
Sách Tiếng Anh 3 Guess What! nằm trong danh mục sách giáo khoa 
lớp 3 đã chính thức được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký phê 
duyệt theo Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT ban hành vào ngày 
28/01/2022.

Trong quá trình xây dựng chương trình, biên soạn sách Tiếng Anh 3 
Guess What!,Nhà xuất bản Đại học Sư phạm và Công ty Cổ phần 
Zenbooks luôn hợp tác chặt chẽ về chuyên môn với Nhà xuất bản Đại 
học Cambridge. Các bài học được thiết kế với cấu trúc phù hợp và các 
mục tiêu rõ ràng nhằm giúp phát triển năng lực ngôn ngữ, chú trọng các 
kỹ năng: kỹ năng Nghe, Nói; kỹ năng học tập và các kỹ năng thiết thực 
trong cuộc sống của học sinh.

Sách Tiếng Anh 3 Guess What! gồm một bài mở đầu và tám bài học, 
các chủ đề tương thích với khung chương trình của Bộ GD&ĐT (ban hành 
kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo), tập trung vào các chủ điểm chính như: 

Workbook Teacher’s Book
Sách in 4 màu 
Số trang: 336 trang
Khổ: 19 x 26.5 cm

Sách in 4 màu 
Số trang: 100 trang
Khổ: 19 x 26.5 cm

Student’s Book
Sách in 4 màu 
Số trang: 140 trang
Khổ: 19 x 26.5 cm

Em và những người bạn của em, Em và trường học của em, Em và 
gia đình em, và Em và thế giới quanh em. Các bài học giới thiệu kiến 
thức và kỹ năng ngôn ngữ qua các chủ đề được yêu thích và phù 
hợp với lứa tuổi học sinh lớp 3. Sau mỗi bài học, học sinh đều được 
luyện tập, củng cố những nội dung đã học qua phần Đánh giá 
(Evaluation). Bốn bài luyện tập (Reviews) được phân bổ sau mỗi hai 
bài học.

Không chỉ cung cấp hệ thống kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ, sách
Tiếng Anh 3 Guess What! còn giúp xây dựng hình ảnh học sinh trở 
thành: Công dân toàn cầu; Người học giàu trí tưởng tượng; Người 
học thấu hiểu các giá trị xã hội; Người học có kỹ năng; Diễn giả tự 
tin; Người học có tư duy sắc bén.

Các tài liệu hỗ trợ học tập dành cho sách Tiếng Anh 3 Guess What!
gồm có:

Sách bài tập
Sách giáo viên, giáo án mẫu
Clip giới thiệu sách, clip hướng dẫn giảng dạy
Ngân hàng bài tập, đề kiểm tra trên website zenbooks.vn
Tập huấn giáo viên


