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Theo thứ tự từ đáy lên đỉnh, em hãy viết ra: 

 

1. Ba điều em đã học được từ bài Hy Lạp cổ đại. 

2. Hai điều mà em thấy thú vị nhất qua bài học này. 

3. Một điều từ bài Hy Lạp cổ đại, em có thể áp dụng vào cuộc sống. 

 



 

 

1. Ba điều em đã học được từ bài Hy Lạp cổ đại: 

- Các tổ chức nhà nước thời Hy Lạp hiện đại hơn so với các nhà nước khác, thể hiện tư duy 

trong bộ máy tổ chức nhà nước. 

- Nền văn minh và văn hóa Hy Lạp cổ đại nhưng rất hiện đại và đa dạng như các công trình 

thời Hy Lạp cổ đại. 

- Những phát minh của những nhà khoa học Hy Lạp cổ đại đã đặt nền móng cho khoa học 

phương Tây và thế giới. 

2. Hai điều mà em thấy thú vị nhất qua bài học này: 

- Các phát minh thời Hy Lạp cổ đại rất thú vị và vẫn còn áp dụng cho thực tế ngày nay. 

- Các công trình kiến trúc thời Hy Lạp cổ đại. 

3. Một điều từ bài Hy Lạp cổ đại, em có thể áp dụng vào cuộc sống: 

- Các công trình nghiên cứu về toán học của các nhà toán học như Ta-lét, Pi-ta-go,… các nhà 

vật lí như Ác-si-mét. -> Áp dụng các định lí vào thực tiễn cho đến ngày nay 
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