TRƯỜNG CĐSP ĐÀ LẠT
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH NGÀY 19/10/2021
NGÀNH: GIÁO DỤC MẦM NON
TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG
HÌNH THỨC: CHÍNH QUY
MÔN THI: NĂNG KHIẾU MẦM NON

ĐỀ THI (20 điểm)
PHẦN 1: HÁT (10 điểm)
Thí sinh tự chọn 01 bài hát, thể hiện phần thi hát và ghi hình nội dung thi
với các yêu cầu sau:
- Chủ đề: Ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước, chủ tịch Hồ Chí Minh, gia
đình, nhà trường, thầy cô, nghề nghiệp, tình bạn. Những bài hát được Bộ Văn
hoá thông tin và truyền thông cấp phép.
- Thời lượng thực hiện nội dung thi: Không quá 3 phút.
- Thí sinh thuộc lời và hát không sử dụng nhạc đệm.
- Thí sinh có thể tự sử dụng nhạc cụ theo khả năng.
PHẦN 2: ĐỌC, KỂ DIỄN CẢM (10 điểm)
Thí sinh tự chọn 01 bài thơ/ câu chuyện, thể hiện phần thi đọc/ kể diễn cảm
và ghi hình nội dung thi với các yêu cầu sau:
- Chủ đề: Những bài thơ/ câu chuyện có nội dung phù hợp với trẻ mầm
non.
- Thí sinh đọc hoặc kể diễn cảm và nêu ý nghĩa giáo dục của bài thơ/ câu
chuyện đó đối với trẻ mầm non.
- Thời lượng thực hiện nội dung thi: Không quá 3 phút.
- Thí sinh không sử dụng kèm nhạc nền khi đọc/ kể diễn cảm.
- Thí sinh không cầm tài liệu khi thể hiện phần thi.
* Lưu ý:
- Khi ghi hình thí sinh giới thiệu họ tên, số báo danh, tên bài hát, bài thơ/
câu chuyện, tên tác giả của bài thơ, câu chuyện, bài hát.
- Quay rõ phần thẻ dự thi, chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân để
xác định danh tính và hình ảnh của thí sinh dự thi.
….Hết…

