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Học sinh sẽ có thể...
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nhận diện (tìm và nói tên) các văn bản là văn học (kể một câu truyện) và giải thích
làm sao các em biết được.
đặt và trả lời các câu hỏi về văn bản.
nhận diện (tìm và nói tên) những yếu tố truyện
của văn bản.
nhận diện (tìm và nói tên) văn bản mà có tính chất thông
tin (cho những thông tin có thật) và giải thích làm sao
các em biết được.
đặt và trả lời các câu hỏi về văn bản.
nhận biết (tìm và nói tên) những chỗ nhấn mạnh
của văn bản.
đặt và trả lời các câu hỏi để hiểu ý các từ nghĩa là gì.
dùng từ vựng đúng khi nói chuyện với người khác.
nói chuyện với người khác về các chủ đề lớp một.
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Phân Tích

Đó là...

Về đọc, học sinh sẽ...

chia nhỏ một toàn thể  Nhận biết và mô tả các thành phần của các văn bản văn học và
thành từng bộ phận
thông tin.
mà có thể không phải
bối cảnh
Ngày xưa, có ba con
là hiển nhiên ngay từ
heo sống trong rừng.
đầu và xem xét các bộ
phận để có thể hiểu
nhân vật
được cấu trúc của toàn
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thể.

Cộng Tác

 chú ý đến những gì giống và khác nhau giữa các văn bản văn
học và thông tin.

làm việc có hiệu quả  thay phiên nói chuyện về các nhân vật trong truyện hay các sự
kiện trong văn bản thông tin.
và tôn trọng nhau để
 làm việc với các học sinh khác trong các trung tâm văn hóa hay
đạt được mục tiêu
các nhóm nhỏ để hoàn tất một hoạt động hay nhiệm vụ.
của nhóm.
 tôn trọng người khác, ý kiến, và tài liệu của họ, trong các sinh
hoạt đọc.
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Tại nhà, con quý vị có thể ....

nghe hay đọc một văn bản và cho biết điều gì đã làm cho nó là
văn học
(thí dụ "Văn bản này là văn học vì đó là một câu truyện, có
những nhân vật và những biến cố chính").
xem trước một văn bản để đặt và trả lời các câu hỏi xem câu
truyện nói gì.
miêu tả các nhân vật trong truyện bằng cách nhìn các hình và
nghe hay đọc các từ.



nghe/đọc một văn bản và cho biết cái gì làm cho nó là một văn
bản thông tin (thí dụ "Văn bản này có tính thông tin vì nó có
các sự kiện và tôi có thể dùng những chỗ nhấn mạnh của văn
bản để giúp tôi hiểu những gì tôi đang đọc").
xem trước những phần của một văn bản thông tin hầu đặt hay
trả lời các câu hỏi về những sự kiện mà em có thể biết được.
xem qua nhiều bài đọc thông tin và tìm các chỗ nhấn mạnh
khác nhau của văn bản.












nhận biết những từ lạ. dùng hình ảnh và/hay từ khác trong câu

để xác định ý nghĩa.
thay phiên nhau khi nói hay nghe người khác về những chủ đề
lớp một (như nhân vật trong một câu truyện, những kinh nghiệm 
các nhân vật ấy đang trải qua, nội quy và trách nhiệm, vân vân).

các yếu tố truyện: các thành phần của một
truyện; như là: nhân vật, bối cảnh, vấn đề,
giải pháp, và những biến cố chính

đọc sách mỗi tối. Thử đọc các tạp chí, sách dạy nấu ăn, bản hướng dẫn, tờ
quảng cáo, thư từ, vân vân.
nói xem văn bản là truyện hay nó cho các sự kiện.
nhìn nhan đề/bìa và hình ảnh, tiên đoán là câu truyện sẽ nói về điều gì, và đặt
câu hỏi (như "Tôi tự hỏi...").
nói về những nhân vật trong một văn bản; như một cuốn sách, chương trình
truyền hình, cuốn phim, vân vân (thí dụ "Các nhân vật trong truyện là..." "Nhân
vật này làm/nói...").
giải thích xem văn bản cho biết sự kiện hay kể một câu truyện.
chọn một văn bản thông tin. Trước khi đọc, hỏi con quý vị xem em đã biết
những gì về chủ đề. ("Con biết..." "Con có thể biết...")
chỉ những chỗ nhấn mạnh của văn bản trong khi cùng đọc những văn bản
thông tin.
("Đây là một (tên của chỗ nhấn mạnh của văn bản)...").
kể một số sự kiện mới biết được sau khi đọc văn bản thông tin.
nhận biết khi em đọc hay nghe một từ lạ. Nói về những cách em đoán ra nghĩa
của những từ chưa biết. (“Bạn nói _______. Tôi nghĩ _______ có nghĩa là
…”).
nói về các chủ đề trường học dùng đúng từ vựng. (“Tại trường học chúng ta có
những quyền hạn và trách nhiệm. Đó là…”).

văn bản nói về sách, trang mạng, video, thực chỗ nhấn mạnh trong văn bản (text
đơn, tạp chí, bích chương, bảng hiệu, vân
feature): những phần của văn bản mà giúp
vân.
người đọc tìm ra và hiểu thông tin, như: tựa,
mục lục, bảng từ ngữ, lệnh đơn (menu) điện
tử, hình biểu trưng (icon), chữ in đậm, nhãn,
hình chụp, phụ chú, vân vân.
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