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

MT

Đo Lường và Dữ
Liệu

Các Phép Toán và
Suy Luận Đại Số

Học sinh sẽ có thể...


nhân và chia thành thạo trong vòng 100.



giải và biểu diễn những bài toán đố gồm bốn phép toán với ẩn số ở mọi vị trí.



thẩm định tính hợp lý của các đáp số cho bài toán đố.



nói và viết giờ đến phút gần nhất.



đo lường khoảng thời gian bằng phút



giải các bài toán đố liên quan đến phép cộng và phép trừ với khoảng thời gian
bằng phút.



đo và ước lượng thể tích chất lỏng và khối lượng của các vật dùng các đơn vị
tiêu chuẩn gram (g), kilogram (kg), và lit (l).

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

Nỗ lực/ Động lực/ Kiên trì

Trau Chuốt

Đó là...

Trong môn toán, học sinh sẽ…


đóng góp thêm vào ý kiến của một người bạn về một quy trình để giải một
bài toán đố hai bước.



chia sẽ ý tưởng và ý kiến về quy trình dùng để cộng và trừ khoảng thời
gian dùng những mô hình cụ thể, dạng viết hay thông qua lời nói.

làm việc siêng năng 
và áp dụng các chiến
lược có hiệu quả để 
đạt được một mục
tiêu hay giải quyết

một vấn đề; tiếp tục
đối phó với những
trở ngại và áp lực của
sự cạnh tranh.

nhận biết một mục tiêu có thể đạt được, nhưng có thach thức để đi đến
nhân và chia trôi chảy trong vòng 100.

thêm những chi tiết
mà mở rộng, làm
phong phú hay tô
điểm.

khai triển một chương trình hành động để giải và biểu diễn các bài toán đố
với mọi phép toán.
làm việc kiên trì để phát triển một chiến lược hầu so sánh khối lượng của
nhiều vật khác nhau.
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Kinh Nghiệm Học Tập Theo Chủ Đề Đo Lường (MT)

Các Phép Toán và Suy
Luận Đại Số

MT

Tại trường, con quý vị sẽ...

 tiếp tục thực tập các chiến lược để đạt mục tiêu cuối năm là thuộc  tạo một mục tiêu về chi tiêu, viết và giải một bài toán đố và câu số với một
số chưa biết mà biểu diễn cho mục tiêu.
lòng tất cả các bảng nhân 0 - 10.
Thí dụ: Gia đình chúng tôi đặt một mục tiêu là mua một tủ lạnh mới
 biểu diễn và giải những bài toán đố với 2 bước dùng phương trình
giá là $500. Nếu chúng tôi để dành $50 mỗi tuần, chúng tôi sẽ cần
với một chữ thay cho đại lượng chưa biết.
bao nhiều tuần để có thể mua được tủ lạnh? (50 x w = $500)
Lana kiếm được $12 vào ngày thứ Hai,
$14 vào ngày thứ Ba và $20 vào ngày
thứ Tư. Mục tiêu của Lana là kiếm
được $75 vào ngày thứ Sáu. Lana sẽ
cần bao nhiêu tiền nữa để có thể đạt
mục tiêu của em?

$12 + $14 + $20 = n
$46 = n
$46 + k = $75
Giải để tìm k

Trang mạng để trợ giúp việc học: (Toán Đố)
http://mrnussbaum.com/bmf/

Đo Lường và Dữ Liệu

 dùng đồng hồ analog để nói giờ của các sinh hoạt tại nhà (thí dụ: bắt đầu
 biểu diễn và giải các bài toán đố cộng liên quan đến thời gian
tập thể thao, giờ ăn tối, giờ đi ngủ, vân vân).
dùng trục số.
Thí dụ: Ethan rời nhà đi học lúc 7 giờ 25 sáng. Nó mất khoảng
Trang mạng để trợ giúp việc học: (Giờ)
15 phút để đến trường. Nó đến trường vào lúc mấy giờ?
http://jmathpage.com/JIMSMeasurementclocks.html

 phỏng đoán khối lượng (gram/kilogram) của các đồ vật, rồi đo
lường để tìm khối lượng thật sự.
 phỏng đoán thể tích chất lỏng (bằng lit của các đồ đựng, rồi đo
lường để tìm thể tích thật sự.
khoảng thời gian: thời gian đã qua

Ngữ

Bảng Từ

Tại nhà, con quý vị có thể...

thể tích chất lỏng: lượng chất lỏng mà một bình chứa được

 đặt một mục tiêu để hoàn tất một công việc trong một thời gian được cho
(thí dụ: hoàn tất bài làm, dọn phòng, vân vân). Ghi giờ bắt đầu và hoàn
tất để nghĩ xem mục tiêu đã có đạt được không. Cho thêm ý kiến vào kế
hoạch gốc hầu cải thiện quy trình đạt mục tiêu.
 làm việc siêng năng để so sánh và xếp thứ tự thể tích chất lỏng của nhiều
đồ đựng khắp trong nhà (thí dụ: chai sữa, ly cà phê, hộp nước trái cây,
tách, vân vân).

Ghi Chú Quan Trọng:
Rất cần thiết là các học sinh Lớp 3 phải biết tất
cả các bảng toán nhân vào cuối niên học.

khối lượng: số lượng vật chất mà một vật có
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