
PHẦN 2 

GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ 

TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

 

5. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP  

 

I.  MỤC TIÊU, NỘI DUNG GIÁO DỤC SDNLTK&HQ TRONG 

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP   

 1. Mục tiêu hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp  

      Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (GDNGLL) ở trường tiểu học 

giúp học sinh: 

- Củng cố, bổ sung những kiến thức đã học qua các môn học ở trên lớp; 

Từng bước phát triển một cách phù hợp sự hiểu biết trong các lĩnh vực của đời 

sống, xã hội.  

- Từng bước hình thành và phát triển các kĩ năng cần thiết, phù hợp với lứa 

tuổi (Kĩ năng tham gia hoạt động tập thể, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng nhận thức,…) 

- Hứng thú, mong muốn tham gia các hoạt động tập thể một cách tích cực, 

phù hợp. 

2. Mục tiêu, nội dung  giáo dục SDNLTK&HQ trong hoạt động 

GDNGLL  



Hoạt động 1 

Bạn đã biết mục tiêu hoạt động GDNGLL, bằng kinh nghiệm chỉ đạo trong 

hoạt động GDNGLL ở tiểu học, bạn hãy thực hiện nhiệm vụ sau: 

1. Nêu mục tiêu giáo dục  trong SDNLTK&HQ hoạt động GDNGLL 

cấp Tiểu học. 

2. Nêu  nội dung giáo dục SDNLTK&HQ trong hoạt động giáo dục 

NGLL cấp Tiểu học. 

        Bạn hãy độc lập suy nghĩ sau đó thảo luận trong nhóm của mình. 
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Mục tiêu giáo dục SDNLTK&HQ trong hoạt động GDNGLL cấp Tiểu 

học 

       Giáo dục SDNLTK&HQ trong hoạt động GDNGLL  cấp Tiểu học 

nhằm : 

- Nâng cao nhận thức và mở rộng những hiểu biết về năng lượng ; mối quan 

hệ giữa SDNLTK&HQ  và bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học;  

- Xác định trách nhiệm của học sinh trong việc SDNLTK&HQ  ở nhà, ở 

trường và địa phương. 



- Góp phần hình thành và phát triển tình cảm yêu quý, gần gũi, thân thiện 

với thiên nhiên và môi trường xung quanh, quan tâm tới việc SDNLTK&HQ  và 

bảo vệ môi trường. 

- Biết thực hiện nếp sống ngăn nắp, vệ sinh, thực hiện SDNLTK&HQ  

- Có khả năng tham gia một số hoạt động giáo dục SDNLTK&HQ và bảo 

vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi do nhà trường tổ chức. 

Nội dung giáo dục SDNLTK&HQ trong hoạt động GDNGLL 

      Nội dung giáo dục  SDNLTK&HQ qua hoạt động giáo dục NGLL cấp 

tiểu học có thể bao gồm các vấn đề: 

- Khái niệm đơn giản về năng lượng, nguồn năng lượng. 

- Vai trò của năng lượng, ý nghĩa của việc SDNLTK&HQ  trong cuộc sống 

; Mối quan hệ giữa SDNLTK&HQ  và bảo vệ môi trường;   

- Một số biện pháp giáo dục SDNLTK&HQ ; Giáo dục SDNLTK&HQ   và 

vai trò của học sinh tiểu học; những quy định của nhà trường và địa phương về 

SDNLTK&HQ.   

      Các nội dung trên có thể được thực hiện qua các chủ đề: 

- Ngôi nhà của em 

- Mái trường thân yêu của em. 

- Em yêu quê hương 

- Môi trường sống của em 



- Em yêu thiên nhiên 

- Vì sao môi trường bị ô nhiễm 

- SDNLTK&HQ trong tiêu dùng và sinh hoạt 

II. MỘT SỐ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG GDNGLL VỀ NỘI DUNG  

SDNLTK&HQ TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC 

      Hoạt động GDNGLL ở tiểu học rất đa dạng và phong phú. Các hoạt 

động GDNGLL ở tiểu học là điều kiện thuận lợi và phù hợp với nhu cầu tham gia 

hoạt động tập thể của học sinh tiểu học. Các hình thức đa dạng, phong phú của 

hoạt động GDNGLL giúp cho việc chuyển tải các nội dung giáo dục, đặc biệt là 

giáo dục SDNLTK&HQ tới học sinh một cách nhẹ nhàng, tự nhiên và hấp dẫn. 

 

Hoạt động 2 

    Bạn hãy nhớ lại việc tổ chức hoạt động GDNGLL ở trường tiểu học của 

mình, qua tư liệu của các phương tiện thông tin, bạn hãy trả lời các câu hỏi sau: 

1. Nêu nội dung, hình thức cụ thể giáo dục  SDNLTK&HQ trong hoạt 

động GDNGLL ở trường tiểu học? 

2. Nêu một số phương pháp GDNGLL ở trường tiểu học?                       
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Căn cứ vào thực tiễn và hướng dẫn hoạt động GDNGLL ở tiểu học, giáo 

dục SDNLTK&HQ trong trường tiểu học có thể được thực hiện thông qua một số 

nội dung, hình thức sau: 

- Hoạt động làm sạch đẹp trường lớp. 

