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

Ngôn Ngữ: Từ
Vựng

Văn Học

Học sinh sẽ có thể...


mô tả các nhân vật, bối cảnh, và những biến cố quan trọng trong văn bản văn học.



nhận biết những chi tiết chính dùng những hình minh họa trong văn bản.



chứng tỏ sự hiểu biết về thông điệp chính hay bài học dùng những chi tiết chính.



kể lại câu truyện dùng các chi tiết chính và nhận biết thông điệp chính.



tìm những từ thuộc giác quan trong một văn bản.



tìm các từ để mô tả các cảm xúc (vui, buồn, giận, vân vân)
trong một văn bản.



nhận ra những tĩnh từ (các từ mô tả) với nhiều sắc thái ý
nghĩa (gần giống nhau).

Sắc thái của ý nghĩa:

xinh
đẹp
lộng lẫy

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

Chấp Nhận Mạo
Hiểm Trí Tuệ

Thành Thạo

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

Về đọc, học sinh sẽ...
 tìm các câu hỏi về các câu truyện đã đọc hay nghe.
 cung cấp nhiều câu trả lời cho những câu hỏi về câu truyện
quen thuộc.
 cộng tác (làm việc cùng) với một người bạn hay một nhóm nhỏ
để đưa đến nhiều ý kiến về truyện hay nhân vật.
 dùng nhiều phương thức khác nhau để tìm hiểu những từ chưa
biết trong khi đọc.

chấp nhận sự không  sẵn sàng thay đổi những điều tiên
chắc chắn hay thách
đoán đã có từ trước khi đọc văn bản.
thức chuẩn mực để
đạt tới một mục tiêu.  học từ những lỗi lầm để làm sáng
tỏ sự hiểu biết về thông điệp chính .
 tiếp tục cố gắng dù công việc khó
(như dùng các chiến lược khi
đọc một văn bản).
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Kinh Nghiệm Học Tập Theo Đề Tài Đo Lường (MT)
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...

 dùng các hình minh họa để đạt sự hiểu biết sâu sắc hơn
về các nhân vật, bối cảnh, và những biến cố quan trọng
trong câu truyện.
 nhận biết các chi tiết chính của câu truyện để hiểu
thông điệp chính.
 dùng những yếu tố của truyện, chi tiết chính và thông
điệp chính để kể lại các phần của truyện.

 đọc sách mỗi tối. Cố gắng đọc các câu truyện, vở kịch, hay bài thơ.
 nhìn các hình trong truyện trước khi đọc và nhận biết các nhân vật và
bối cảnh trong truyện ("Tôi nghĩ là các nhân vật trong truyện là...",
"Tôi nghĩ là bối cảnh trong truyện là...").
 sau khi đọc truyện, dùng chiến lược
"kể truyện với năm ngón tay"
để kể lại truyện.

 nhấn mạnh hay nhận biết các từ về giác quan (thối, ấm, 
gập ghềnh, mặn, vân vân) tìm thấy trong bài đọc của cấp
lớp.
Năm
Giác
quan



 nhân biết những từ diễn tả cảm xúc (vui, buồn, giận, vân
vân) tìm thấy trong một văn bản.
 dùng văn bản và hình minh họa trong một truyện để đạt
sự hiểu biết về các tĩnh từ với ý nghĩa tương tự.
thông điệp chính (thông điệp của tác giả):
thông điệp mà tác giả muốn truyền đạt qua
câu truyện

cắt ra và sưu tầm những từ về giác
quan trong thư từ, báo chí, giấy
quảng cáo và các tài liệu in bỏ đi
khác. Xếp những từ đã được cắt
ra thành nhóm theo năm giác quan.
chọn một nhân vật từ một truyện quen thuộc. Nói xem nhân vật này
cảm xúc ra sao lúc bắt đầu, ở giữa, và cuối truyện ("Lúc bắt
đầu/giữa/cuối nhân vật cảm thấy feeling word (từ diễn tả cảm xúc)
khi…”).

chi tiết chính: các phần quan trọng mà
hỗ trợ chủ đề chính
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những từ về giác quan: những từ diễn tả
mà áp dụng cho năm giác quan (nhìn, sờ,
ngửi, nghe và nếm vị) như chua, gập
ghềnh, mềm, vân vân.

