

14:00 chiều t2 hàng tuần 

 (Từ 14:00-16:00 ) 

+ .14:00-15:00 (Thầy 

Guidor ) 

+.15:00-16:00 (Cô 



lên bờ 

- Từ vựng về các loại thịt và hải 
sản 
- Hỏi và trả lời về giá cả các loại 
thịt và hải sản 

*NOTE : Thi làm thiệp chủ 

đề 20/11 và viết lời chúc bằng 

tiếng anh. 

 
TUẦN 4 (25/11/2019) 

-Khởi động bằng bài hát “ My 

teacher one”. 

- Thi viết từ vựng theo chủ đề 

(Cá nhân) 

-Hỏi đáp giá cả các đồ vật thực 

tế 

Dương ) 

 

12 Chủ đề:   
Household appliances 

TUẦN 1 (2/12/2019) 

-Trò chơi “Network” 

-Từ vựng và mẫu câu đơn giản 

về thiết bị gia dụng  

TUẦN 2 (9/12/2019) 

Tập hát chuẩn bị Noel 

-Tập hát bài hát “We wish you a 

Merry Christmas” 

TUẦN 3(16/12/2019) 

Tập hát và nhảy “ Jingle Bell “ 

  

TUẦN 4(23/12/2019) 

(Nghỉ ôn thi học kì I ) 

TUẦN 5(30/12/2019) 

-Chơi trò chơi “ Jump flash 

card” 

-Hướng dẫn học sinh nói về 

công dụng của các thiết bị gia 

dụng 

 

 

Cô :Đàm Thị Hải 

Dương 

Thầy :Guidor 

 

 

 

14:00 chiều t2 hàng tuần 

(Từ 14:00-16:00 ) 

+ .14:00-15:00(Thầy 

Guidor ) 

+.15:00-16:00 (Cô 

Dương ) 

 



1  Chủ đề : Health 
TUẦN 1: (6/1/20200 

- Từ  vựng về các loại bệnh 
-Mẫu câu đơn giản theo chủ đề. 

 TUẦN 2: (13/1/2020) 

-Từ vựng về kiểm tra y tế 

-Các mẫu câu thong dụng khi 

đến bệnh viện 

TUẦN 3(20/1/2020) 
- Từ vựng về các loại thuốc 

-Các mẫu câu đơn giản hướng 

dẫn sử dụng thuốc theo bệnh 

TUẦN 4: (27/1/2020)(Nghỉ tết 
) 
 

 

 

Cô :Đàm Thị Hải 

Dương 

Thầy :Guidor 

 

 

14:00 chiều t2 hàng tuần 

(Từ 14:00-16:00 ) 

+ .14:00-15:00(Thầy 

Guidor ) 

+. 15:00-16:00 (Cô 

Dương ) 

 

 

2 Chủ đề: Favorite Subjects 
TUẦN 1 (3/2/2020 ) 

-Tập hát “School Subjects 
Song” 
-Học từ mới về các môn học 

TUẦN 2 (10/2/2020 0 

- Game “flashcard “ 

-Nói các mẫu câu đơn giản theo 

chủ đề 

TUẦN 3 (17/2/2020 ) 
Các nhóm thi viết : Viết 1 đoạn 
văn ngắn (100-120 từ) về môn 
học mà mình ưa thích. 
TUẦN 4(24/2/2020) 
Các nhóm thi nói về chủ đề 

 

 

 

Cô :Đàm Thị Hải 

Dương 

Thầy :Guidor 

 

14:00 chiều t2 hàng tuần 

(Từ 14:00-16:00 ) 

+ .14:00-15:00(Thầy 

Guidor )  

+.15:00-16:00 (Cô 

Dương ) 

 

3 Chủ đề : 

SEASON- THE WEATHER 

TUẦN 1:( 2/3/2020) 

-Khởi động bằng trò chơi:“Bing 

go” 

-Từ vựng các mùa và thời tiết 

các mùa. 

-Hỏi và trả lời về thời tiết các 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 chiều t2 hàng tuần 

(Từ 14:00-16:00 ) 

+ .14:00-15:00(Thầy 

Guidor )  



mùa  ở Việt Nam 

TUẦN 2 ( 9/3/2020) 

-Khởi động bằng trò chơi 

“Whisper “ 

-Hướng dẫn học sinh thể hiện ý 

tưởng của riêng mình về thời 

tiết 4 mùa ở việt Nam. 