    Hoạt động làm sạch đẹp trường lớp bao gồm các hình thức cơ bản 

như:  

+ Làm vệ sinh lớp học, sân trường, phạm vi trường học ;  

+ Trang trí lớp học (bằng cây xanh, hoa tươi, ...) 

+ Trồng, chăm sóc cây và hoa trong vườn trường, sân trường.  

+ Thi làm đẹp lớp bằng hoạt động trang trí lớp học,...   

- Làm sạch, đẹp đường phố, làng bản, thôn, xóm. 

+ Dọn vệ sinh đường phố làng bản, thôn, xóm vào những ngày cuối tuần. 

+ Trồng , chăm sóc cây và hoa làm cho môi trường nơi cư trú và nơi công 

cộng xanh, sạch, đẹp. 

- Tổ chức hội thi hiểu biết về giáo dục sdnltkhq và bảo vệ môi trường.  

- Tổ chức thi tìm hiểu, khám phá về môi trường xung quanh theo các chủ 

đề: Năng lượng và cuộc sống cuả chúng em; nguồn năng lượng trong tương lai ; 

Nước, không khí và ánh sáng nguồn năng lượng quý giá của chúng ta;  Môi trường 

xanh, sạch đẹp và nhiệm vụ của học sinh chúng ta ,... 

- Vẽ về đề tài sử dụng SDNLTK&HQ trong cuộc sống. 



- Thảo luận theo chủ đề vè năng lượng và môi trường. Ví dụ: “Hãy hành 

động vì môi trường sạch đẹp”.  “Năng lượng và tài nguyên thiên nhiên”  

- Thi vẽ về đề tài năng lượng thiên nhiên và môi trường. 

- Thi sáng tác thơ ca, báo chí, tiểu phẩm về đề tài giáo dục SDNLTK&HQ . 

- Tổ chức các loại hình câu lạc bộ về giáo dục SDNLTK&HQ .  

- Thi tuyên truyền viên giỏi về giáo dục SDNLTK&HQ  và bảo vệ môi 

trường. 

- Phát thanh, tuyên truyền về SDNLTK&HQ và bảo vệ môi trường; vận 

động mọi người cùng thực hiện SDNLTK&HQ . 

- Thi hùng biện về đề tài SDNLTK&HQ  ;  

- Tổ chức các trò chơi về SDNLTK&HQ . 

- Nghe nói chuyện về chủ đề SDNLTK&HQ. 

- Giao lưu với các nhà nghiên cứu, hoạt động về SDNLTK&HQ . 

- Các hình thức đóng vai, đoán ô chữ, hái hoa dân chủ về đề tài 

SDNLTK&HQ . 

Phương pháp tổ chức hoạt động GDNGLL trong trường tiểu học rất đa 

dạng và phong phú. Phương pháp  hoạt động GDNGLL trong trường tiểu là sự kết 

hợp hài hoà giữa phương pháp giáo dục và phương pháp dạy học, giáo viên cần 

vận dụng linh hoạt và kết hợp một cách sáng tạo vào từng nội dung và hình thức 

cụ thể của mỗi hoạt động. Sau đây là một số phương pháp thường được sử dụng: 

1. Phương pháp thảo luận nhóm 



    Thảo luận trong hoạt động GDNGLL là một dạng tương tác nhóm, trong 

đó các thành viên cùng tham gia giải quyết một vấn đề được quan tâm nhằm đạt 

tới một sự  hiểu biết chung. Thảo luận trong nhóm tạo ra một môi trường an toàn 

cho HS kiểm chứng ý kiến của mình, có cơ hội giao tiếp với nhau giữa các thành 

viên trong nhóm. 

2. Phương pháp đóng vai 

    Đóng vai là phương pháp tổ chức HS thực hành một số cách ứng xử nào 

đó trong một tình huống giả định.  Phương pháp đóng vai tạo cơ hội cho HS thực 

tập, rèn luyện kĩ năng trong môi trường an toàn. Phương pháp đóng vai được thực 

hiện không có kịch bản chuẩn bị trước, mà do HS tự hình thành trong qua trình 

thảo luận nhóm. 

3. Phương pháp giải quyết vấn đề 

    Giải quyết vấn đề là xem xét, phân tích những vấn đề đang tồn tại và xác 

định các bước thực hiện nhằm cải thiện tình hình. Phương pháp giải quyết vấn đề 

giúp HS tìm được những cách thức có hiệu quả để giải quyết các vấn đề, tình 

huống cụ thể trong đời sống hàng ngày. 

    4. Phương pháp giao nhiệm vụ 

    Giao nhiệm vụ là đặt HS vào một vị trí nhất định, yêu cầu các em phải 

thực hiện trách nhiệm cá nhân. Giao nhiệm vụ là cách thức phát triển tính tích cực, 

chủ động, sáng tạo và khả năng đáp ứng trong mọi tình huống của HS. 

III. GIỚI THIỆU MỘT SỐ MODULE GIÁO DỤC SDNLTK&HQ 

Modul 1 

 Sử dụng chất thải hợp lí 



I. Mục tiêu 

 Sau hoạt động, học sinh có khả năng: 

- Hiểu được sự cần thiết phải sử dụng một cách hợp lí nguồn chất thải do 

con người tạo ra trong quá trình lao động, sản xuất và sinh hoạt hằng ngày. Nhận 

biết được các dạng chất thải khác nhau có trong đời sống hằng ngày. 

