
PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN 

            Trường THCS N.H.NINH             

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC LỚP 6 

ÁP DỤNG CHO NĂM HỌC 2021-2022 

(Thực hiện theo Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 9 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ GDĐT và Công văn số 2994/SGDĐT-GDTrHTX ngày 20 tháng 9 

năm 2021 của Sở GDĐT Quảng Bình) 

Cả năm: 35 tuần (35 tiết); 

Học kì I: 18 tuần (18 tiết); 

Học kì II: 17 tuần (17 tiết). 

 

HỌC KÌ I (18 TIẾT) 

STT 
Tiết 

PPCT 

Bài học 

 
Thiết bị dạy học 

Hướng 

dẫn điều 

chỉnh và 

thực hiện 

theo công 

văn 4040 

Địa điểm 

dạy học 

 

1 1, 2 

Bài 1. Thông tin 

và dữ liệu 

Máy tính, Ti vi, các thiết bị 

nhớ thông dụng như đĩa 

cứng, USB, CD, thẻ nhớ, 

cáp nối, Switch, Access 

Point, ứng dụng web, các 

trình duyệt, ứng dụng tra từ 

điển trên trang web... 

 Phòng 

máy/ Lớp 

học 

2 3, 4 

Bài 2. Xử lí 

thông tin 

Máy tính, Ti vi, các thiết bị 

nhớ thông dụng như đĩa 

cứng, USB, CD, thẻ nhớ, 

cáp nối, Switch, Access 

Point, ứng dụng web, các 

trình duyệt, ứng dụng tra từ 

điển trên trang web... 

 Phòng 

máy/ Lớp 

học 

3 5, 6 

Bài 3. Thông tin 

trong máy tính 

Máy tính, Ti vi, các thiết bị 

nhớ thông dụng như đĩa 

cứng, USB, CD, thẻ nhớ, 

cáp nối, Switch, Access 

Point, ứng dụng web, các 

trình duyệt, ứng dụng tra từ 

điển trên trang web... 

 Phòng 

máy/ Lớp 

học 



4 7 

Bài 4. Mạng máy 

tính 

Máy tính, Ti vi, các thiết bị 

nhớ thông dụng như đĩa 

cứng, USB, CD, thẻ nhớ, 

cáp nối, Switch, Access 

Point, ứng dụng web, các 

trình duyệt, ứng dụng tra từ 

điển trên trang web... 

Tổ chức 

hướng dẫn 

HS thực 

hành trên 

máy tính 

hoặc thiết 

bị thông 

minh có kết 

nối 

internet. 

Nếu HS 

không có 

thiết bị thì 

khi học tập 

trung dạy 

bù sau 

Phòng 

máy/ Lớp 

học 

5 8 Ôn tập Ti vi  Lớp học 

6 9 KIỂM TRA 

GIỮA HỌC KỲ 

1 

Ma trận, đề thi, đáp án  Lớp học 

7 10, 11 

Bài 5. Internet 

Máy tính, Ti vi, các thiết bị 

nhớ thông dụng như đĩa 

cứng, USB, CD, thẻ nhớ, 

cáp nối, Switch, Access 

Point, ứng dụng web, các 

trình duyệt, ứng dụng tra từ 

điển trên trang web... 

Tổ chức 

hướng dẫn 

HS thực 

hành trên 

máy tính 

hoặc thiết 

bị thông 

minh có kết 

nối 

internet. 

Nếu HS 

không có 

thiết bị thì 

khi học tập 

trung dạy 

bù sau 

Phòng máy 

8 12 

Bài 6. Mạng 

thông tin toàn cầu 

Máy tính, Ti vi, ứng dụng 

web, các trình duyệt, ứng 

dụng tra từ điển trên trang 

web, cáp nối, 

Switch, AccessPoint,... phần 

Tổ chức 

hướng dẫn 

HS thực 

hành trên 

Phòng máy 



mềm ứng dụng được cài đặt 

sơ đồ tư duy,  phần mềm 

soạn thảo 

máy tính 

hoặc thiết 

bị thông 

minh có kết 

nối internet 

. 

Nếu HS 

không có 

thiết bị thì 

khi học tập 

trung dạy 

bù sau 

9 13, 14 

Bài 7. Tìm kiếm 

thông tin trên 

Internet 

Máy tính, Ti vi, ứng dụng 

web, các trình duyệt, ứng 

dụng tra từ điển trên trang 

web, cáp nối, 

Switch, AccessPoint,... phần 

mềm ứng dụng được cài đặt 

sơ đồ tư duy,  phần mềm 

soạn thảo 

Tổ chức 

hướng dẫn 

HS thực 

hành trên 

máy tính 

hoặc thiết 

bị thông 

minh có kết 

nối 

internet. 

Nếu HS 

không có 

thiết bị thì 

khi học tập 

trung dạy 

bù sau 

Phòng máy 

10 15, 16 

Bài 8. Thư điện 

tử 

Máy tính, Ti vi, ứng dụng 

web, các trình duyệt, ứng 

dụng tra từ điển trên trang 

web, cáp nối, 

Switch, AccessPoint,... phần 

mềm ứng dụng được cài đặt 

sơ đồ tư duy,  phần mềm 

soạn thảo 

Tổ chức 

hướng dẫn 

HS thực 

hành trên 

máy tính 

hoặc thiết 

bị thông 

minh có kết 

nối internet 

về khai 

thác được 

thông tin 

tên internet 

và các thao 

Phòng máy 



tác với thư 

điện tử. 

