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Trong Kỳ Chấm Điểm Thứ 2, các học sinh Lớp Mẫu giáo được dạy về các khái niệm và kỹ năng 

mô tả dưới đây. 

 
TOÁN 

Cách đếm và Số Lượng: 

 Đếm các đồ vật để cho biết có mấy cái tất cả.  

 Đếm, tiêu biểu số lượng, và tạo các nhóm tương đương (bằng nhau). 

 Nhận biết số các đồ vật trong nhóm quen thuộc mà không cần đếm.  

 Áp dụng cấu trúc Ten-Frame như một cách khác để tượng trưng số lượng trong nhóm quen thuộc. 

 Áp dụng sự hiểu biết rằng mỗi tên số liên tiếp nói đến một số lượng lớn hơn khi đếm. 
Các Phép Toán và Suy Luận Đại Số: 

 Tiêu biểu các bài toán cộng và trừ với các đồ vật, ngón tay, hình tượng, hình vẽ, âm thanh, diễn tả tình huống, 
lời giải thích, thành ngữ, hoặc phương trình. 

 Giải các bài toán đố cộng và trừ, và cộng thêm và trừ đi trong vòng 10 bằng cách sử dụng các đồ vật hoặc hình 
vẽ để tiêu biểu bài toán. 

 Tách rời các số ít hơn hay bằng 10 thành cặp đôi 
o trong nhiều hơn là một cách bằng cách dùng các đồ vật hay vẽ hình; 
o ghi lại từng phân hủy với một hình vẽ hoặc phương trình (như, 5 = 2 + 3 và 5 = 4 + 1). 

Đo Lường và Dữ Liệu: 

 Diễn tả các đặc tính đo lường của các đồ vật, như chiều dài hay sức nặng.  

 So sánh trực tiếp hai đồ vật với cùng đặc tính đo lường, để xem vật nào có "nhiều hơn"/"ít hơn" đặc tính, và 
diễn tả sự khác biệt. 

 Phân loại các đồ vật theo các loại được cho; đếm các số đồ vật trong mỗi loại và xếp các loại qua cách đếm. 
(Giới hạn đếm các loại ít hơn hay bằng 10.) Describe measurable attributes of objects, such as length or weight.  

 Directly compare two objects with a measurable attribute in common, to see which object has “more of”/“less 
of” the attribute, and describe the difference. 

 Classify objects into given categories; count the numbers of objects in each category and sort the categories by 
count. (Limit category counts to be less than or equal to 10.) 

 
 ĐỌC 

Kỹ Năng Căn Bản: 

 Biểu lộ sự hiểu biết về các chữ hoa và chữ nhỏ. 

 Biểu lộ sự hiểu biết về các đặc điểm của chữ in (như, đọc các chữ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, và theo 
từng trang). 

 Biểu lộ sự hiểu biết về những từ nói, âm tiết, tên mẫu tự, và sự quan hệ của từ và âm. 
Hiểu Bài Đọc: Văn Học 

 Hỏi và trả lời các câu hỏi về các chi tiết chính và các từ không biết trong một văn bản với lời nhắc và hỗ trợ. 

 Nhận biết các nhân vật và các sự kiện chính trong câu truyện với nhắc nhở và hỗ trợ. 

 Thuật lại câu truyện dùng những đề tài chính với nhắc nhở và hỗ trợ.  

 Diễn tả sự liên hệ giữa các hình họa và câu truyện mà nó thể hiện với nhắc nhở và hỗ trợ. 

 Nói tên tác giả và họa sĩ trong một văn bản và thảo luận về vai trò của mỗi người trong việc kể câu chuyện. 

 Tham gia tích cực trong các sinh họat đọc với nhóm các bài văn phức tạp, với mục đích và hiểu biết.  
Hiểu Bài Đọc: Văn Bản Thông Tin 

 Hỏi và trả lời các câu hỏi về các chi tiết chính và các từ không biết trong một văn bản, với lời nhắc và hỗ trợ. 

 Nói tên tác giả và họa sĩ minh họa của một văn bản và thảo luận về vai trò của mỗi người trong việc kể câu 
chuyện. 