- Biết cách sử dụng hợp lí các chất thải, không làm ảnh hưởng đến môi 

trường và chất lượng cuộc sống con người. 

- Tỏ thái độ không đồng tình với những hành vi sử dụng chất thải bừa bãi 

làm ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống con người. 

II. Nội dung và hình thức hoạt động 

 1. Nội dung 

 - Chất thải là những dạng vật chất được sản sinh ra qua quá trình 

chuyển hóa các dạng vật chất có khả năng sinh công như: than, dầu, khí đốt, điện 

năng. 

- Chất thải là do từ nhiều nguồn khác nhau mà có. Loại do con người tạo ra 

từ trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày như: bao gói thực phẩm bằng túi nylon, 

nước thải sinh hoạt, rác thải sinh hoạt (gồm các loại rác kim khí, rác thủy tinh, rác 

thực vật, kể cả những bó hoa, những lẵng hoa và những bao gói tặng phẩm, các 

vòng hoa trong đám tang, vàng hương trong các lễ hội). Loại sinh ra từ sản xuất 

công nghiệp của các nhà máy, các doanh nghiệp như nước thải với lượng hóa chất 

lớn làm ô nhiễm môi trường, khói bụi từ các ống khói nhà máy nhả ra , tạo nên 

những “bãi thải” một cách tự nhiên. 



- Biện pháp sử dụng một cách hợp lí các chất thải nhằm làm giảm thiểu sự 

ô nhiễm môi trường, đồng thời làm tăng chất lượng cuộc sống cho con người. 

2. Hình thức tổ chức 

- Thảo luận theo chủ đề “Sử dụng chất thải hợp lí ”. 

- Trò chơi "Bỏ chất thải vào thùng". 

III. Thời gian: 30 phút 

IV. Chuẩn bị 

 1. Giáo viên 

- Thu thập tài liệu về các loại chất thải do con người tạo ra. Lựa chọn 

những loại chất thải mà học sinh tiểu học dễ nhận biết. 

- Sưu tầm một số tranh ảnh về các chất thải. 

- Chuẩn bị một vài thông tin hay câu chuyện ngắn nói về nguồn gốc có chất 

thải. 

 2. Học sinh 

- Sưu tầm tranh ảnh theo gợi ý của giáo viên. 

- Chuẩn bị ý kiến để thảo luận nhóm. 

V. Tổ chức hoạt động 

 5.1. Hoạt động 1: Liệt kê các loại chất thải 

a) Mục tiêu 



- Nhận biết được một số loại chất thải thường gặp trong đời sống hằng 

ngày. 

 - Biết cách phân loại các loại chất thải đó. 

b) Cách tiến hành 

- Chia lớp thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm từ 5-6 học sinh. 

- Giao nhiệm vụ cho nhóm hoạt động theo câu hỏi “Hãy kể tên các loại chất 

thải mà em thường gặp trong cuộc sống hằng ngày”. Phát cho mỗi nhóm một vài 

tờ giấy A4 để ghi kết quả thảo luận. 

- Các nhóm thảo luận trong thời gian 15 phút. Sau đó đại diện nhóm trình 

bày kết quả thảo luận của nhóm mình. 

- Giáo viên giúp học sinh hệ thống hóa lại những loại chất thải mà các em 

thường gặp trong cuộc sống hằng ngày. 

c) Kết luận  

Có nhiều loại chất thải mà chúng ta thường gặp hằng ngày. Có loại do con 

người tạo ra từ sinh hoạt hằng ngày, có loại do từ sản xuất công nghiệp của các 

nhà mày hay các doanh nghiệp. 

 5.2. Hoạt động 2: Trò chơi “Bỏ chất thải vào thùng”      

a) Mục tiêu  

Trò chơi giúp học sinh biết cách thực hiện trách nhiệm công dân trong việc 

giữ gìn môi trường sạch sẽ bằng cách sử dụng chất thải (các loại rác) hợp lí, đúng 

nơi quy định. 



b) Cách tiến hành 

- Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm: nhóm "thùng đựng chất thải" và nhóm 

"bỏ chất thải". 

- Phổ biến cách chơi: 

 + Nhóm "bỏ chất thải" xếp thành hình vòng tròn, mỗi em cầm sẵn 

một vật tượng trưng cho rác-những chất thải do người dân thải ra (túi nylon, 

những bông hoa đã bị nát, giấy vụn... ). Nhóm "thùng đựng chất thải" đứng ở trong 

vòng tròn. 

     + Khi có lệnh chơi, các em nhanh chóng bỏ chất thải vào thùng. Mỗi 

thùng chỉ đựng số lượng chất thải là 3 ( "thùng đựng chất thải" cầm 3 vật trên tay 

). 

 + Khi có lệnh kết thúc, em nào còn cầm "chất thải" là thua. Em nào 

vứt "chất thải" đi là bị phạt. "Thùng đựng chất thải" cầm thiếu hoặc thừa cũng bị 

phạt. 

- Học sinh thực hiện trò chơi. 

