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MT

Mục Tiêu Học Tập theo Chủ Đề Đo Lường (MT)

Ngôn Ngữ:
Từ Vựng

Văn Bản
Thông Tin

Học sinh sẽ có thể...


dùng những chi tiết chính để nhận diện (tìm và nói tên) những chủ đề chính của
văn bản.



dùng các minh họa để mô tả các chi tiết chính của một văn bản.



đặt câu hỏi để làm sáng tỏ thông tin về một chủ đề.



dùng những phần tận cùng thông thường của từ (-s, -ing, -ed) để đoán ra ý nghĩa của
một từ.



định nghĩa những từ bằng phân loại hay một hay nhiều hơn thuộc tính chính.

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

Chấp Nhận Rủi Ro Trí Thức

Thành Thạo

Đó là...
tạo ra được nhiều
giải đáp cho một
vấn đề hay một ý
tưởng.

Về đọc, học sinh sẽ...
 đặt các câu hỏi về chủ đề chính của một văn bản thông tin bằng
nhiều cách khác nhau.
 liệt kê nhiều ý kiến về những chủ đề lớp 1 như con người sống
như thế nào ở các nơi khác nhau khắp thế giới, nếp sống gia
đình hay phong tục, và an toàn quanh người lạ.

chấp nhận sự không  thử nhiều phương thức khác nhau (như đặt câu hỏi, nghĩ về
chắc chắn hay thách
những gì em đã biết, đọc lại, ngừng, kể lại, hay hỏi bạn) để giúp
thức chuẩn mực để
hiểu thông tin về chủ đề mới.
đạt tới một mục tiêu.  sẵn sàng thay đổi việc tiên đoán của mình dựa theo những chi
tiết chính mới.
 cho thêm vào những gì đã biết dựa trên những thông tin mới
trong văn bản.
Tiên đoán của tôi là đúng!!
Bây giờ tôi nghĩ rằng...
Tôi đã học hỏi được...
Trước kia tôi đã nghĩ rằng...
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Kinh Nghiệm Học Tập theo Chủ Đề Đo Lường
Tại trường, con quý vị sẽ...

Bảng Từ Ngữ

Ngôn Ngữ: Từ Vựng

Văn Bản Thông
Tin

MT

Tại nhà, con quý vị có thể...

 nghe hay đọc một văn bản và nói về chủ đề chính.
 nhìn những tranh minh họa để nói về những chi tiết chính
trong văn bản.
 nhận diện (tìm và nói tên) những chủ đề chính bằng cách
dùng những chi tiết chính từ hình chụp.
 đặt câu hỏi khi đọc những phần khó hiểu của văn bản và tiếp
tục đọc để tìm câu trả lời.

 đọc sách mỗi tối. Thử đọc sách, thực đơn, báo chí, quảng cáo, vân vân.
 nói về chủ đề chính của một văn bản thông tin sau khi đọc (như “Tờ giấy
này nói về việc mang thực phẩm đến cho những người đang thiếu thốn.”).
 nhìn các hình chụp để nói những đề tài chủ yếu (như "Các tấm hình chụp
của chúng tôi cho thấy chúng tôi đã bơi dưới biển, xây một lâu đài cát, và ăn
một bữa trưa ngoài trời.") và nói về chủ đề chính (như "Chủ đề chính là
cuộc nghỉ hè ở biễn của gia đình chúng tôi.").

 lắng nghe hay đọc văn bản có những từ với những phần tận
 tìm những từ số nhiều mà tận cùng với "-s" (như fork  forks, book 
cùng thông thường như “-s” để nhận ra những danh từ số
books).
nhiều.
 tìm xem những từ mà tận cùng với “-ing”(hiện tại) và “-ed” (quá khứ).
 dùng những từ tận cùng với “-ing” và “-ed” để nói một điều
Thảo luận xem những từ này thường xuất hiện như thế nào khi hành động
gì đó xảy ra khi nào (như jumping, jumped).
đang xảy ra.
 xếp những từ thành nhóm theo một hay nhiều hơn thuộc tính
Quá khứ
Hiện tại (bây giờ)
Thí dụ không đúng
chính:
looked
look hay looking
king
Chuyên chở
talked
talk or talking
red
có bánh xe
xe gắn máy
xe hơi
xe đạp

thú vật
con lừa
con ngựa

trên mặt nước
thuyền buồm
ca nô
bơi lội

thuộc tính: đặc điểm của một vật hay một
người nào

 xếp các thức ăn vặt (hay bất cứ vật nào khác xung quanh nhà) thành nhóm
và giải thích cách các nhóm được tạo theo các thuộc tính (như tôi xếp trái
dâu, trái táo, và cà chua chung lại vì các trái này đều là màu đỏ và có hột.").
Xếp loại một lần nữa dùng cùng những vật ấy, nhưng các thuộc tính khác để
chứng tỏ sự thành thạo (như theo kích thước, hình dạng, hay vị, vân vân).

chi tiết chính: chi tiết quan trọng mà hỗ
trợ chủ đề chính

Thí dụ:
Thuộc tính của một xe đạp bao gồm

Có hai bánh

Chuyển động bằng cách đạp

Dùng để chuyên chở
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chủ đề chính: điểm trọng tâm trong một
văn bản thông tin
Chủ đề chính
của cuốn sách
Thí dụ:
này là nam
châm.
http://www.amazon.com/Push-Pull-Magnets-Science-Definitions/dp/1602535132