-Tập hát chuẩn bị 26/3 

TUẦN 3 ( 16/3/2020) 

-Từ vựng theo chủ đề 

-Tìm hiểu về thời tiết các mùa 

của 1 vài đất nước khác trên thế 

giới 

TUẦN 4 (23/3/2020) 

-Khởi động bằng bài hát “Rain 

rain” 

-Các nhóm thi nói về thời tiết ở 

Việt Nam. 

-Tập hát chuẩn bị 26/3 

TUẦN 5 (30/3/2020) 

-Khởi động bằn trò chơi “Slap 

the board “ 

-HS thi viết 1 đoạn văn ngắn 

(100-120 từ ) về thời tiết các 

mùa ở Việt Nam. 

 

Cô :Đàm Thị Hải 

Dương 

Thầy :Guidor 

+.15:00-16:00 (Cô 

Dương ) 

 

 

4 Chủ đề: Clothes/ Uniforms  

TUẦN 1: (6/4/2020) 

-Trò chơi“Kim’s game”  

-Từ vựng các loại quần áo 

-Đặt câu đơn giản sd các từ 

 

 

 

 

  

 

 

14:00 chiều t2 hàng tuần 



vựng vừ học 

TUẦN 2 (13/4/2020) 

-Trò chơi “Find someone who “ 

-Từ vựng về các loại đồng phục 

ở trường học 

-Mẫu câu đơn giản theeo chủ đề 

TUẦN 3 (20/4/2020) 

(Nghỉ ô thi KH II) 

TUẦN 4 (27/4/2020) 

-Trò chơi “Hide and seek “ 

-Các mẫu câu hỏi đáp liên quan 

đến việc mặc đồng phục ở 

trường. 

Cô :Đàm Thị Hải 

Dương 

Thầy :Guidor 

(Từ 14:00-16:00 ) 

+ .14:00-15:00(Thầy 

Guidor ) 

+.15:00-16:00 (Cô 

Dương ) 

 

 

5 Chủ đề :   

Asking for directions 

TUẦN 1: (4/5/2020) 

-Khởi động trò chơi “Lucky 

number “ 

-Tù vựng theo chủ đê 

-Các mẫu câu chỉ đường thông 

dụng 

TUẦN 2:(11/5/2020) 

-Trò chơi “Slap the board  

-Hướng dẫn chỉ đường theo bản 

đồ chỉ dẫn 

TUẦN 3: (18/5/2020) 

-CLB tổng kết ,liên hoan 

 

Cô :Đàm Thị Hải 

Dương 

Thầy :Guidor 

 

14:00 chiều t2 hàng tuần 

(Từ 14:00-16:00 ) 

+ .14:00-15:00(Thầy 

Guidor ) 

+.15:00-16:00 (Cô 

Dương ) 

 

 

 

 

V. Tổ chức thực hiện 

1. Chuẩn bị 

* Học sinh: 

  - Các nhóm chuẩn bị nội dung theo chủ đề cụ thể trong tháng 

  - Rèn luyện các kỹ năng nghe ,nói đảm bảo cho các buổi sinh hoạt câu lạc bộ   

* Giáo viên: 



-Gv phụ trách : Cô: Đàm Thị Hải Dương  

  - Chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất cho câu lạc bộ hoạt động 

  - Phối hợp với giáo viên nước ngoài hướng dẫn học sinh chuẩn bị kiến thức theo chủ đề   
từng tháng. 

  - Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm cử  học sinh tham gia câu lạc bộ   

2. Thời gian và địa điểm: 

- Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ vào 14:00 chiều thứ 2 hàng tuần.(Từ 14:00 -16:00 ) 

  - Địa điểm tại phòng CLB Tiếng anh  

VI. Dự kiến kết quả đạt được 

Học sinh có kĩ năng giao tiếp tốt, kĩ năng ứng xử hợp lí với các tình huống trong cuộc 

sống, thói quen và kĩ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm; có tinh thần đoàn kết và tự tin 

khi giao tiếp bằng Tiếng Anh. 

 

                                                                          CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ 

 

 

  

                                                                              ĐÀM THỊ HẢI DƯƠNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