Nếu HS 

không có 

thiết bị thì 

khi học tập 

trung dạy 

bù sau 

11 17 Ôn tập  Ti vi  Phòng máy 

12 18 KIỂM TRA 

CUỐI HỌC KỲ 

1 

Ma trận, đề thi, đáp án  Phòng 

máy/ Lớp 

học 

HỌC KÌ II (17 TIẾT) 

STT Tiết 

PPCT 

Bài học 

(1) 

Thiết bị dạy học 

 

Hướng 

dẫn điều 

chỉnh và 

thực hiện 

Địa điểm 

dạy học 

 

 

 

 

 

13 

19, 20 

Bài 9. An toàn 

thông tin trên 

Internet 

Máy tính, Ti vi, các thiết bị 

nhớ thông dụng như đĩa 

cứng, USB, CD, thẻ nhớ, 

cáp nối, Switch, Access 

Point, ứng dụng web, các 

trình duyệt, ứng dụng tra từ 

điển trên trang web... 

Tổ chức 

hướng dẫn để 

HS thực hành 

trên máy tính 

hoặc thiết bị 

thông minh có 

kết nối internet 

về cách bảo vệ 

thông tin cá 

nhân và thực 

hành an toàn 

khi trao đổi 

thông tin qua 

mạng. 

Nếu HS không 

có thiết bị thì 

khi học tập 

trung dạy bù 

sau. 

Phòng máy 

 

 

 

14 
21 

Bài 10. Sơ đồ tư 

duy 

Máy tính, Ti vi, ứng dụng 

web, các trình duyệt, ứng 

dụng tra từ điển trên trang 

web, cáp nối, 

Switch, AccessPoint,... 

phần mềm ứng dụng được 

cài đặt sơ đồ tư duy,  phần 

mềm soạn thảo 

Tổ chức 

hướng dẫn để 

HS thực hành 

trên máy tính 

hoặc thiết bị 

thông minh có 

phần mềm sơ 

đồ tư duy. 

HS không có 

thiết bị thì khi 

Phòng 

máy/ Lớp 

học 



học tập trung 

dạy bù sau. 

 

 

 

 

15 

22, 23 
Bài 11. Định 

dạng văn bản 

Máy tính, Ti vi, ứng dụng 

web, các trình duyệt, ứng 

dụng tra từ điển trên trang 

web, cáp nối, 

Switch, AccessPoint,... 

phần mềm ứng dụng được 

cài đặt sơ đồ tư duy,  phần 

mềm soạn thảo 

Tổ chức 

hướng dẫn để 

HS thực hành 

trên máy tính 

hoặc thiết bị 

thông minh có 

phần mềm 

soạn thảo văn 

bản về một số 

nội dung: định 

dạng văn bản, 

tìm kiếm thay 

thế… 

HS không có 

thiết bị thì khi 

học tập trung 

dạy bù sau. 

Phòng 

máy/ Lớp 

học 

 

 

 

16 

24, 25 

Bài 12. Trình bày 

thông tin ở dạng 

bảng 

Máy tính, Ti vi, ứng dụng 

web, các trình duyệt, ứng 

dụng tra từ điển trên trang 

web, cáp nối, 

Switch, AccessPoint,... 

phần mềm ứng dụng được 

cài đặt sơ đồ tư duy,  phần 

mềm soạn thảo 

Tổ chức 

hướng dẫn để 

HS thực hành 

trên máy tính 

hoặc thiết bị 

thông minh có 

phần mềm 

soạn thảo văn 

bản về một số 

nội dung: định 

dạng văn bản, 

tìm kiếm thay 

thế… 

HS không có 

thiết bị thì khi 

học tập trung 

dạy bù sau. 

Phòng 

máy/ Lớp 

học 

17 

26, 27 

Bài 13. Thực 

hành: Tìm kiếm 

và thay thế 

Máy tính, Ti vi, ứng dụng 

web, các trình duyệt, ứng 

dụng tra từ điển trên trang 

web, cáp nối, 

Switch, AccessPoint,... 

phần mềm ứng dụng được 

cài đặt sơ đồ tư duy,  phần 

mềm soạn thảo 

Tổ chức 

hướng dẫn để 

HS thực hành 

trên máy tính 

hoặc thiết bị 

thông minh có 

phần mềm 

soạn thảo văn 

bản về một số 

nội dung: định 

dạng văn bản, 

tìm kiếm thay 

thế… 

HS không có 

thiết bị thì khi 

học tập trung 

Phòng 

máy/ Lớp 

học 



dạy bù sau. 

 

18 28 

Bài 14. Hoàn 

thành sổ lưu niệm 

+ Ôn tập 

Máy tính, Ti vi  Phòng máy 

19 

29 

KIỂM TRA 

GIỮA HỌC KỲ 

2 

Ma trận, đề thi, đáp án  Phòng máy 

20 

30,31 Bài 15.Thuật toán 

Máy tính, Ti vi, giấy khổ 

rộng, tờ giấy hình vuông để 

gấp trò chơi 

 Phòng máy 

21 
32, 33 

Bài 16.Các cấu 

trúc điều khiển 

Máy tính, Ti vi, phiếu trả 

lời câu hỏi 
 Phòng máy 

22 

33 
Bài 17. Chương 

trình máy tính 

Máy tính, Ti vi, một số bức 

tranh đơn giản về đồ họa, 

phần mềm lập trình trực 

quan Scratch 

 Phòng máy 

23 34 Ôn tập Máy tính  Phòng máy 

24 
35 

KIỂM TRA 

CUỐI HỌC KỲ 2 

Ma trận, đề thi, đáp án  Phòng máy 

CHÚ Ý: Số tiết không thay đổi. 

   

  

Ba Đồn, ngày 03 tháng 10  năm 2021 

 

 

GIÁO VIÊN 

 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

            

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

  

Võ Thị Lê Na                Hoàng Anh Cương                    Đặng Thị Chung 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


