
EFFORTLESS 
ENGLISH
A.J.HOGE

NGÀY THỨ 1

HIỂU NỘI DUNG BÀI
HỌC VÀ LUYỆN ĐỌC

THEO GIÁO VIÊN
(sử dụng sách Effortless

English)

Đọc bài và tra từ điển các từ
vựng chưa biết nghĩa

Mở file Audio để nghe và luyện
đọc bài theo giáo viên. Sử dụng
nút bấm ngừng Pause nếu cần

NGÀY THỨ 2

NGHE HIỂU 
(sử dụng sách

Effortless English)

Bước 1.Đọc bài text, đọc to ,không cần
đúng  : đọc 3-5 lần

Bước 2.Đọc bài text, to vừa , đúng ngữ
điệu, và tăng tốc dần lên : đọc 3-5 lần

Bước 3.Đọc bài text, đọc mấp máy môi,
có âm thanh và ngữ điệu, tăng tốc dần
lên: đọc 3-5 lần

Bước 4.Đọc bài text, đọc trong óc, đọc
thầm : đọc 3-5 lần

Bước 5. Nghe các Audio, chỉ mở sách
xem text khi thật cần thiết. Nghe cho
đến khi không nhìn sách mà vẫn hiểu nội
dung giáo viên nói thì OK : khoảng 5 lần

CHÌA KHÓA
ĐỂ NÓI TIẾNG

ANH GIỎI

1.Cười tươi trong khi học
2.Giữ đầu-ngực-vai thẳng  
3.Thực hiện chuyển động khi gặp từ/câu
khó để ghi nhớ sâu

4.Xây dựng niềm tin tích cực   :  "Tôi là
người nói tiếng anh giỏi" " tiếng anh là
dễ dàng"

5.Hiểu nội dung bài học
Chỉ học các bài học dễ hiểu

Tra từ điển các từ vựng chưa biết

6.Nghe và trả lời câu hỏi trong bài
Mini-Story để nói tiếng  anh trôi trảy

7.Nghe bài Point of View để có văn
phạm tự động

8.Học một nhóm bài học ít nhất một tuần
(hoặc nhiều hơn)

9. Đừng cố gắng ghi nhớ trong khi học.
Bộ não tự động ghi nhớ

10. Chia thời gian học nhiều lần trong một ngày

11. Ôn tập bài đã học sau 1 tuần, 1 tháng, 6 tháng

HƯỚNG DẪN HỌC
EFFORTLESS ENGLISH 

NÂNG CAO

1.Học thuộc lòng và tự kể lại nội dung câu chuyện ngắn
trong bài Mini-Story và bài Point Of View

2.Sử dụng THẺ CÂU HỎI để tự đặt câu hỏi và trả lời câu
câu với từng câu trong câu chuyện ngắn của bài MS

3.Học dàn trải các bài học ở các phần của chương trình
Effortless English. Mỗi tuần bạn học một bài ở trong 1

CÁC NGÀY TIẾP THEO

HỌC MỘT NHÓM BÀI
HỌC MỖI NGÀY VÀ
HỌC ÍT NHẤT MỘT 
(chỉ xem sách khi thật

cần thiết)

Buổi sáng 
(30-60 phút)

Nghe một bài
nhạc có tiết tấu
vui, nhún nhảy
theo điệu nhạc

Nói to niềm tin của
bạn: "Tôi nói tiếng
anh giỏi" "Tiếng
anh là dễ dàng"

Nghe bài
Vocabulary

Không cần ghi nhớ,
chỉ cần nghe hiểu

Buổi gần trưa
9-10h

(30 - 60 phút)

Nghe bài
Mini-Story

Nói to câu trả lời của bạn.

Trả lời thật nhanh, 1-3 từ là đủ.

Nếu không biết, có thể đoán,
1 từ cũng được.

Buổi trưa 
(30 phút)

Nghe bài Article
Audio

Không cần ghi nhớ,
chỉ cần nghe hiểu

Buổi chiều
4-6h  

(30-60 phút)

Nghe bài
Mini-Story

Nói to câu trả lời của bạn.

Trả lời thật nhanh, 1-3 từ là đủ.

Nếu không biết, có thể
đoán, 1 từ cũng được.

Nghe bài Point
of View

Không cần ghi nhớ, chỉ cần
nghe hiểu

Buổi tối
8-10h

(30-60 phút)

Nghe bài
Mini-Story

Nói to câu trả lời của bạn.

Trả lời thật nhanh, 1-3 từ là đủ.

Nếu không biết, có thể đoán,
1 từ cũng được.

Trước khi 
đi ngủ  

(30 phút)

Nghe bài Article
Audio

Không cần ghi nhớ,
chỉ cần nghe hiểu

SƠ ĐỒ TƯ DUY
PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC TIẾNG ANH 
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