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

MT

Học sinh sẽ có thể...

Văn Học






Tôi ăn một chén to bắp rang đầy bơ nóng.
Đó là mặn và dòn.
Tôi thích bắp rang!



Ngôn Ngữ: Từ Vựng

nhận diện ai là người đang kể một câu truyện.
dùng các hình minh họa và các chi tiết chính để nhận diện các nhân vật, bối cảnh, và những
biến cố quan trọng trong một câu truyện.
so sánh các kinh nghiệm của các nhân vật trong câu truyện hay bài thơ.
nhận biết những từ thuộc giác quan trong một câu truyện hay bài thơ để hiểu thông điệp
chính.
các từ thuộc
giác quan

nhận ra những tĩnh từ (các từ mô tả) và động từ (các từ
hành động) với nhiều sắc thái của nghĩa (gần giống
nhau).
Sắc thái của nghĩa:

bực dọc
tức giận

Từ Vựng
Toán

Từ Vựng Đọc

cộng

nhân vật
chi tiết chính

tổng số

giận dữ


định nghĩa và xếp các từ theo những đặc điểm chính thành
từng loại.

hình minh họa
chữ số

văn bản

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

Nỗ lực/Động lực/
Kiên trì

Tổng Hợp

Đó là...

Về đọc, học sinh sẽ...

xếp đặt các bộ phận với nhau để xây  Kết hợp các chi tiết chính và thông tin từ các hình minh họa để
dựng sự hiểu biết của khái niệm toàn
cho biết câu truyện hay bài thơ nói về điều gì.
thể hay tạo một toàn thể mới hay duy  dùng các sơ đồ tổ chức để so sánh những kinh nghiệm của các
nhất.
nhân vật trong hai câu truyện để tạo một sự hiểu biết mới hay sâu
đậm về văn bản.
làm việc siêng năng và áp dụng các  sử dụng các đầu mối trong ngữ cảnh để xác định nghĩa của các
chiến lược có hiệu quả để đạt được
từ mới.
một mục tiêu hay giải quyết một vấn Thí dụ:
đề; tiếp tục đối phó với những trở
Người tuyết mang một khăn quàng mềm, ấm quanh cổ.
ngại và áp lực của sự cạnh tranh.
từ không biết

 đặt một mục tiêu đọc cho cá nhân và dùng các chiến lược để đạt
mục tiêu.
 tự kiểm điểm để xác định chiến lược nào hiệu quả nhất để đạt
mục tiêu cá nhân.
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Ngôn ngữ: Từ
vựng



Bảng Từ Ngữ

Tại nhà, con quý vị có thể...

Tại trường, con quý vị sẽ...

MT



dùng các đầu mối trong những hình minh họa và văn bản để
nhận diện ai là người đang kể truyện.
hòan tất một sơ đồ tổ chức, như họa đồ câu truyện, mà nhận
biết các nhân vật, bối cảnh, và những biến cố quan trọng trong
câu truyện.
dùng sơ đồ tổ chức, như sơ đồ chữ T hay các vòng so sánh,
để so sánh các kinh nghiệm của các nhân vật trong các câu
truyện hay bài thơ.
tô đậm các từ thuộc giác quan trong câu truyện hay bài thơ
để hình dung các nhân vật, bối cảnh, và những biến cố quan
trọng.



nghĩ ra một nhóm các tĩnh từ (các từ mô tả) và phân loại các
từ này theo các sắc thái nghĩa của nó (gần giống nhau).
soạn các từ theo các hàng mục giống nhau.



Ngày
Thứ Sáu
Thứ Ba
Thứ Bảy

Tháng
Tháng Mười Một
Tháng Giêng
Tháng Sáu

Mùa
Mùa Hè
Mùa Thu
Mùa Đông







đọc sách mỗi tối. Cố gắng đọc sách cho một con thú nuôi trong
nhà, thú vật nhồi bông hay anh chị em.
tạo một con rối về một nhân vật trong câu truyện. Dùng con rối
để kể lại câu truyện từ quan điểm của nhân vật.
kể một câu truyện đọc lúc đi ngủ. Trong khi kể lại câu truyện,
bao gồm các nhân vật, bối cảnh, và những biến cố quan trọng.
đọc hai câu truyện. So sánh những nhân vật chính trong mỗi câu
truyện ("Các nhân vật giống nhau vì..." Các nhân vật khác nhau
vì...").
đi bộ trong thiên nhiên. Chọn ba thứ nhìn thấy trên đường đi bộ.
Dùng các từ thuộc giác quan để mô tả ba thứ ấy. (“Tôi tìm thấy
một (món đồ vật). Món đồ sờ thấy/ngửi thấy/nếm thấy/nghe
thấy/trông ….”).

chơi trò "Sắc thái của nghĩa":
1. Người lớn nói một tĩnh từ (giận, buồn, hôi, đẹp, vân vân).
2. Em trẻ sẽ nói ít nhất là hai từ khác mà có cùng nghĩa với tĩnh
từ của người lớn (người lớn: "giận" trẻ: "bực bội, giận dữ").
 tập hợp các đồ vật trong nhà và xếp chúng theo nhóm, như các
món đồ này làm bằng vật liệu gì, màu sắc gì, kích thước, hình
dạng, tái chế hay không tái chế được, vân vân.

các đầu mối trong ngữ cảnh: nội
dung trong văn bản mà giúp xác định
nghĩa của từ chưa biết

những từ về giác quan: những từ
sơ đồ tổ Chức: những công cụ thị giác để xếp đặt
diễn tả mà áp dụng cho năm giác
những ý nghĩ, khái niệm hay ý tưởng
quan (nhìn, sờ, ngửi, nếm và nghe)
Sơ đồ chữ T
Các Vòng Tròn So
Họa Đồ của Câu
như
chua,
gập
ghềnh,
mềm,
vân
vân.
Sánh
Truyện
chi tiết chính: những chi tiết mà hỗ trợ
Câu chuyện
Câu chuyện
Câu chuyện
Câu chuyện
Nhân
vật:
bài học hay thông điệp người viết muốn
#1
#2
#1
#2
truyền đạt qua câu truyện
Bối cảnh:
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giống

Các sự kiện chính
1.
2.

3.

