
LESSON DEVELOPMENT – VIETNAMESE

Mini Apartment Unit For Rent in Hanoi

MAIN COMPONENTS:

LEVEL: Second semester (First Year Vietnamese) (Low intermediate)

This lesson is a follow-up for Chapter 13 (Houses) in Let’s speak Vietnamese for students in second semester

of  First Year Vietnamese. 

The lesson is designed to build up students’ vocabulary on accommodation, with the focus on listening and

speaking skills

Link to the video clip https://youtu.be/fYl4DBA8ljU

OBJECTIVES: 

After the lesson students will be able to
- Identify and describe features of an overall building / apartment complex and an individual unit 

(apartment ) in Vietnam
- Express needs and make choices and decision when they rent a room or an apartment in Vietnam.
- Present features of accommodation in Vietnam and in America and be able to identify the different 

features of houses in Vietnam and America.

Content objectives: 

- Identify the available amenities in an apartment: utilities, numbers of rooms, location, address, square
area, nearby conveniences, public services and facilities  

- Identify the qualities of this apartment: quiet, clean, neat, cosy and cute, brightly lit, in a nice and 
convenient neighborhood,….

- Identify the cultural concept of housing with Vietnamese (For example: using square meter instead 
of square feet to mention the area of an apartment)

Language objectives:  

- Use common vocabulary to describe an apartment and its architectural elements which include: 

o Nouns: căn hộ, chung cư, tầng, chỗ để xe, cửa sổ, phòng ngủ, bếp, phòng tắm/vệ sinh, bình 
nước nóng, thang máy, ánh sáng, gác xép, sân thượng, thiết bị phòng cháy chữa cháy

o Adjectives: gần, thuận tiện, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi, xinh xắn

o Verbs: Tọa lạc, gần, cách đây
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PROCEDURE:

A. PRE-ACTIVITY

Activate background knowledge 

The teacher will introduce a screen of the video clip to tell the students that they will watch a video clip 

about an apartment for rent in Vietnam and then ask the students these questions

I. Do you live at your parents’ house or at yours? 

II. Let’s talk about the house you are living.

 1. loại nhà type of  house (Nhà em đang ở là loại nhà gì? là căn hộ ở chung cư, nhà riêng hay biệt 
thự?)

2. vị trí nhà location (Nhà của em  có gần trường, công viên, siêu thị , trung tâm mua sắm ... không?
3. Phòng room (Nhà em ở có mấy phòng? Phòng gì? chung hay riêng)
4. Đồ đạc, tiện nghi Furnishing, appliances (Trong nhà có bàn ghế, giường, máy lạnh, tủ lạnh,máy 
giặt, máy sấy quần áo dryer, truyền hình cáp cableTV ... không?)
5. Đậu xe parking  (em đậu xe ô tô/ xe máy ở đâu?)
6. Tiền nhà rent (tiền nhà có bao including điện , nước, truyền hình cáp, internet, hệ thống sưởi heat 
không?
7. Diện tích area (diện tích nhà là bao nhiêu feet vuông/ mét vuông (ft2/ m2)?

- Foot/feet : Phút  ( khoảng 30 cm)
- Mile : Dặm (khoảng 1,6 km)
- Square feet : Phút vuông ( khoảng 0,9 m2 / 90 cm2 )

B. WHILE WATCHING
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FIRST VIEW WITHOUT SOUND: Guess which information (details, if possible) mentioned in the clip

Thông tin (information) Có, thông tin cụ thể nếu có
thể

(details, if possible)

Không

1 loại nhà

2 vị trí nhà location

3 Phòng

4 Đồ đạc, tiện nghi Furnishing, appliances

5 Đậu xe parking  

6 Tiền nhà rent

7 Diện tích area

8 Thông tin liên lạc (contact information for
landlord, agent)

Skimming:
Second view with sound and confirm your prediction

Scanning
Watch the clip with sound and choose the best answers

1. Tòa nhà mới xây có mấy tầng?
a. 4 tầng
b. 7 tầng
c. 10 tầng

2. Chúng ta có thể làm gì ở khu Công viên Hòa Bình?
a. Đi chợ
b. Đi học 
c. Dạo chơi và tập thể dục

3. Gara xe máy ở tầng mấy?
a. Tầng một
b. Tầng  bốn
c. Tầng hầm

4. Căn hộ này có những phòng nào?
a. Gác xép, phòng khách, phòng ngủ 
b. nhà vệ sinh, phòng bếp,
c. Cả a và b

5. Phòng ngủ thế nào?
a. Yên tĩnh và xinh xắn
b. Rộng
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c. Đầy đủ tiện nghi

