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

Từ Vựng

Ngôn Ngữ:

Văn Học

Văn Bản Thông Tin

Học sinh sẽ có thể...


xác định mục đích của tác giả khi viết một văn bản.



dùng nhiều đặc điểm văn bản khác nhau để tìm thông tin
quan trọng trong một văn bản.



giải thích xem các hình minh họa, ảnh chụp, và sơ đồ
làm cho hiểu biết rõ hơn một văn bản như thế nào.



phân tách sự liên hệ giữa kết cấu câu truyện và thông điệp chính trong các truyện cổ tích.



nhận biết các tĩnh từ với những ý nghĩa liên hệ chặt chẽ.



dùng những từ gốc đã biết và các tiền tố để định nghĩa ý nghía của những từ mới (như là:
"un" có nghĩa là không và "equal" có nghĩa là như nhau, như vậy "unequal" có nghĩa là
không như nhau).



dùng các đầu mối trong văn cảnh và bảng từ ngữ để làm rõ ý nghĩa của các từ và cụm từ lạ.

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

Siêu Nhận Thức

Phân Tích

Đó là...
chia nhỏ một toàn
thể thành các bộ phận
mà có thể không phải
là hiển nhiên ngay từ
đầu và xem xét các
bộ phận để có thể
hiểu được cấu trúc
của toàn thể.

Về đọc, học sinh sẽ...





biết và nhận thức sự 
suy nghĩ của mình và
có khả năng giám sát

và đánh giá sự suy
nghĩ của mình.


xem xét sự liên hệ giữa các nhân vật, bối cảnh, cốt truyện và
kết cấu của bài văn .
suy ra thông điệp chính của một truyện
dân truyền.
phân loại các từ đồng nghĩa.
xác định cách một nhân vật phản ứng
lại một thử thách và học một bài học
từ kinh nghiệm.
hỏi và trả lời các câu hỏi trước khi, trong khi, và sau khi đọc các
truyện và văn bản thông tin.
dùng kiến thức có từ trước để xác định và làm sáng tỏ ý nghĩa của các
từ lạ.
nghĩ cách dùng những đặc điểm văn bản để hiểu bài văn thông tin
nhiều hơn.
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Tại nhà, con quý vị có thể...

hỏi và trả lời những câu hỏi để nhận biết những chi tiết
chính trong bài đọc.
giải thích làm cách nào những đặc điểm văn bản, như ảnh,
bản đồ, và sơ đồ cung cấp thêm thông tin về một chủ đề
và giúp xây dựng sự hiểu biết.
Thí dụ: Một bức ảnh của một sa mạc cung cấp những
chi tiết về khí hậu sa mạc.
thảo luận về mục đích của tác giả khi viết một văn bản.
Câu hỏi có thể đặt: Có phải là tác giả đã viết văn bản
này để giải thích một chủ đề hay dạy cách làm một công
việc hay không?



mô tả xem một nhân vật đáp ứng với những thử thách và
học một bài học từ kinh nghiệm như thế nào.
thảo luận về thông điệp chính của một truyện cổ tích.
Câu hỏi có thể đặt: Khảo sát sự liên hệ giữa các nhân vật,
bối cảnh, tình huống và kết cấu làm cho sự hiểu biết về
câu truyện sâu sắc hơn như thế nào?



liệt kê những tĩnh từ mà ý nghĩa tương tự
(big, huge, enormous, vân vân).









đọc sách mỗi ngày. Trộn lại! Đọc truyện, sách thông tin, công thức chế
biến, tạp chí, nguồn thông tin số hóa, vân vân.
chọn một chủ đề quan tâm đến và làm một quyển sách với những đặc điểm
văn bản như bảng mục lục, hình minh họa với phụ đề, sơ đồ, vân vân.
đọc các công thức chế biến, hướng dẫn trò chơi, và quảng cáo và giải thích
mục đích của tác giả khi viết nó.
phát triển các câu hỏi về chủ đề trước khi đọc và cố gắng tìm các câu trả lời
trong khi đọc.

kể, viết hay minh
họa một truyện cổ
tích với một bài học.
đọc một truyện cổ
tích từ thư viện bằng
cách tìm kiếm một
số đặc điểm.

Đặc Điểm của Truyện Cổ Tích
Nhân vật: người, thú vật, hay những đấng siêu nhiên
Bối cảnh: phản ảnh văn hóa hay thời đại
Vấn đề: một biến cố hay tình huống xảy ra, thường là vì sự
yếu đuối của nhân vật
Giải pháp: vấn đề được giải quyết điển hình là nhờ một
phản ứng khôn ngoan của nhân vật; có thể có một cuộc
viễn du hay phép mầu.

xem hay cắt hình từ tạp chí, lịch, và sách quản cáo và dùng càng nhiều tĩnh
từ càng tốt để diễn tả các hình ảnh.
Những Câu Trả Lời Có Thể Có: xám, có sọc, nhanh, mềm,
im lặng

thông điệp chính: bài học hay thông điệp người viết muốn truyền đạt qua câu truyện của ông/bà ấy.
kết cấu: mẫu hình hay chuỗi các biến cố, vấn đề và giải đáp mà làm nên câu truyện được săp xếp có trật tự.
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