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

Văn Học

 nhận biết sự liên hệ giữa các nhân vật và bối cảnh dùng các chi tiết từ bài đọc.
 tóm tắt bài đọc để xác định chủ đề.
 so sánh những chủ đề và đề tài tương tự trong văn học (truyện thần thoại và truyện
huyền thoại).
 dùng chứng cớ từ văn bản để hỗ trợ các suy luận đưa ra.
 mô tả sâu sắc các nhân vật dùng hỗ trợ từ bài đọc.
 khảo sát những đặc điểm của những truyện thần thoại và truyện huyền thoại.
 dùng các chi tiết từ văn bản để phát biểu các thông tin tường minh (được nói rõ) và ẩn
tàng (được suy đoán).
 khảo sát việc sử dụng ngôn ngữ ẩn dụ và rút ra các suy đoán.

Ngôn Ngữ: Từ
Vựng

Học sinh sẽ có thể...

 dùng tiền tố và hậu tố Hy lạp và La tinh và các từ gốc để xác định ý nghĩa của các từ.
 sử dụng các đầu mối trong ngữ cảnh để xác định nghĩa của các từ và cụm từ.
 áp dụng những phương thức để làm sáng tỏ ý nghĩa của các từ chưa biết và các từ có
nhiều nghĩa.
 định nghĩa và dùng từ vựng chuyên biệt bộ môn.

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

Siêu Nhận Thức

Thẩm định

Đó là...

Về đọc, học sinh sẽ...

biết và nhận thức sự  đặt câu hỏi trước các sự kiện để phán đoán về sự chính xác của
suy nghĩ của mình
thông tin trong nhiều văn bản khác nhau.
và có khả năng
 biện minh cho các lựa chọn hay giải pháp mà một nhân vật đã
giám sát và đánh giá
có.
sự suy nghĩ của
 phán đoán và biện minh sự chính xác của các suy luận.
mình.

cân nhắc chứng cứ,
xem xét các lời xác
nhận, và đặt câu hỏi
trước những sự kiện
để đưa ra phán đoán
dựa trên các chuẩn
mực.






liên kết kiến thức có sẵn với kiến thức mới học được.
tự giám sát sự hiểu biết của nhiều thể loại văn học khác nhau.
tìm cách làm rõ và làm cho kiến thức thích nghi.
thẩm định sự suy luận dùng những câu hỏi như:
“Cái gì tôi không biết?”
“Cái gì tôi biết?”
“Làm sao tôi biết?”
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Kinh Nghiệm Học Tập theo Chủ Đề Đo Lường
Tại trường, con quý vị sẽ...

MT


đọc một số văn bản văn học khác nhau để nhận biết những
đặc điểm của truyện thần thoại và huyền thoại.
Tuyện thần thoại (những truyện
cổ truyền)
được kể từ thế hệ này đến thế hệ
khác

Bảng Từ
Ngữ

Ngôn Ngữ: Từ
Vựng

Văn Học

dạy một bài học hay luân lý
phản ảnh văn hóa và thời đại

Truyện huyền thoại
tranh đấu giữa tốt và xấu
nhân vật có thể là thú vật, người
hay những đấng siêu nhiên
bối cảnh có thể là thế giới thật hay
hoang đường

 dùng kiến thức nền và thông tin từ văn học (truyện thần thoại
và huyền thoại) để đưa ra các suy diễn.
 mô tả sâu sắc các nhân vật dùng hỗ trợ từ bài đọc.
Nhân vật nói gì? Nhân vật làm gì?
 liên hệ giữa những trình bày viết và trực quan (hình ảnh,
đoạn phim, kịch ngắn, vân vần) của các truyện thần thoại.
 giải thích một bối cảnh có thể ảnh hưởng đến hành động của
nhân vật như thế nào.
 so sánh cùng một chủ đề trong những truyện khác nhau.



dùng những tài liệu tham khảo (từ điển in và điện tử hay từ
điển đồng nghĩa) để xác định ý nghĩa của những từ và cụm
từ.
tìm hiểu và giải thích ý nghĩa của những thành ngữ thông
thường trong bài đọc. Thí dụ:
o ‘I smell a rat!’
o ‘It’s raining cats and dogs!’

Tại nhà, con quý vị có thể...
 đọc sách mỗi tối (những truyện thần thoại, huyền thoại và truyền thông).
 dùng tài liệu số hóa để hỗ trợ việc học các truyện thần thoại và huyền thoại.
o www.aaronshep.com/rt/RTE.html
o www.pitt.edu/~dash/folktexts.html)
 củng cố sự hiểu biết về thần thoại và huyền thoại bằng cách xem các phim
dựa theo thần thoại và huyền thoại. (như Hercules, The Hunchback of Notre
Dame, Tale of Despereaux, Ratatouille, vân vân)
 thực tập siêu nhận thức bằng cách nghĩ xem em đi qua một tiến trình như
thế nào và có thể áp dụng nó cho những hoàn cảnh khác ra sao.
Thí dụ:
o Mô tả tiến trình em dùng để chọn quần áo của em vào buổi sáng.
o Mô tả tiến trình em dùng và để cho một người trong gia đình đoán xem
em đang mô tả tiến trình gì. (Hãy tạo ra một trò chơi!)
 thực tập kỹ năng thẩm định. Thí dụ, tạo một đoạn kịch cho một quảng cáo
so sánh hai quyển sách và nói tại sao quyển này hay hơn quyển kia.

 tham gia các hoạt động để đào sâu sự hiểu biết về các thành ngữ.
o Đến một thư viện công cộng và mượn một cuốn sách về thành ngữ.
o Vẽ hình để phù hợp các thành ngữ, rồi giải thích ý nghĩa thật sự.
o Tạo một danh sách các thành ngữ ưa chuộng.
o Chơi một trò chơi với bạn để nhớ lại nhiều thành ngữ nhất.
 chọn một từ mới từ bài đọc, tra nghĩa trên tự điển trên mạng và ghi nó vào
sổ ghi chép từ vựng.

ngôn ngữ ẩn dụ: bất kỳ ngôn ngữ nào mà vượt lên trên nghĩa đen kết cấu văn bản: cách xếp đặt của một văn bản (thứ tự thời gian hay trình tự,
của các từ để mang đến những tác động mới hay sự hiểu biết mới nguyên nhân và hậu quả, so sánh và đối chiếu, vấn đề và giải pháp)
vào một ý tưởng hay một đề tài
chủ đề: thông điệp chính hay cơ bản của văn bản
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