- Sau đó thảo luận câu: Vì sao phải bỏ các chất thải vào thùng đựng chất 

thải? Vứt các chất thải bừa bãi có tác hại gì? Liệu các chất thải này có thể được sử 

dụng để tái chế thành những sản phẩm có ích cho con người không? Đó là những 

chất thải nào? Em có thể kể tên những chất thải đó được không? 

c) Kết luận  

Bỏ các chất thải vào thùng để giữ vệ sinh chung, giữ cho môi trường trong 

sạch, tránh được dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho con người. Việc làm đó thể 

hiện chúng ta đã sử dụng hợp lí chất thải. 



 5.3. Hoạt động 3: Thảo luận chung cả lớp 

a) Mục tiêu  

Xác định các biện pháp sử dụng hợp lí các chất thải thường gặp trong đời 

sống hằng ngày. 

b) Cách tiến hành 

- Cho học sinh xem một vài bức tranh có các loại chất thải mà các em 

thường gặp hằng ngày. Học sinh quan sát với mục đích xác định tên của chất thải, 

những việc làm của con người nhằm đảm bảo cho môi trường trong sạch và cách 

sử dụng các chất thải đó trong cuộc sống hằng ngày theo hướng vừa tiết kiệm vừa 

có hiệu quả. 

- Giáo viên nêu câu hỏi:  

 + Các em nhìn thấy gì trong các bức tranh này? 

 + Con người đang làm gì với những chất thải có trong tranh đó? 

 + Nếu là em thì em sẽ xử sự như thế nào với những chất thải đó? 

- Học sinh trao đổi theo các câu hỏi gợi ý trên bằng cách phát biểu ý kiến cá 

nhân. Giáo viên ghi nhận các câu trả lời của học sinh và tóm tắt thành những nội 

dung chính. 

c) Kết luận  

Chất thải có nhiều trong cuộc sống hằng ngày. Sử dụng chất thải cho hợp lí 

và có hiệu quả là trách nhiệm của mỗi người dân, trong đó có học sinh chúng ta. 

Hãy tìm những biện pháp hiệu quả nhất để sử dụng chất thải phù hợp với yêu cầu 

của cuộc sống con người. 



VI. Tư liệu tham khảo 

6.1.Trò chơi "Bỏ chất thải vào thùng" 

 Quản trò cho người chơi xếp thành hình vòng tròn, trên tay mỗi 

người cầm một vật đã chuẩn bị sẵn tượng trưng cho các chất thải (túi nylon, những 

bông hoa đã bị nát, giấy vụn...). Cử một số bạn làm "thùng đựng chất thải" đứng ở 

trong vòng tròn. Số "thùng đựng chất thải" bằng khoảng 1/3 số lượng người chơi. 

Khi có lệnh chơi, người chơi nhanh chóng bỏ chất thải vào thùng 

 ( chỉ được bỏ một "chất thải" ). Mỗi thùng chỉ đựng số lượng chất thải là  3  

( "thùng đựng chất thải" cầm 3 vật trên tay). Khi có lệnh kết thúc, bạn nào 

còn cầm "chất thải" trên tay là thua. Bạn nào vứt "chất thải" đi là bị phạt. "Thùng 

đựng chất thải" cầm thiếu hoặc thừa "chất thải" cũng bị phạt. Người chơi có thể 

chọn những vật có kích thước to để "thùng đựng chất thải" gặp khó khăn, làm tăng 

mức độ hấp dẫn của trò chơi. 

6.2. Gợi ý các việc làm nhằm sử dụng chất thải hợp lí  và có tác dụng bảo 

vệ môi trường 

- Hạn chế sử dụng túi nilon để bao gói thực phẩm. 

- Bỏ chất thải đúng nơi quy định. 

- Không vứt bừa bãi những bông hoa đã bị giập nát làm mất vệ sinh môi 

trường nơi chúng ta sống và sinh hoạt. 

- Nhắc nhở các bạn cùng giữ gìn vệ sinh chung. 

Modul 2 

 Năng lượng mặt trời 



I. Mục tiêu 

 Sau hoạt động, học sinh có khả năng: 

- Hiểu được năng lượng mặt trời là nguồn nhiệt năng vô tận mà loài người 

cần phải khai thác một cách hợp lí để phục vụ cho cuộc sống con người.   

- Biết thu thập những thông tin về nguồn năng lượng này. 

- Ham thích tìm hiểu về hành tinh mặt trời và nguồn năng lượng mặt trời vô 

tận. 

II. Nội dung và hình thức hoạt động 

 1. Nội dung 

- Mặt trời là hành tinh lớn trong vũ trụ cho ta nguồn năng lượng vô tận. Mặt 

trời có tác dụng rất nhiều cho cuộc sống của con người và cho các loài thực vật 

khác. Nếu không có mặt trời tỏa ra nguồn năng lượng lớn thì mọi sinh vật trên trái 

đất này sẽ khó mà tồn tại. 

- Người ta đã sử dụng nguồn năng lượng mặt trời phục vụ cho sản xuất 

nông nghiệp, cho các ngành công nghiệp khác, ví dụ như làm pin mặt trời để sử 

dụng chiếu sáng nhằm tiết kiệm điện. 

- Năng lượng mặt trời là nguồn nhiệt năng vô tận, nguồn năng lượng không 

gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy chúng ta hãy cố gắng khai thác và sử dụng nó một 

cách hợp lí nhất nhằm phục vụ cho cuộc sống của con người và đảm bảo phát triển 

bền vững. 

