
 
HƯỚNG DẪN CÁCH QUAY VIDEO DỰ THI 

 

 PHAN CHUAN BỊ: 
1. Cho các em tập hát bang Karaoke và nghe truyện qua video/audio book đe làm quen với  

nhịp điệu, mặt chữ, và cách phát âm. 
2. Cho các em nghe đi nghe lại trên xe, trước khi đi ngủ... 
3. Cả gia đı̀nh cùng hát, cùng đọc đe hát cho thuộc và đọc cho chuan.  
4. Giải thı́ch ý nghı̃a toàn bài và ý nghı̃a của một so ngữ vựng.   
5. Tập đọc các ngữ vựng và toàn bài.   
6. Chọn đoạn nào, truyện nào mà các em thı́ch nhat đe tập đọc cho nhuan nhuyen. 
7. Thâu thanh thử đe các em nghe lại và đieu chı̉nh đe ngày càng hát và đọc hay hơn. 

 
       PHAN THAU THANH 

1. Kỹ thuật:   
                     -  Dùng camcorder hay smart phone.   

  Neu dùng smart phone, xin đe màn ảnh theo chieu ngang và ngang tam mat của thı́ sinh. 
        -  Can có đay đủ ánh sáng rọi từ hướng đoi diện với thı́ sinh. 
                     -  Quan áo tươm tat, tóc tai gọn gàng, âm thanh rõ ràng. 
 

2. Giới thiệu:   
Thı́ sinh tự giới thiệu tên theo kieu Việt Nam, tuoi, thành pho và quoc gia đang cư ngụ. 

       
3. Bài hát: 

-  Giới thiệu tựa bài hát và đay đủ tên tác giả. 
   Thı́ dụ:  Sau đây em xin hát bài Ước Mơ Việt,  
                  thơ của thi sı̃ Cao Nguyên, nhạc của nhạc sı̃ Đı̀nh Đại. 
-  Thı́ sinh có the dùng nhạc đệm của Karaoke, tự đệm đàn cho mı̀nh, nhờ bat cứ ai đệm 
   đàn, hay cũng có the hát không có nhạc đệm. 
-  Nên thuộc lời,  nhı̀n thang vào ong kı́nh khi hát. 
-  Sau khi hát, đọc các ngữ vựng đã chọn và giải thı́ch ý nghı̃a từng chữ. 
   Thı́ dụ:  Kı́nh thưa quý vị, em học được  5 ngữ vựng mới từ bài này: 
                 ƯƠC MƠ có nghı̃a là.... 
            HY VỌNG  có nghı̃a là ... 

      -  Save file as:  Tên thı́ sinh, bài hát 
 

4.  Đọc truyện: 
-  Giới thiệu tựa bài. 
   Thı́ dụ:  Sau đây em xin đọc truyện Sơn Tinh và Thủy Tinh 
    hay là:  Sau đây em xin đọc 2 đoạn trong truyện Sơn Tinh và Thủy Tinh. 
-  Cam sách bang 2 tay, thı̉nh thoảng nên nhı̀n lên ong kı́nh. Đọc to, rõ. 
-  Sau khi đọc truyện, đọc các ngữ vựng đã chọn và giải thı́ch ý nghı̃a từng chữ. 
-  Save file as:  Tên thı́ sinh, đọc truyện 
 

**  Ban tổ chức khuyến khích phụ huynh/người thân/ thầy cô dạy Việt Ngữ của thí sinh xuất hiện 
      trong ống kính để nói đôi lời giới thiệu về quá trình học Việt Ngữ của thí sinh. 


