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VALUES Gooperation
4. a) Read the statements. Which do you agree with? Which do you disagree with ? Talk with
your partner.
(Đọc các câu. Em đồng ý với câu nào? Em không đồng ý với câu nào? Nói với bạn của em.)
Working together...
1. is fun.
2. brings people together.
3. leads to more mistakes.
4. takes more time
5. encourages people to talk.
6. means everyone makes decisions.
7. makes the work easier.
Phương pháp:
Tạm dịch:
Làm việc cùng nhau...
1. là niềm vui.
2. gắn kết mọi người lại với nhau.
3. dẫn đến nhiều sai lầm hơn.
4. mất nhiều thời gian hơn.
5. khuyến khích mọi người nói chuyện.
6. nghĩa là mọi người đều đưa ra quyết định.
7. làm cho công việc dễ dàng hơn.
Lời giải chi tiết:
- I agree with the statements 1, 2, 5, 6, 7.
(Tôi đồng ý với câu 1, 2, 5, 6, 7.)
- I disagree with the statements 3, 4.
(Tôi không đồng ý với câu 3, 4.)

4. b) Think why should people work together? Tell the class.
(Nghĩ xem vì sao mọi người nên làm việc cùng nhau? Nói với cả lớp.)
Lời giải chi tiết:
People should work together because they can
- help each other and understand each other better
- solve the problems faster
- have more amazing ideas
Tạm dịch:
Mọi người nên làm việc cùng nhau vì họ có thể
- giúp đỡ nhau và hiểu nhau hơn
- giải quyết các vấn đề nhanh hơn
- có nhiều ý tưởng tuyệt vời hơn
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