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Lesson Number 2 

 

Where 

Ở đâu 

Where is Canada? 

Nước Canada ở đâu 

Over there 

Ở đằng kia 

Here 

Ở đây 

I want 

Tôi muốn 

I want to ride 

Tôi muốn đi 

I want to ride the boat. 

Tôi muốn đi thuyền 

Do you want to ride? 

Bạn có muốn đi? 

Do you want to ride the boat? 

Bạn có muốn đi thuyền không 

How many?  

Bao nhiêu (ước lượng có thể đếm được) 

OK 

Được 
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That’s good 

Thật tốt quá 

That’s too bad 

Thật là tệ  

Good 

Tốt 

Bad 

Xấu 

To leave 

Rời khỏi 

The boat leaves 

Thuyền rời bến 

When 

Khi nào 

When does the boat leave? 

Khi nào thì thuyền rời đi? 

I have $5. (five dollars) 

Tôi có năm đô la 

I need $5. 

Tôi cần năm đô la 

How much? 

Bao nhiêu (ước lượng không thể đếm được) 
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$6 (six dollars) 

Sáu đô la 

The bus is over there. 

Xe buýt ở bên kia 

It is over there. (explain the word it) 

Nó ở bên kia ( It thay cho từ the bus) 

There are two falls. 

Có hai thác nước 

There are two buses. 

Có 2 xe buýt 

Canada 

Nước Canada 

America 

Châu Mỹ 

The United States 

Các quốc gia thống nhất 

The United States of America 

Nước Hoa Ky 

Do you have? 

Bạn có? 

Do you need? 

Bạn có cần? 
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11 (eleven) Mười một 

12 (twelve) Mười hai 

13 (thirteen) Mười ba 

14 (fourteen) Mười bốn 

15 (fifteen) Mười lăm 

16 (sixteen) Mười sáu 

17 (seventeen) Mười bảy 

18 (eighteen) Mười tám 

19 (nineteen) Mười chín 

20 (twenty) Hai mươi 

13 mười ba 

16 mười sáu 

15 mười lăm 

12 mười hai 

19 mười chín 

17 mười bảy 

14 mười bốn 

16 mười sáu 

18 mười tám 

11  mười một  

20 hai mươi 

15 mười lăm 
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What time is it? 

Bây giờ là mấy giờ? 

At what time? 

Lúc mấy giờ? 

One o’clock 

Một giờ 

Two o’clock 

Hai giờ 

Three o’clock 

Ba giờ 

Four o’clock 

Bốn giờ 

Five o’clock 

Năm giờ 

Six o’clock 

Sáu giờ 

Seven o’clock 

Bảy giờ 

Eight o’clock 

Tám giờ 

Nine o’clock 

Chín giờ 
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10 o’clock 

Mười giờ 

11 o’clock 

Mười một giờ 

12 o’clock 

Mười hai giờ 

3 pm 

Ba giờ chiều  

9 am 

Chín giờ sáng 

(explain am and pm) 

Am: dùng cho buổi sáng 

Pm: dùng cho buổi chiều tối 

VIDEO: 

 

Where is Canada? 

   Nước Canda ở đâu 

Canada, Canada is here. 

   Nước Canada ở đây 

Is Canada here or there? 

   Nước Canda ở đây hay ở bên kia 
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Canada is here, America is over there. 

   Nước Canda ở đây, nước Mỹ ở bên kia 

Do you see America? 

   Bạn có thấy nước Mỹ không? 

Yes I see America, America is over there? 

   Có, tôi thấy nước Mỹ, nước Mỹ ở bên kia 

How many falls are at Niagara Falls? 

   Có bao nhiêu thác nước ở thác Niagara? 

There are two (2) falls at Niagara Falls. 

   Có hai thác nước ở thác Niagara 

The Horseshoe Falls and the American Falls. 

  Thác nước vành móng ngựa và thác nước Mỹ 

Where is Horseshoe Falls? 

   Thác nước Vành móng ngựa ở đâu? 

Horse is over there, behind us. 

 Ở bên kia, phía sau chỗ ta đang đứng 

Where the American Falls? 

  Thác nước Mỹ ở đâu 

American Falls, American Falls is over there. 

   Thác nước Mỹ ở bên kia 

I want to ride the boat. 

   Tôi muốn đi thuyền 
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The boat? OK, that’s good. The boat leaves at 9 o’clock. 

   Thuyền sao? Được, tốt lắm. Thuyền rời khỏi vào lúc chín giờ 

That’s too bad. 

   Ồ, không được rồi 

Why’s that too bad? 

   Sao lại không được? 

Is there a boat that leaves at 10 o’clock? 

   Có chuyến nào rời lúc mười giờ không? 

Yes there’s a boat that leaves at 10 o’clock. 

   Có, có thuyền rời vào lúc mười giờ 

Is there a boat that leaves at 11 o’clock? 

   Có chuyến nào rời lúc mười một giờ không 

Yes there’s a boat that leaves at 11 o’clock and 12 o’clock. 

   Có, có thuyền rời lúc mười một giờ và mười hai giờ. 

How much does the boat cost? 

    Tốn bao nhiêu tiền để có thể đi thuyền? 

The boat cost $15. (fifteen dollars) 

    Đi thuyền thì khoảng mười lăm đô la 

That’s too bad. 

    Ồ, vậy thì không được rồi 

Why’s that too bad? 

  Sao lại không được? 
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I only have $13. (thirteen dollars) 

   Tôi chỉ có mười ba đô la thôi 

Oh, that’s too bad. 

   Ôi, thật là đáng tiếc 

Why is that too bad? 

   Tại sao lại đáng tiếc 

Because I only have $1. (one dollar) 

   Bởi vì tôi chỉ có một đô la thôi 

And $1 and $13 is only $14. (fourteen dollars) 

   Và một đồng với mười ba đồng cũng chỉ được mười bốn đồng thôi 

I need $15. 

   Tôi cần tới mười lăm đô la 

That’s too bad. 

   Thật đáng tiếc 

But Niagara Falls is beautiful. 

   Nhưng thác Niagara thật là đẹp 

Yes, it is beautiful. 

    Vâng, nó thật đẹp 

Thank you 

   Cám ơn 

You’re welcome 

   Không có chi 



10 

Lesson Number 2 

 

Good bye 

   Tạm biệt 

Good bye 

   Tạm biệt 

Excuse me 

   Xin lỗi 

Yes ma’am 

   Vâng thưa bà 

Where is the American Falls? 

    Thác nước Mỹ ở đâu 

American Falls is over there. 

   Thác nước Mỹ ở bên kia 