 2. Hình thức hoạt động 

- Thi đố vui tìm hiểu về mặt trời. 



- Biểu diễn văn nghệ 

III. Thời gian: 30 phút 

IV. Chuẩn bị 

 1. Giáo viên 

 - Sưu tầm một vài thông tin về hành tinh lớn của vũ trụ là mặt trời 

như: kích thước, khoảng cách với trái đất, độ nóng, con người khai thác nguồn 

năng lượng mặt trời để làm pin chiếu sáng... 

 - Chọn một vài bức tranh mô tả cảnh bình minh sớm mai với những 

tia nắng do mặt trời chiếu rọi hoặc cảnh con người đang tập thể dục buổi sáng 

trước ánh mặt trời; tranh về pin mặt trời... 

 - Xây dựng một số câu hỏi để tổ chức thi đố vui cho học sinh. Các 

câu hỏi được gài trên cây hoa để học sinh hái hoa. 

 - Chọn một vài bài hát có nội dung liên quan. 

 - Chuẩn bị phần thưởng (nếu có). 

 2. Học sinh 

 - Sưu tầm tranh ảnh theo nội dung gợi ý của giáo viên, càng nhiều 

càng tốt. 

 - Tập luyện các bài hát có liên quan hoặc những bài hát vui nhộn của 

tuổi thiếu niên. Xây dựng thành chương trình biểu diễn. 

V. Tổ chức hoạt động 



 5.1.Hoạt động 1: Thi đố vui 

a) Mục tiêu  

Giúp học sinh nhận biết được tác dụng của mặt trời đối với cuộc sống của 

con người. 

b) Cách tiến hành 

- Cây hoa có gài những câu hỏi đặt giữa lớp. 

- Giáo viên phổ biến cách chơi: từng tổ cử đại diện lên hái hoa và trả lời 

câu hỏi có trong bông hoa. Nếu tổ nào không trả lời được thì thành viên của tổ đó 

phải trả lời thay. Nếu vẫn không có câu trả lời thì tổ khác có quyền thay thế. Khi 

đó điểm số được tính cho tổ bạn. 

- Lần lượt từng tổ cử đại diện lên hái hoa. Giáo viên sẽ là người chấm điểm. 

- Kết thúc cuộc thi, giáo viên thông báo số điểm của từng tổ. Tổ nào có số 

điểm cao nhất sẽ được phần thưởng. 

c) Kết luận 

 Qua trò chơi này, chúng ta hiểu được vai trò của mặt trời đối với 

cuộc sống con người cũng như các loài thực vật khác. Nhưng cũng phải biết sử 

dụng năng lượng mặt trời đúng lúc, nếu không sẽ phản tác dụng. 

 5.2.Hoạt động 2: Biểu diễn văn nghệ 

a) Mục tiêu 

Tạo bầu không khí vui tươi cho buổi sinh hoạt, rèn luyện các kĩ năng tham 

gia hoạt động tập thể. 



b) Cách tiến hành 

 Theo chương trình văn nghệ đã được xây dựng, học sinh tiến hành 

biểu diễn các bài hát, điệu múa, đọc thơ, kể chuyện. 

 Hoạt động này diễn ra cho đến khi chương trình văn nghệ được hoàn 

thành. 

VI.Tư liệu tham khảo 

        Một số bài hát cho thiếu nhi 

- Nắng sớm - Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích 

- Ai dậy sớm - Nhạc: Khánh Vinh, Lời thơ: Võ Quảng 

- Khăn quàng thắm mãi vai em - Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu 

- Em hát gọi Mặt trời - Nhạc và lời: Nguyễn Thúy Liễu 

- Biển quê em. Dân ca Nam bộ (Kí âm: Lư Nhất Vũ, Lời mới: Lê Giang) 

- Mùa xuân về. Dân ca Dao (Ghi âm: Nguyễn Đình Phúc, Đặt lời: Phùng Lê 

, Nông Viết Toại) 

Modul 3 

 Con người và chất đốt 

I. Mục tiêu 

 Sau hoạt động, học sinh có khả năng: 



- Hiểu ý nghĩa của việc sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả chất đốt trong sinh 

hoạt hằng ngày. 

- Biết phân loại các dạng chất đốt khác nhau. 

- Tích cực ủng hộ các hành vi và thái độ sử dụng chất đốt an toàn và tiết 

kiệm. Đấu tranh với những thái độ và hành vi sử dụng chất đốt thiếu an toàn và 

lãng phí. 

II. Nội dung và hình thức hoạt động 

 1. Nội dung 

- Trong đời sống hằng ngày chúng ta gặp rất nhiều loại chất đốt khác nhau. 

Chất đốt cho nấu ăn như: ga, dầu hỏa, than, củi, điện. Chất đốt sử dụng trong sản 

xuất như: than, dầu nhờn, điện. 

- Các loại chất đốt kể trên đều là dạng vật chất có khả năng sinh công, đó là 

nguồn năng lượng sơ cấp, hoặc nguồn năng lượng thứ cấp được sinh ra qua quá 

trình chuyển hóa năng lượng sơ cấp. 

- Để giảm thiểu tiêu thụ năng lượng, giảm chi phí cho hoạt động và sinh 

hoạt hằng ngày thì chúng ta phải sử dụng năng lượng tiết kiệm và có hiệu quả. 

