Sinh hoạt CLB tiếng Anh
Thời gian: Chủ nhật 28.6.2020, 9h00 – 12h00
Địa điểm: Lầu 9, Nhà Điều Hành, Linh Trung, Thủ Đức
Buổi sinh hoạt với chủ đề Travelling – Du lịch đã diễn ra thành công với sự
tham gia tích cực của các bạn sinh viên và hướng dẫn tận tình của các giảng
viên tiếng Anh năng động của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
Trước khi bắt đầu hoạt động chính, sinh viên khởi động bằng một bài hát
tiếng anh. Bài hát được chọn cho lần này là Lemon Tree, một ca khúc nổi tiếng
của Fools Garden với giai điệu vui tươi.
Hình 1. Các bạn học lời bài hát và nhẩm hát theo.

Hình 2. Các bạn hưởng ứng hát theo nhịp điệu sôi động của bài hát
khiến không khí buổi giao lưu nóng lên hẳn.

Tiếp đến là một đoạn phim ngắn về Mr.Bean – Preparation for his trip được
chiếu lên để giới thiệu ý nghĩa cụm từ “Travel light”.
Hình 3. Các bạn xem clip Mr. Bean
Sau đó các bạn được chia thành từng nhóm để thảo luận tìm các từ vựng tiếng
Anh liên quan đến chủ đề Travelling cùng bắt đầu bằng các chữ cái.

Hình 4. Các bạn chia nhóm thảo luận và ghi từ lên bảng thi đấu.

Và đây là kết quả…

…những bảng trắng chi chít từ vựng (Hình 5)
Thành quả của hoạt động nhóm là các bạn sinh viên được học hỏi thêm
rất nhiều từ vựng mới. Ngoài ra các bạn còn được nhận phần quà nhỏ để khuyến
khích nỗ lực của cả tập thể.

Cuối cùng, các bạn kí tên vào hình vẽ cây để lưu lại một kỉ niệm đẹp về buổi gặp
gỡ.
Hình 6. Hình vẽ cây và chữ kí của các bạn tham gia.

Các bạn hào hứng chia sẻ về điều mình thích ở buổi giao lưu và góp ý cho
buổi sinh hoạt sau cũng như bày tỏ mong muốn được cải thiện những kĩ năng
ngôn ngữ còn chưa tốt. Tất cả đều háo hức mong chờ đến buổi gặp gỡ tiếp
theo.
Các bạn sẵn sàng chưa? Hãy tham gia cùng chúng mình bằng cách bấm
Like Trang Facebook của Trung tâm Ngoại ngữ ĐHKHTN. Các thông tin về buổi
sinh hoạt CLB sẽ được cập nhật liên tục, chi tiết. Ngoài ra, các bạn hãy đón đọc
những bài viết chia sẻ kiến thức về tiếng Anh ở trang này nhé!

