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Học sinh sẽ có thể ...










Chứng tỏ hiểu biết về những từ nói, âm tiết, tên mẫu tự, và âm.
phát âm và nhận diện những từ một âm tiết.
chứng tỏ hiểu biết về những đặc điểm căn bản của chữ in: nhận diện những chữ cái
viết hoa và không viết hoa; theo dõi các từ từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, và
từng trang một; hiểu rằng các từ in được phân cách bằng một khoảng trống; nhận ra
rằng các từ nói có thể viết ra được.
bắt đầu áp dụng âm vị học theo trình độ lớp và cách giải mã các từ khi đọc.
chứng tỏ thông hiểu bài đọc bằng cách chia sẻ những gì đã đọc qua thảo luận và liên
kết với kiến thức có sẵn.
nhận diện những yếu tố của câu truyện: nhân vật, bối cảnh, và những biến cố quan
trọng trong các bài đọc văn chương.
kể lại khúc đầu, giữa và cuối của bài đọc văn chương.
đặt và trả lời các câu hỏi về bài đọc văn chương và nhũng từ không biết.

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

Hợp Tác

Phân Tích

Đó là...

Về đọc, học sinh sẽ...

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.

nhận diện, diễn tả, xếp và phân loại
những đặc điểm của chữ cái, âm,
và từ.
nhận biết sự giống nhau và khác
nhau giữa những nhân vật, bối
cảnh và những biến cố quan trọng.
phát triển một sự hiểu biết câu
truyện bằng cách diễn lại qua lời nói các ý nghĩ, câu hỏi và ý
kiến.



chứng tỏ biết lắng nghe một cách tích cực và trao đổi một
cách tôn trọng với các thành viên nhóm trong những lớp dạy
đọc có hướng dẫn và các sinh hoạt trong lớp.
tham gia các thảo luận nhóm và tôn trọng những quan điểm
khác biệt để hiểu sâu hơn những câu truyện đã đọc.
chứng tỏ tinh thần làm việc tập thể bằng cách làm việc với
những người khác trong những lớp dạy đọc có hướng dẫn và
sinh hoạt lớp.

làm việc hiệu quả và
tôn trọng nhau để đạt
được mục tiêu của
nhóm.




Mục tiêu học tập của mẩu giáo tiếp tục suốt năm học và lập lại với độ phức tạp tăng lên.
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Đọc
Hiểu Văn Bản




tham gia các sinh hoạt nhận diện chữ, âm và từ (hát
bài hát, diễn tả bằng ngón tay, dùng các vật liệu
khác nhau để biểu trưng các chữ cái, xếp loại các chữ
cái theo chữ hoa và chữ thường).
tập viết các chữ hoa và không hoa khi học các từ.
xếp loại từ hay hình ảnh dựa trên âm đầu và cuối.
tham gia trong cả nhóm đọc lớn và trong nhóm nhỏ
được dạy đọc có hướng dẫn để tập nhận diện các đặc
điểm về chữ in, cách giải mã từ, đọc trôi chảy, và
phương cách đọc.

tham gia trong những nhóm lớn và nhỏ để đọc, thảo
luận và hiểu những bài đọc văn chương.
liên kết những truyện quen thuộc với kinh nghiệm đời
sống thật.
nhận diện những nhân vật, bối cảnh, và những biến cố
chính trong nhiều câu truyện.
Những nhân vật




Bối Cảnh

Những Biến Cố
Quan Trọng

Tại nhà, con quý vị có thể ...





nghe và/hay đọc sách mỗi tối.
tạo những chữ sử dụng vật liệu trong nhà như len, que thông ống
điếu, nuôi, cereal, vân vân.
làm danh sách các từ dùng những từ trong gia đình (cat, sat, rat).
tìm ra những bảng hiệu ngoài đường và nói âm đầu và cuối của
những bảng hiệu này (S và P trên bảng hiệu stop).



thảo luận và nhận diện những đặc điểm của chữ in trong khi đọc ở
nhà.



thảo về những quyển sách đọc tại nhà và
trường học.
tìm những kết nối của câu truyện mà liên
quan đến kinh nghiệm đời sống.
kể lại truyện và trả lời các câu hỏi về bài
đọc.
dùng trang mạng để hỗ trợ việc học:
www.starfall.com
www.abcya.com
www.turtlediary.com





kể lại những truyện quen thuộc.
đặt và trả lời các câu hỏi về câu truyện và những chữ
không biết.
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Ngày xưa...