- Muốn vậy phải tính toán đến việc sử dụng các thiết bị, phương tiện có khả 

năng làm giảm việc tiêu hao các chất đốt mà vẫn đảm bảo nhu cầu năng lượng cần 

thiết cho sản xuất, dịch vụ và sinh hoạt. 

 2. Hình thức hoạt động 

- Thi vẽ tranh theo chủ đề “Chất đốt quanh ta” 

- Thảo luận chung cả lớp. 



III. Thời gian: 30 phút 

IV. Chuẩn bị 

 1.Giáo viên 

- Chọn một số tranh ảnh mô tả bếp đun, các loại chất đốt như than, củi, dầu 

hỏa, điện 

- Chuẩn bị giấy A4, giấy khổ to, bút mầu 

- Sưu tầm câu chuyện ngắn về việc sử dụng chất đốt hợp lí. 

 2. Học sinh 

- Theo gợi ý của giáo viên, có thể sưu tầm tranh ảnh về các loại chất đốt. 

- Chuẩn bị một vài tiết mục văn nghệ. 

V. Tổ chức hoạt động 

 5.1. Hoạt động 1: Khởi động 

 Toàn lớp hát bài hát tập thể, sau đó giáo viên nêu lí do hoạt động. 

 5.2. Hoạt động 2: Thi vẽ tranh 

a) Mục tiêu 

 Giúp học sinh thể hiện sự hiểu biết của mình về các loại chất đốt và 

cách sử dụng nó có hiệu quả và tiết kiệm. 

b) Cách tiến hành 



- Phát cho mỗi học sinh 01 tờ giấy A4. Các em thể hiện bài vẽ của mình: có 

thể là bếp đun dầu, bếp đun than tổ ong, củi, bếp điện. 

- Học sinh vẽ trong 5 phút. Sau đó mối tổ chọn từ 1-2 bức vẽ đẹp nhất để 

tham dự thi với tổ bạn. Các bức vẽ được chọn sẽ dán lên bảng để toàn lớp quan 

sát. 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét và tìm ra bức vẽ đẹp nhất, phản 

ánh đúng nội dung. 

- Mời học sinh có bức vẽ đẹp nhất lên trình bày ý tưởng của mình. 

- Cả lớp vỗ tay biểu dương. Giáo viên tuyên dương và phát thưởng (nếu 

có). 

c) Kết luận 

 Mỗi người chúng ta hãy lựa chọn cách sử dụng chất đốt hợp lí và tiết 

kiệm nhất. Có như vậy mới đảm bảo cho môi trường trong sạch, làm giảm mức 

tiêu hao năng lượng không cần thiết. 

 5.3. Hoạt động 3: Thảo luận chung 

a) Mục tiêu 

 Tạo cơ hội để mọi học sinh thể hiện ý kiến của mình về việc sử dụng 

tiết kiệm và có hiệu quả chất đốt trong cuộc sống hằng ngày. 

b) Cách tiến hành 

- Từ những bức tranh vẽ treo trên bảng, giáo viên đặt câu hỏi để cả lớp 

cùng suy nghĩ trả lời: 



 + Những bức vẽ này nói về cái gì? (gợi ý có thể nói về một loại chất 

đốt, hoặc thiết bị hay phương tiện nào đó). 

 + Nếu sử dụng những chất đốt một cách hợp lí như trong các bức vẽ 

thì sẽ có lợi gì? 

- Học sinh cùng quan sát và suy nghĩ trong 5 phút. Sau đó giáo viên gọi học 

sinh trả lời. 

- Trong quá trình thảo luận chung, xen kẽ một vài bài hát để thay đổi không 

khí hoạt động. 

c) Kết luận 

 Chất đốt là dạng vật chất cung cấp năng lượng phục vụ cho sinh hoạt 

và sản xuất. Cần phải có thái độ và hành vi sử dụng chất đốt một cách tiết kiệm và 

hiệu quả nhất. 

Modul 4 

Nước - Nguồn năng lượng quý giá  

I. Mục tiêu 

 Sau hoạt động, học sinh có khả năng: 

- Biết được nước là nhu cầu, nguồn năng lượng quý giá không thể thiếu 

được trong cuộc sống của sinh vật. 

- Nước là một tài nguyên không phải vô hạn, cần phải khai thác, sử dụng 

một cách hợp lí. 

- Biết sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày. 



- Tham gia vào các hoạt động tuyên truyền bảo vệ nguồn nước và sử dụng 

nước tiết kiệm hiệu quả do nhà trường tổ chức. 

II. Nội dung và hình thức tổ chức 

1. Nội dung         

  -  Nước là nguồn năng lượng to lớn được sử dụng trong nhiều lĩnh 

vực kinh tế. Nước  phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, cho các ngành công nghiệp 

khác. Đặc biệt, là công ngiệp thủy điện. 

- Nước là nhu cầu thiết yếu đối với cuộc sống. Nước không phải vô hạn, 

nên phải bảo vệ nguồn nước và cần sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả. 

2. Hình thức tổ chức 

- Thảo luận nhóm về năng lượng nước. 

- Trò chơi “ Đổ nước vào chai” 

III. Thời gian: 45 phút 

IV. Chuẩn bị 

- Các tranh, ảnh về con người sử dụng năng lượng nước như: Nhà máy thủy 

điện Hòa Bình, guồng nước, giã gạo nước, tầu hỏa chạy bằng hơi nước, máy hơi 

nước. 

