CHI TIẾT VỀ CUỘC THI ƯỚC MƠ VIỆT KỲ IV
Chủ đề: Tôi yêu tiếng nước tôi
***Thí sinh có thể dự thi theo cá nhân, theo nhóm, hay cả hai***
Tất cả tài liệu, bài hát đều có đăng trong uocmoviet.org
Thí sinh dự thi cá nhân sẽ được chia thành 3 nhóm tuổi:

Nhóm 1: vừa xong lớp Mẫu Giáo đến lớp 5 (5-10 tuổi):
1. Hát một hay hai bài hát “Em Học Vần” (tổng cộng khoảng 1-2 phút)
 Thí Sinh tham dự lần đầu: ban tổ chức khuyến khích các em tập hát
bài Ước Mơ Việt (bài hát chính thức của chương trình)
2. Học 5 ngữ vựng mới từ bài hát.
3. Đọc sách Tôi Yêu Quê Tôi 1 của nhà sách Ý Linh, chỉ cần thâu âm
khoảng 2 phút.
4. Học 5 ngữ vựng mới từ bài đọc
 Video dự thi dài tổng cộng khoảng 5 phút.
Nhóm 2: vừa xong lớp 6 đến lớp 10 (11-15 tuổi):
1. Hát một trong 3 bài:
-Vui Đến Trường , Tiếng Việt Dấu Yêu của nhạc sĩ Nhật Ngân,
-Tôi Yêu Tiếng Việt Tôi của nhạc sĩ Ngọc Lễ.
* Thí Sinh tham dự lần đầu sẽ hát bài Ước Mơ Việt (bài hát chính thức
của chương trình) thay vì các bài hát nêu trên.
2. Học 7 ngữ vựng mới từ bài hát em đã chọn.
3. Đọc sách Việt Sử Bằng Tranh 3, Hai Bà Trưng-Bà Triệu, do Ban Đại
Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Miền Nam Cali ấn hành.
Thâu âm khoảng 3 phút.
4. Học 7 ngữ vựng mới từ bài đọc.
5. Học thuộc một câu ca dao hay tục ngữ, giải nghĩa, cho một ví dụ hay
tìm một thành ngữ nào tiếng Anh có cùng ý nghĩa với câu ca dao, tục
ngữ đó.
* Video dự thi dài khoảng 7-8 phút.

Nhóm 3: vừa xong lớp 11, 12 đến Đại Học (16 đến 21 tuổi):
1. Hát một trong các bài:
-Trưng Nữ Vương của nhạc sĩ Thẩm Oánh.
-Giữ Lấy Tiếng Việt của nhạc sĩ Trần Huân.
-Tình Ca của nhạc sĩ Phạm Duy.
* Thí Sinh tham dự lần đầu sẽ hát bài Ước Mơ Việt (bài hát chính thức
của chương trình) thay vì các bài hát nêu trên.
2. Học 10 ngữ vựng mới.
3. Đọc sách Việt Sử Bằng Tranh tập 3, Hai Bà Trưng-Bà Triệu, do Ban Đại
Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Miền Nam Cali ấn hành.
Thâu âm khoảng 4 phút.
4. Học 10 ngữ vựng mới từ bài đọc.
5. Học thuộc một câu ca dao hay tục ngữ, giải nghĩa, cho một ví dụ hay tìm
một thành ngữ nào tiếng Anh có cùng ý nghĩa với câu ca dao, tục ngữ đó.
 Video dự thi dài khoảng 10-11 phút.
THI THEO NHÓM
Định nghĩa của đơn vị NHÓM:
Gồm it nhất 5 người, từ 5 đến 21 tuổi, 80% số thí sinh phải sinh ra và lớn
lên ở hải ngoại, hay đã rời Việt Nam trước khi học lớp 1 (6 tuổi)
Tiêu chuẩn của nhóm
1. Có thể hát chung hay thay phiên nhau hát một bài dài hay nhiều bài
ngắn. Tổng cộng là 4 – 5 phút. Chọn bất cứ bài hát nào trong
uocmoviet.org.
2. Có thể đọc chung hay thay phiên nhau đọc các bài trong các sách:
- Tôi Yêu Quê Tôi 1 (nhà xuất bản Ý Linh)
- Tết (Viettide for Kids)
- Việt Sử Bằng Tranh 1, Huyền Sử Đời Hùng
- Việt Sử Bằng Tranh 3, Hai Bà Trưng-Bà Triệu
(ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California).
 Đọc tổng cộng là 4 phút.
3. Chọn 10 ngữ vựng từ bài hát và bài đọc, trình bày ý nghĩa
4. Tự giới thiệu bài hát, bài đọc của nhóm.
5. Phải cho thấy sự đóng góp của mỗi cá nhân trong nhóm, và sự đồng tâm
hợp lực của cả nhóm.
6. Không hát hoặc đọc lại bài đã dự thi cá nhân
7. Video dự thi dài tối đa là 12 phút

DIỄN TIẾN CUỘC THI
1. Vòng Sơ Kết: từ ngày 1 tháng 5, 2022 đến hết ngày 1 tháng 8, 2022
- nộp đơn xin dự thi và video clip đến ctuocmoviet@gmail.com
2. Vòng Chung Kết (chỉ áp dụng cho cuộc thi cá nhân): 5 thí sinh xuất sắc
nhất sẽ tham gia cuôc thi qua Zoom vào đầu tháng 9. Ngày giờ sẽ được
sắp xếp để thuận tiện cho các thí sinh từ nhiều tiểu bang hay quốc gia .
3. Công bố kết quả, phát giải thưởng: đầu tháng 11, 2022

GIẢI THƯỞNG
CÁ NHÂN
Giải Nhất: $300 USD
Giải Nhì: $250 USD
Giải Ba: $200 USD
Một số Giải Đặc Biệt: $100 USD
Nhiều Giải Khuyến Khích: $50
NHÓM
Giải Nhất: $500 USD
Giải Nhì: $400 USD
Giải Ba: $300 USD
Giải Tư: $250 USD
Giải Năm: $200 USD

Xin vào uocmoviet.org để đọc đầy đủ chi tiết, lấy tài liệu học tâp.
Mọi thắc mắc, xin liên lạc :
Email: ctuocmoviet@gmail.com
Text message: (562) 713-2353
Thay mặt Ban Tổ Chức,
Phạm Đỗ Thiên Hương
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