6. Căn gác xép có thể làm thành phòng gì?
a. Phòng ăn, phòng khách 
b. Phòng làm việc, lưu trữ đồ đạc, phòng ngủ
c. Cả a và b

7. Chúng ta có thể làm gì trên tầng thượng?
a. Phơi quần áo, hóng gió
b. Chơi thể thao, nấu ăn
c. Cả a và b

Watch the video clip again and choose whether the statements are True or False. Try to give correct 
information if False

1.tòa nhà ở số 112, phố cổ nhuế đúng      sai
2. chung cư này rất gần chợ, trường học đúng      sai
3. tầng 1 có gara cho 35 chiếc xe máy đúng      sai
4.căn hộ rộng 45 m2 đúng      sai
5.nhà bếp có đầy đủ tiện nghi để nấu ăn/ nấu nướng đúng      sai
6. phòng vệ sinh  có bình nước nóng                                                          đúng      sai
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C. LANGUAGE FOCUS

I. Filling the blanks 
ánh sáng 
bình nước nóng
sân thượng

gác xép
gara xe máy
máy lạnh

phơi quần áo
phòng cháy chữa cháy
thang máy
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II. Watch the video at a specificplaying time and find the meanings of these bold words from the 
context. 

1. Tòa nhà tọa lạc tại ......................Cổ Nhuế.
a. ở b. gần  c. rất gần   d. rất xa 

2. căn gác xép là .......................... có thể dùng làm (used as)....
a. tầng lớn nhất  / phòng ngủ hay một phòng làm việc nhỏ.
b.  tầng lớn nhất /  phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc, phòng bếp  chung.
c. một tầng rất  nhỏ / phòng ngủ hay một phòng làm việc nhỏ.
d. một tầng rất nhỏ / làm phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc, phòng bếp  chung.

3. Phòng ngủ xinh xắn được thiết kế riêng biệt, kín đáo và yên tĩnh
a. rộng b. đẹp c. mắc tiền d. nhỏ

4. Cửa kính ..... chan hòa ánh sáng 
a. ít ánh sáng b. nhiều ánh sáng c. không có ánh sáng d. đủ ánh sáng

5. tầng thượng là .......... Chúng ta có thể hóng gió, phơi quần áo, thư giãn và đây là không gian chung. 
a.  nơi (place) thấp nhất của nhà hay chung cư, ở phía dưới tầng 1. 
b.  nơi thấp nhất  của tòa nhà hay chung cư, cùng tầng với gara.
c. nơi cao nhất của nhà hay chung cư, ở phía trên tầng cao nhất. 
d. a và b đúng 

D. POST READING  
Your group will be in Hà Nội, Việt Nam for 3 months in this summer. 
Work in a small group and decide at least 5 important factors of the house that your group is 
going to rent together and explain why. 
Remember to use conjunctions like because (vì), too/ also (cũng), and, etc.
Example 1: Air conditioner is important because it said that it’s very hot in summer in Hanoi
Example 2:  Elevator is important because we don’t want to walk and garage is important, too 
because we will rent a moped in Vietnam and I can drive moped. 

E. FOLLO UP  (HOMEWORK)
- Hãy viết quảng cáo nhà của em sẽ cho thuê lại trong mùa hè (Write a short advertisement to sublet your
house/room/apartment in the summer (You can also record or make a short videoclip to describe your house)

- Nếu em đến Việt Nam sống một năm và muốn thuê nhà ở đây, em sẽ gọi điện nói chuyện với Nguyễn Diệu
Thuần như thế nào. Hãy viết lại hội thoại khi em gọi điện thoại cho cô ấy (If you are going to live in Vietnam
for a year and would like to rent an apartment after you see this clip, how would you contact Nguyen Dieu
Thuan. Imagine  the  phone call between you and Nguyen Dieu Thuan. You can add further information that
you need to know about the apartment such as rent, furnished/unfirnished, how far is it to your school, etc)
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