- Giấy A4, bút chì, bút mầu 

- Hai chậu nước, hai thìa múc nước, hai vỏ chai giống nhau.  

V. Tổ chức hoạt động 



Khởi động: Cả lớp hát một bài 

Hoạt động 1: Thảo luận nhóm 

a) Mục tiêu: HS biết được nước là tài nguyên quý giá, là nguồn năng lượng 

quan trọng đối với cuộc sống. 

b) Cách tiến hành : 

- Treo các tranh lên bảng 

- GV chia lớp thành các nhóm từ 4-6 em, cử nhóm trưởng. 

- GV hướng dẫn các nhóm hoạt động: các em quan sát tranh, thảo luận 

trong nhóm và trả lời các câu hỏi sau: 

+ Nội dung các tranh ảnh nói lên điều gì? 

+ Con người đã lợi dụng sức nước để làm gì? 

+ Nước đóng vai trò như thế nào đối với cuộc sống của sinh vật? 

- Các nhóm hoạt động 

- Đại diện một vài nhóm lên trình bày kết quả thảo luận  

- Các nhóm khác bổ sung, trao đổi 

- GV kết luận:  

       Nước là một nguồn năng lượng quý giá, là một nhu cầu không thể thiếu 

được đối với cuộc sống, nước được sử dụng trong công nghiệp, nông nghiệp như 

một loại nhiên liệu.  



Hoạt động 2: Trò chơi “Đổ nước vào chai” 

a) Mục tiêu:  

- Nâng cao nhận thức của HS về vai trò của nước sạch đối với cuộc sống 

của sinh vật. 

- Biết giữ gìn và sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả. 

b) Cách tiến hành: 

- Địa điểm chơi là sân trường 

- GV chuẩn bị 02 chậu nước sạch, hai thìa múc nước và 02 vỏ chai giống 

nhau. chuẩn bị vạch xuất phát - vạch đặt hai chậu nước , vạch đặt hai vỏ chai 

- GV chia lớp thành hai đội, mỗi đội 05 người. 

- GV phổ biến cách chơi: 

Cách chơi 1 

+ Hai đội đứng tại vạch xuất phát theo hàng dọc, em đứng đầu cầm thìa. 

+ Khi có lệnh xuất phát: em đứng đầu dung thìa múc nước, chạy nhanh về 

đích để vỏ chai, đỏ nước vào chai, rồi nhanh chóng quay lại đưa thìa cho bạn kế 

tiếp, bạn này làm như bạn thứ nhất,...cho đến người cuối cùng. Qua trình lại được 

tiếp tục từ đầu. 

- Luật chơi:  

+ Hết thời gian quy định, đội nào đổ được nhiều nước vào chai hơn là đội 

thắng cuộc. 



+ Khi đổ nước không dùng tay giữ chai. 

- Các đội thực hành chơi: hai đội chơi xong, đến hai đội chơi khác tiếp tục. 

- Chú ý: Khoảng cách giữa hai vạch không quá xa, nên khoảng 2m - 3m. 

- Kết thúc cuộc chơi: 

+ GV khuyến khích các em phát biểu cảm tưởng, nêu ý nghĩa của trò chơi . 

+ Gợi ý các em trao đổi đưa ra các biện pháp giữ gìn vệ sinh nước sạch, 

nước uống trong nhà trường. 

- GV Kết luận:  

+  Nước là một nhu cầu quan trọng, không có nước các sinh vật không thể 

tồn tại.  

+ Chúng ta cần giữ gìn, bảo vệ và sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả. 

Cách chơi thứ hai: 

- Có thể 05 em đứng thành hàng dọc từ vạch xuất phát đến vạch đích. Em 

đứng tại vạch xuất phát dùng thìa múc nước, đưa cho bạn kế tiếp, bạn kế tiếp lại 

đưa cho bạn tiếp theo,... cho đến bạn cuối cùng, bạn này đổ nước vào chai rồi 

nhanh chóng chuyền thìa cho bạn đầu tiên. Qua trình lại tiếp tục như ban đầu. 

Kết luận chung 

      - Nước là một nguồn năng lượng quý giá, là một nhu cầu không thể 

thiếu được đối với cuộc sống.  



    - Năng lượng nước có ý nghĩa to lớn đối với cuộc sống con người. Con 

người lợi dụng thủy năng để xây dựng các nhà máy thủy điện,... tạo ra điện phục 

vụ đời sống con người.  

   - Nước sạch không phải là vô hạn, chúng ta cần phải sử dụng nước tiết 

kiệm, hiệu quả và tích cực bảo vệ nguồn nước.  

Modul 5 

Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả 

I. Mục tiêu 

 Sau hoạt động, học sinh có khả năng: 

- Biết được điện là nguồn năng lượng quý giá đối với cuộc sống và nhu cầu 

sản xuất. 

- Biết được ý nghĩa của việc sử dụng điện tiết kiệm và  hiệu quả trong cuộc 

sống sinh hoạt hằng ngày. 

- Thực hành sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả ở lớp, trường và gia đình. 

