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Ngôn Ngữ:

Văn Bản Thông Tin

Học sinh sẽ có thể...


dùng các hình ảnh để hiểu những ý tưởng khoa học trình bày trong một văn bản.



hỏi và trả lời những câu hỏi để nhận biết những chi tiết chính trong một văn bản đọc
độc lập.



so sánh những điểm quan trọng nhất trong hai văn bản về cùng một chủ đề.



nhận ra ý chính của một văn bản.



nhận biết các từ mô tả (tĩnh từ, trạng từ) trong một văn bản và giải thích cách các từ
này có thể giúp các độc giả hiểu một chủ đề mới rõ hơn.



dùng các đầu mối trong văn cảnh để xác định ý nghĩa của các từ và cụm từ lạ.

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

Chấp Nhận Mạo Hiểm Trí Tuệ

Linh Hoạt

Đó là...

Về đọc, học sinh sẽ...

cởi mở và đáp ứng 
đối với những ý
kiến và chiến lược 
mới và đa dạng và
chuyển dịch dễ dàng

giữa những ý tưởng
và chiến lược này.

dùng nhiều nguồn tư liệu in và số hóa khác nhau để tìm thông
tin quan trọng mà giúp hiểu sâu một chủ đề.

chấp nhận sự không 
chắc chắn hay thách
thức chuẩn mực để 
đạt tới một mục tiêu.

áp dụng kiến thức căn bản dùng thông tin và hình ảnh mới tìm
thấy trong văn bản khoa học.

làm một danh sách những điểm giống và khác nhau giữa hai văn
bản cùng một chủ đề.
chứng tỏ sự hiểu biết các từ mới trong nhiều cách khác nhau
bằng cách tạo ra các hình minh họa và sơ đồ tổ chức.

đặt và trả lời các câu hỏi về văn bản và hình ảnh khoa học để
làm sáng tỏ sự hiểu biết.



theo dõi một số các hướng
dẫn khoa học để thử một
thử nghiệm mới.



đoán các nghĩa của từ dùng
các đầu mối văn cảnh.
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Kinh Nghiệm Học Tập Theo Chủ Đề Đo Lường (MT)
Tại trường, con quý vị sẽ...

MT

Văn Bản Thông Tin









nhận ra ý chính và các chi tiết chính của một văn bản.
Chủ đề chính: Sư tử
Ý chính: Sư tủ là thú săn mồi.
Chi tiết chính: Sư tử chạy nhanh để bắt mồi của nó.
hỏi và trả lời những câu hỏi để nhận biết những chi tiết chính
trong một bài đọc độc lập.
Các câu hỏi có thể đặt ra: Sự thích nghi của loài vật giúp
chúng tồn tại trong môi trường của
chúng như thế nào?
so sánh những điểm quan trọng
nhất trong các bài đọc, sách, hay
nguồn thông tin điện tử về cùng
chủ đề.
dùng hình ảnh chu kỳ đời sống của
thú vật và cây cỏ để hiểu thông tin
mới trong một văn bản.

Tại nhà, con quý vị có thể...






đọc sách mỗi tối. Kiểm trang mạng của trường quý vị cho các nguồn thông
tin điện tử như www.pebblego.com. Hỏi một người nào đó tại thư viện
trường về thông tin đăng nhập.
đọc và theo các hướng dẫn để làm một món đồ thủ công, dự án hay công
thức nấu ăn.
suy luận một cách uyễn chuyễn để tạo hay minh họa một cỗ máy và giải
thích nó hoạt động như thế nào.
so sánh môi trường sống của hai thú vật dùng vòng tròn so sánh tự làm tại
nhà (vật liệu có thể gồm que thông điếu, giây, bún, vòng hula).

Các Vòng Tròn So Sánh Làm Tại Nhà

Chu Kỳ Đời Sống của Tôm Biển

Vựng



nhận biết các từ mô tả trong văn bản để hiểu một chủ đề rõ
hơn.
dùng các đầu mối trong văn cảnh để xác định nghĩa của các
từ và cụm từ lạ.



diễn lại các trạng từ mô tả một hành động (đi chậm, đi nhanh).



chơi một trò chơi bằng cách thách thức một người nào đoán ra nghĩa của
những từ tự chế ra. Dùng các từ ấy trong một câu với những đầu mối mà
nói cho biết nó có nghĩa là gì.
Thí dụ: "snarfu" của tôi đang sủa người đưa thư.
“Snarfu” có nghĩa là "chó" vì chó thường sủa người lạ.

chi tiết chính: chi tiết mà hỗ trợ thông điệp hay chủ đề trong văn bản

Ngữ

Bảng Từ

Ngôn Ngữ: Từ



ý chính: trong văn bản thông tin, điểm trung tâm mà tác giả muốn người đọc biết
chủ đề chính: chủ đề trong một văn bản thông tin
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