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Học sinh sẽ có thể...












chứng tỏ hiểu biết về những từ nói, âm tiết, tên mẫu tự, và âm.
dùng những âm đầu, giữa và cuối khi nói, đọc, và viết.
thay đổi phụ âm đầu để tạo các từ mới (tug, chug, mug; sun, fun, bun; let, set, bet; tell, well,
fell; best, vest, test).
tìm hiểu cách dùng các nguyên âm ngắn và dài để tạo những từ.
dùng quan hệ một đối một giữa chữ cái và âm.
đọc những từ thường gặp nhiều bằng cách liếc qua.
tập sử dụng trước, trong, và sau khi đọc các chiến lược như là duyệt xem tranh (picture walk),
đọc từ (sounding out), tìm những từ đã biết và chưa biết, và đọc lại.
chứng tỏ thông hiểu bài đọc bằng cách chia sẻ những chi tiết chính trong văn bản văn học và
thông tin.
hỏi và trả lời các câu hỏi về các chi tiết chính trong các văn bản văn học và thông tin.
xác định nghĩa của các từ chưa biết.
nhận biết các yếu tố của thơ (nhịp, vần, điệp ngữ, tựa đề)
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Đó là...
sáng tạo những ý
tưởng và giải pháp
mới lạ hay độc đáo
đối với cá nhân,
nhóm, hoặc tình
huống.

Về đọc, học sinh sẽ...




nhận biết một giải đáp thay thế của một vấn đề trong một câu truyện.
có cơ hội để chứng tỏ sự hiểu biết về câu truyện trong nhiều cách khác
nhau bằng cách dùng họa đồ câu truyện, vòng so sánh và sơ đồ.
tạo những kết nối mới dựa trên kinh nghiệm và học vấn có từ trước.

biết và nhận thức sự  nghĩ đến và nhận biết các nghĩa khác nhau của các từ quen thuộc và áp
suy nghĩ của mình và dụng nó chính xác.
có khả năng giám sát
a. con chim (danh từ)
và đánh giá sự suy
con vịt
b. cúi đầu xuống (động từ)
nghĩ của mình.
 nhận biết kiến thức, kinh nghiệm có từ trước và những từ đã biết để

hiểu bài đọc.

Các mục tiêu học tập của lớp mẩu giáo tiếp tục suốt năm học và lập lại với độ phức tạp tăng lên.
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Tại trường, con quý vị sẽ...
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khảo sát các nguyên âm ngắn và dài và tạo những từ mới
dùng các nguyên âm a, e, i, o, và u.
dùng những phần của từ khác nhau để tạo danh sách các từ
qua các trung tâm và các hoạt động (-up, -ug, -un, -eg, -et, ell, -est).
tham gia đọc lớn trong cả nhóm và đọc có hướng dẫn trong
nhóm nhỏ để thực tập nhận diện cách giải đoán các từ, đọc
trôi chảy, và các chiến lược đọc.

Tại nhà, con quý vị có thể...




nghe và đọc sách mỗi tối.
thay đổi âm đầu để làm danh sách các từ dùng những nhóm từ
liên hệ (tell, well, sell, bell).
chơi trò săn kiếm trên danh sách để tìm những mục từ mà
dùng các nguyên âm ngắn và/hay dài.
các âm ngắn
a
cat
apple

e
pet
leg

i
pig
milk

o
dock
sock

u
sun
bun

các âm dài
a
April
plane

Đọc Văn Bản Hiểu Văn Bản






đọc, thảo luận, so sánh và hiểu các văn bản văn học và
thông tin trong nhóm lớn và nhỏ.
kể lại các chi tiết chính trong văn bản văn học và thông tin.
xác định ý nghĩa của các từ chưa biết.
nhận biết các yếu tố của thơ (nhịp, vần, điệp ngữ, tựa đề).






e
bee
tree

i
five
sky

o
hose
toes

u
blue
shoe

thảo luận về những cuốn sách và thơ đã đọc ở nhà và ở
trường.
đặt và trả lời các câu hỏi về các câu truyện đã đọc như là:
o Em có thể đặt một tựa nào khác cho quyển sách này không?
o Hành động của các nhân vật trong câu truyện là gì?
o Em đã học được những bài học nào từ câu truyện?
dùng các trang mạng này để trợ giúp việc học:
www.starfall.com
www.abcya.com
www.turtlediary.com
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