II. Nội dung và hình thức tổ chức 

1. Nội dung 

- Điện là nguồn năng lượng to lớn được sử dụng trong nhiều lĩnh vực kinh 

tế. Điện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, cho các ngành công nghiệp khác. 

- Điện là nhu cầu thiết yếu đối với cuộc sống. Nhu cầu và chi phí về điện 

đối với nước ta rất lớn, nếu không sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả thì chúng ta có 

nguy cơ thiếu điện. 



- Các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả ở gia đình, trường lớp.  

2. Hình thức tổ chức 

- Thảo luận nhóm về tầm quan trọng của điện năng trong cuộc sống sinh 

hoạt và sản xuất. 

- Xây dựng ”Dự án”  sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả ở gia đình, trường lớp 

và địa phương. 

III. Thời gian: 45 phút 

IV. Chuẩn bị 

- Các giỏ đựng phiếu hoạt động. 

- Tranh, ảnh minh họa thực tiễn sử dụng điện năng trong cuộc sống và sản 

xuất. 

- Một số thiết bị sử dụng bằng điện thông thường minh họa các giải pháp sử 

dụng điện tiết kiệm hiệu quả. 

V. Tổ chức hoạt động 

Khởi động: Cả lớp hát một bài 

Hoạt động 1: Thảo luận nhóm 

a) Mục tiêu: HS biết vai trò và tầm quan trọng của điện năng trong cuộc 

sống sinh hoạt và sản xuất. 

b) Cách tiến hành: 

- Chia lớp thành các nhóm từ 4-6 HS, cử nhóm trưởng. 



- GV treo lên bảng các bức tranh, ảnh về sử dụng điện trong các lĩnh vực 

kinh tế: Điện trong sinh hoạt, điện trong sản xuất công nghiệp, điện trong sản xuất 

nông nghiệp, điện trong kinh doanh,...và hướng dẫn HS quan sát tranh để trả lời 

các câu hỏi sau: 

+ Điện được sử dụng như thế nào trong cuộc sống và sản xuất? 

+ Điều gì xảy ra nếu chúng ta thiếu hoặc không có điện? 

-  Các nhóm hoạt động 

- Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận 

- Các nhóm trao đổi chung 

- Kết luận:   

+ Điện là nguồn năng lượng quan trọng đối với cuộc sống con người , điện 

được sử dụng trong nhiều lĩnh vực kinh tế. Điện phục vụ cho sản xuất nông 

nghiệp, cho các ngành công nghiệp khác và đóng vai trò quyết định sự phát triển 

của các lĩnh vực kinh tế. 

+ Điện không phải là nguồn năng lượng vô hạn, nước ta hiện nay đang 

thiếu điện, đã và đang phải bỏ ra một khoản chi phí lớn cho nhập khẩu điện. Vì 

vậy, chúng ta cần sử dụng điện một cách tiết kiệm và hiệu quả  

Hoạt động 2: Điều tra về tình hình sử dụng điện ở gia đình và cộng đồng 

a) Mục tiêu: HS biết được thực tế sử dụng điện ở gia đình và địa phương 

b) Cách tiến hành: 

- GV nêu vấn đề và dùng kĩ thuật động não:  



+ Theo các em thế nào là sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả? 

+ Hãy nêu những trường hợp sử dụng điện chưa tiết kiệm và hiệu quả ở gia 

đình và cộng đồng. 

- GV ghi các nội dung phát biểu của HS lên bảng, tổng hợp các ý kiến của 

cả lớp. 

- Kết luận:  

+ Sử dụng năng lượng nói chung, sử dụng điện nói riêng tiết kiệm hiệu quả 

là sử dụng điện  một cách hợp lí nhằm giảm mức tiêu thụ điện cho các phương 

tiện, thiết bị và hoạt động sử dụng điện mà vẫn đảm bảo nhu cầu điện cần thiết cho 

các quá trình sản xuất, dịch vụ và sinh hoạt.  

+ Các trường hợp sử dụng điện chưa tiết kiệm và hiệu quả ở gia đình và 

cộng đồng có thể là: sử dụng bóng đèn công suất lớn không cần thiết; sử dụng 

bóng đèn sợi đốt; ra khỏi phòng không tắt đèn, không tắt quạt, điều hòa nhiệt độ; 

dùng nhiều phương tiện, thiết bị  sử dụng điện trong giờ cao điểm ; tắt tivi bằng 

điều khiển ; đèn đường sáng vào ban ngày,.... 

Hoạt động 3: Các cách sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả trong gia đình 

a) Mục tiêu : HS biết các cách sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả trong gia 

đình 

b) Cách tiến hành : 

- GV chia lớp thành các nhóm, cử nhóm trưởng 

- Giao nhiệm vụ : Các nhóm thảo luận và liệt kê vào bảng hoạt động các 

biện pháp sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả 



- Các nhóm thảo luận 

- Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận. 

- GV kết luận hoạt động 

Kết luận chung 

+ Điện năng luôn đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống 

chúng ta và quá trình sản xuất, sự khan hiếm và thiếu hụt điện năng là một trong 

những nguyên nhân lớn làm hạn chế việc nâng cao chất lượng cuộc sống và  kìm 

hãm sự phát triển kinh tế xã hội. 

+ Sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả là một trong các giải pháp thiết thực và 

tối ưu đối với hoàn cảnh của đất nước ta hiện nay. 

 


