LỊCH SỬ LỚP 6
Giáo viên hướng dẫn: Cô giáo Nguyễn Thị Xuân. Số điện thoại: 0903502619
Học sinh: Từ lớp 6/1 đến lớp 6/15 của trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận
Liên Chiểu.
Lời dặn học sinh khi thực hiện vở, học môn Lịch sử lớp 6.
- Môn Lịch sử lớp 6 được học 1 tiết /1 tuần, cả năm học.
- Vở: Có bao bìa, có nhãn tên.
- Ghi chép trong vở: Học sinh chỉ được dùng bút có màu mực tím, xanh, đen để ghi
vở. Không được dùng bút đỏ để ghi vào vở (bút đỏ chỉ dành cho thầy cô ghi khi
kiểm tra bài, vở của học sinh). Gạch chân các tiêu đề mục.
- Cách học tại nhà: Học sinh đọc sách giáo khoa, chép ý chính của bài mới (ở phần
A) vào vở để học và tập trả lời các câu hỏi bài tập (ở phần B).
................
Tuần 1: (Từ 07/9 đến 11/9/2020)
Tiết 1

Bài 1

SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ

1. Lịch sử là gì.?
- Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ.
- Lịch sử còn là môn khoa học, có nhiệm vụ tìm hiểu và dựng lại quá khứ của con
người và xã hội loài người.
2. Học lịch sử để làm gì?
- Học lịch sử để biết được cội nguồn tổ tiên, quê hương, dân tộc mình.
Hiểu được cuộc đấu tranh và lao động sáng tạo của dân tộc mình và của cả loài
người trong quá khứ để xây dựng nên xã hội văn minh như ngày nay.
Hiểu và biết ơn những gì đang thừa hưởng, từ đó biết được ta phải làm gì ở hiện tại
và tương lai.
3. Dựa vào đâu để biết và dựng lại lich sử?
- Dựa vào các tư liệu:
+ Tư liệu truyền miệng (như các chuyện dân gian).
+ Tư liệu chữ viết (đó là các văn bản).
+ Tư liệu hiện vật (đó là những di tích, di vật, cổ vật người xưa để lại.)
Câu 1: Lịch sử là gì?
Câu 2: Tại sao phải học lịch sử?
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