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Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6 

Giải bài tập Unit 12 Writing tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6. 

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 12 Writing 

Write a postcard. Tell your friend about a carnival. Write 40-60 words. 

Hi Yoko, 

Greetings from Rio de Janeiro in Brazil. It's really fun here! We're at the Carnaval. There's a big 

parade with music and dancing. We're wearing interesting costumers, too! There's also a lot of 

amazing food. It's awesome! We're having a great time! Wish you were here! 

Best wishes, 

Stefan 

Dịch 

Chào Yoko, 

Lời chào từ Rio de Janeiro ở Brazil. Ở đây thực sự rất vui! Chúng tôi đang ở Carnaval. Có một 

cuộc diễu hành lớn với âm nhạc và khiêu vũ. Chúng tôi cũng đang mặc những bộ trang phục thú 

vị! Ngoài ra còn có rất nhiều thức ăn tuyệt vời. Nó thật tuyệt vời! Chúng tôi đang có một thời 

gian tuyệt vời! Ước gì bạn ở đây! 

Lời chúc tốt nhất, 

Stefan 

Answer 

Hi Jame, 

Greetings from Ha Noi in Vietnam. It's really fun here! We're at Mid- Autumn festival in my 

hometown. There are a lot of colorful lanterns here. This is the festival for not only kids but also 

the whole family. We are eating moon cakes and watching lion dancing. Wish you were here. 

Love you, 

Thao Trang. 

Dịch 

- Yêu cầu: Viết một tấm thiệp. Kể cho bạn về một lễ hội trong khoảng từ 40-60 từ 
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Unit 12 Writing Tiếng Anh 6 Cánh Diều 

 

- Bài làm 

Xin chào Jame 

Gửi lời chào tới cậu từ Hà Nội, Việt Nam. Thực sự ở đây rất vui. Chúng tớ đang ở lế hội Trung 

thu. Có rất nhiều lồng đèn nhiều màu sắc ở đây. Đây là lễ hội không chỉ cho trẻ em mà còn cho 

cả gia đình. Chúng tớ đang ăn bánh trung thu và xem múa lân. Ước gì cậu ở đây 

Yêu cậu,  

Thao Trang 

~/~ 

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 12 Explore English: What do you usually do for 

new year? - Writing do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 

thật thú vị và dễ dàng. 
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