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MT Mục Tiêu Học Tập theo Chủ Đề Đo Lường (MT)  
Học sinh sẽ có thể... 
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 hỏi và trả lời các câu hỏi để nhận biết những đặc điểm của các truyện truyền thống. 

 kể lại những chi tiết chính để giải thích chủ đề của truyện truyền thống. 

 mô tả xem các hành động của các nhân vật ảnh hưởng đến chuỗi các biến cố như thế nào. 

 so sánh các ý chính, các chủ đề, và các nhân vật trong các câu truyện do cùng tác giả viết. 

 giải thích xem các hình minh họa tạo nên tâm trạng và nhấn mạnh những yếu tố của câu truyện 

như thế nào. 

 Những Loại Truyện Truyền Thống  

 Truyện cỗ tích 

 

Truyện thần thoại 

 

Truyện huyền thoại 

 

Truyện ngụ ngôn 
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  sử dụng các đầu mối trong ngữ cảnh để xác định nghĩa của các từ hay cụm từ. 

 phân biệt nghĩa đen với các từ và cụm từ không nghĩa đen. 

 xác định nghĩa của một từ mới được tạo ra khi một tiền tố hay hậu tố được thêm vào từ gốc.  

 giải thích các ý tưởng và hiểu biết có liên quan đến những thảo luận hợp tác.  

 Cụm từ với nghĩa đen Cụm từ không nghĩa đen  

 Cậu đó cao. 

Cô đó thông minh. 

Cậu đó là một người khổng lồ. 

Cô đó là một cuốn tự điễn bách khoa 

của kiến thức. 

 

    

 Kỹ Năng Suy Luận và Thành Công Trong Học Tập (TASS) 
 

Đó là... Về đọc, học sinh sẽ... 

T
ra

u
 C

h
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ố
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thêm những chi tiết 

mà mở rộng, làm 

phong phú hay tô 

điểm. 

 

 chuyển tải thông tin về một văn bản một 

cách rõ ràng bằng cách mở rộng và điều 

chỉnh các ý tưởng. 

 dùng nhiều trích dẫn trực tiếp, thí dụ, 

hay chi tiết từ văn bản để chứng minh 

một luận điểm.  
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làm việc siêng năng 

và áp dụng các chiến 

lược có hiệu quả để 

đạt được một mục 

tiêu hay giải quyết 

một vấn đề; tiếp tục 

đối phó với những trở 

ngại và áp lực của sự 

cạnh tranh. 

 nhận biết những gì em cần biết để đặt một 

mục tiêu về đọc có thể đạt được và có 

thách thức. 

 biểu lộ sự cố gắng, động lực, và kiên trì 

bằng cách đọc các văn bản có thử thách. 

 nhận biết và suy nghĩ về cách những nhân 

vật khác nhau bộc lộ sự cố gắng, động lực, 

và kiên trì để đạt đến mục tiêu trong câu truyện. 
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Kinh Nghiệm Học Tập Theo Chủ Đề Đo Lường (MT) 

MT   Tại trường, con quý vị sẽ...  Tại nhà, con quý vị có thể... 
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 đọc một số truyện cổ truyền khác nhau và nhận biết những đặc 

điểm và các chi tiết chủ yếu. 

 so sánh và đối chiếu các chủ đề, bối cảnh, nhân vật, và cốt truyện 

của các câu truyện của cùng tác giả. 

 phân tách các hình minh họa và giải thích làm cách nào nó tạo tâm 

trạng và nhấn mạnh các yếu tố của câu truyện. 

 mô tả xem các hành động của các nhân vật ảnh hưởng đến chuỗi 

các biến cố trong câu truyện như thế nào. 

 đọc sách mỗi tối. 

 đọc một truyện truyền thống; viết xuống những biến cố trên tấm 

thẻ; trộn những tấm thẻ này lại, và để nó lại theo thứ tự; đóng kịch 

theo các biến cố.  Tiếp tục: Thay đổi thứ tự thông thường, và xem 

thử thứ tự mới có thể xem  được không. 

 đọc truyện truyền thống và vẽ các hình minh họa mới. 

 viết xuống các truyện truyền thống ưa chuộng; viếng thư viện và 

tìm những phiên bản khác.  Đọc và cùng nói về cách nào các yếu tố 

của câu truyện là giống hay khác hơn là phiên bản đã biết. 

Thí dụ: Cinderella (European), Mufaro’s Beautiful Daughter: An 

African Tale, Yeh-Shen: A Cinderella Story From China. 
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 ghi những thí dụ về các ẩn dụ tìm thấy trong những truyện 

truyền thống. 

 tham gia các thảo luận hợp tác liên hệ đến câu truyện. 

 tìm đầu mối trong văn bản để làm sáng tỏ ý nghĩa của từ và cụm 

từ. 

 dùng các tiền tố và hậu tố để thay đổi ý nghĩa của các từ. 

 tạo và minh họa những ẩn dụ nghe buồn cười để diễn tả những vật 

chung quanh nhà. Thí dụ: "Thùng rác là một con cóc có cái miệng 

thật rộng, nuốt trọn rác của chúng tôi!" 

 chơi một trò chơi ẩn dụ với quý vị.  Hướng dẫn: phụ huynh gọi tên 

một đồ vật; em trẻ dùng đồ vật để tạo một ẩn dụ. Phụ huynh: "cây".  

Em trẻ: "Cây là một cái dù, che phủ trên căn nhà để cho chúng tôi 

bóng mát." 

 nghĩ về một tĩnh từ (từ diễn tả), cộng thêm một hậu tố "ly" và diễn 

lại theo ý nghĩa của từ mới.  Thí dụ: slow + ly = slowly 

 Từ Gốc +ly Ý Nghĩa Mới  

 clear (rõ ràng) clearly một cách rõ ràng  

 quick (nhanh chóng) quickly một cách nhanh chóng  
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 tâm trạng: cảm xúc mà tác giả tạo ra cho 

người đọc 

các yếu tố của truyện: các phần của câu 

truyện; như là: nhân vật, vấn đề, giải pháp, và 

những biến cố quan trọng 

chủ đề: thông điệp chính hay cơ bản của văn 

bản 


