
 
        

                     
HƯỚNG DẪN CÁC THÍ SINH THAM DỰ CUỘC THI ƯỚC MƠ VIỆT  

LẦN THỨ NHÌ 
 
 

A. CHUẨN BỊ CHO VÒNG SƠ KẾT:  từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 1 tháng 9, 2020 
1.  Vào trang mạng uocmoviet.org để đọc đầy đủ n tức và tài liệu. 

2. Bấm vào link http://uocmoviet.org/tai-lieu-hoc-tap/ để m bài hát và bài đọc.  
 

Các em Thiếu Nhi tập hát 2 bài ngắn và chọn 5 ngữ vựng từ mỗi bài: 
     -  Biết Ơn Mẹ Cha của nhạc sĩ Nguyễn Đình Hiếu: https://www.youtube.com/watch?v=UCo-tr41IR0 
     -  Cái Nhà Của Ta:   https://www.youtube.com/watch?v=JYml4YW-TKU 
 

Các em Thiếu Niên tập hát và chọn 10 ngữ vựng từ bài Vang Vang Tình Việt Nam của nhạc sĩ  
Trầm Tử Thiêng:  http://uocmoviet.org/vang-vang-tinh-viet-nam/ 
      
Tập phát âm cho chuẩn và học cho hiểu ý nghĩa của các ngữ vựng này. 

3.  Mua quyển sách Việt Sử Bằng Tranh- Huyền Sử Đời Hùng, $20 

    -  mua online qua http://baoviettide.com/store.html            
                          -  hay đến EUCLID OPTOMETRY 

     14251 Euclid St, #F101 
     Garden Grove, CA 92843 
     714-265-2197  
 

                4.    Đọc truyện bằng Anh Ngữ để hiểu nội dung. 
       -  Vào phần “Các Bài Đọc”  http://uocmoviet.org/tai-lieu-hoc-tap/# 
           để nghe phần ếng Việt và đọc theo bằng mắt. 
       -  Các em Thiếu Nhi chọn 5 ngữ vựng để học cho hiểu ý nghĩa và chọn 2 trích đoạn để tập đọc,  
           phát âm cho chuẩn. 
       -  Các em Thiếu Niên chọn 10 ngữ vựng để học cho hiểu ý nghĩa và chọn 1 trong 8 truyện để  
           tập đọc,  phát âm cho chuẩn. 

 
5.  Thực hiện video file thâu hình chính thí sinh: 

-   Dùng camcorder hay smart phone thâu hình thí sinh hát và đọc sách.   
   Nếu dùng smart  phone, xin để màn ảnh theo chiều ngang,. 

             -   Thí sinh tự giới thiệu:  họ, tên (theo kiểu Việt Nam), tuổi, ở vùng nào. 
             -   Giới thiệu bài hát và nhạc sĩ sáng tác. 

-   Hát trọn vẹn các bài hát: Thiếu Nhi hát 2 bài ngắn:  Biết Ơn Mẹ Cha và Cái Nhà Của Ta,  
    Thiếu Niên hát Vang Vang Tình Việt Nam. 



 
 
-    Đọc, phát âm cho đúng, và nói rõ ý nghĩa của các ngữ vựng mà thí sinh đã học được từ  
      bài hát  này. 
-     Đọc sách: Thiếu Nhi đọc 2 trich đoạn, Thiếu Niên đọc nguyên câu truyện mà em thích nhất  
      trong quyển sách Việt Sử Bằng Tranh- Huyền Sử Đời Hùng 
-     Đọc, phát âm cho đúng, và nói rõ ý nghĩa của các ngữ vựng mà thí sinh đã học được từ 
      quyển sách này  
**  Ban tổ chức khuyến khích phụ huynh/người thân/ thầy cô dạyViệt Ngữ của thí sinh   

                        xuất hiện trong ống kính để nói đôi lời giới thiệu về quá trình học Việt Ngữ của thí sinh. 
 

 

B. GHI DANH VÀ NỘP HỒ SƠ:  từ ngày 1 tháng 7 đến 1 tháng 9, 2020. 
Thí sinh đã tham dự cuộc thi kỳ I sẽ dùng lại số báo danh cũ, chỉ cần nộp:  
1. Video file gồm đầy đủ 6 mục đã nêu trong phần A 5. 
2. Danh sách các ngữ vựng đã chọn 
3. Nộp đơn xin dự thi khi cần cập nhật địa chỉ, số điện thoại, email 

  
       LƯU Ý: 

-  Xin vui lòng gửi hồ sơ theo đúng cách thức  
   h p://uocmoviet.org/wp-content/uploads/2020/06/UMV-TIÊU-CHUẨN-CHẤM-ĐIỂM.pdf-   
   Phụ Huynh có thể chia sẻ video clip trên Facebook, Youtube của gia đình … 

  -  Thí sinh nộp hồ sơ dự thi đầy đủ và sớm nhất sẽ được giải thưởng đặc biệt. 
 -  Các video đạt êu chuẩn sẽ được chiếu trên rất nhiều đài truyền hình Việt Nam và trên 
                YouTube, Facebook   
 -  Video của thí sinh sẽ được chấm điểm bởi Ban Giám Khảo và khán thính giả từ khắp mọi nơi 
    h p://uocmoviet.org/wp-content/uploads/2020/06/UMV-TIÊU-CHUẨN-CHẤM-ĐIỂM.pdf-  
 -  10 Thiếu Nhi và 10 Thiếu Niên giỏi nhất sẽ được so tài trong vòng CHUNG KẾT. 
 

C. CHUẨN BỊ CHO VÒNG CHUNG KẾT:  từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10, 2020. 
             THIẾU NHI: 

1. Hát một bài hát ca ngợi nước Việt hay tiếng Việt do em chọn.  
Trả lời câu hỏi về ý nghĩa của bài hát này. 

2.  Tập viết chính tả và học thuộc ý nghĩa của 15 ngữ vựng mà các em đã chuẩn bị trong vòng sơ kết 

3.  Trả lời các câu hỏi về nguồn gốc của người Việt Nam  
     (con Rồng- cháu Tiên, Lạc Long Quân-bà Âu Cơ, vua Hùng...)     
      
THIẾU NIÊN: 

1.   Hát một bài hát ca ngợi nước Việt hay tiếng Việt do em chọn.  
      Trả lời câu hỏi về ý nghĩa của bài hát này. 

2.   Tập đặt câu với 20 ngữ vựng mà các em đã chuẩn bị trong vòng sơ kết 

3.   Trả lời câu hỏi về kiến thức căn bản về nước Việt Nam (hình dáng nước Việt Nam, vị trí nước   
       Việt Nam, nguồn gốc dân tộc Việt Nam, cờ quốc gia Việt Nam, 3 miền, 3 thành phố chính...) 
4. Trình bày ước mơ của em cho tương lai của nước Việt Nam và cho dân Việt trong và ngoài      

nước. 