 Xác định chủ đề chính và kể lại các chi tiết chính trong hình ảnh và văn bản được đọc to, với lời nhắc và hỗ trợ.  

 Diễn tả sự liên hệ giữa các hình họa và câu truyện mà nó thể hiện với nhắc nhở và hỗ trợ. 

 Tham gia tích cực trong các sinh họat đọc với nhóm các bài văn phức tạp với mục đích và hiểu biết. 
Ngôn Ngữ: Tiếp Thu và Sử Dụng Từ Vựng 

 Xác định sự hiểu biết bài đọc lớn bằng cách trả lời các câu hỏi về các chi tiết chính. 

 Hỏi và trả lời những câu hỏi về những chi tiết chủ yếu của các câu truyện và bài thơ. 
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 Dùng từ và cụm từ thu lượm được qua các đàm thoại, đọc, được đọc cho nghe, và đáp ứng với bài đọc (1 tuần).  

 Nhận biết những kết nối với đời sống thật giữa các từ và cách dùng nó (2 tuần). 

 Chứng minh sự hiểu biết về các tĩnh từ thường dùng bằng cách liên hệ chúng với các tĩnh từ trái ngược (2 tuần).  

 Hỏi và trả lời những câu hỏi hầu đạt được thông tin (2 tuần).  

 Sắp xếp các đồ vật thông thường theo phân loại để có được ý thức về các khái niệm của phân loại mà chúng tương trưng 
(2 tuần). 

Thêm Dữ Liệu về Đọc 

 Thêm dữ liệu về đọc bao gồm các kỹ năng mà là cần thiết và quan trọng để trau dồi các đọc giả thành thạo.  Đến 
cuối lớp mẫu giáo, học sinh được mong đợi có thể đọc được 44 từ Thường Được Dùng Nhiều Nhất.  Để hỗ trợ 
phát triển khả năng đọc viết, học sinh cũng được mong đợi có thể nhận biết và nói tên của tất cả các chữ cái viết 
hoa và viết thường cũng như các phụ âm đầu. 

 Các Từ Thường Được Xử Dụng Nhiều Nhất (Ngoài 44)  ̣
 

 
VIẾT 

Sử Dụng Ngôn Ngữ 

 Đánh vần những từ đơn giản theo âm.  

 Hiểu và dùng các từ câu hỏi khi nói. 

 Sử dụng các danh từ và giới từ thường dùng. 

 Tạo các danh từ số nhiều thường xuyên qua lời nói. 

 Viết một lá thơ hay nhiều lá thơ với phần đông các phụ âm và các nguyên âm ngắn. 

 Nhận biết và đặt dấu chấm hết câu. 
Diễn Tả Những Suy Nghĩ và Ý Kiến  

 Tường thuật một sự kiện riêng biệt hoặc một số sự kiện liên kết không chặt chẽ. 

 Nói về những sự kiện theo thứ tự mà chúng xảy ra và cho thấy phản ứng về những gì đã xảy ra. 

 Nhớ lại thông tin từ kinh nghiệm hay thu thập thông tin từ các nguồn tin để trả lời câu hỏi, với hướng dẫn và hỗ 
trợ.  

 Soạn thảo các bài đọc về thông tin/giải thích trong đó học sinh đặt tên cho những gì em đang viết và cung cấp 
một số thông tin về chủ đề. 

Quy Trình, Sản Xuất, và Nghiên Cứu 

 Nhớ lại chi tiết từ kinh nghiệm hay thu thập thông tin từ các nguồn tin để trả lời câu hỏi. 

 Diễn tả những người quen thuộc, địa điểm hay đồ vật với nhắc nhở và hỗ trợ. 

 Sản xuất các câu văn trọn vẹn trong nhiều sinh hoạt ngôn ngữ chung. 

 Thêm hình vẽ hay các trình bày thị giác để diễn tả như mong muốn, để cung cấp thêm chi tiết.  

 Trả lời các câu hỏi và đề nghị từ các bạn và thêm chi tiết để tăng cường khả năng viết khi cần thiết, với hỗ trợ. 

    KHOA HỌC 

Khoa Học Về Đời Sống 

 Cung cấp bằng chứng rằng tất cả các sinh vật được tạo thành từ các bộ phận mà giúp nó thực hiện các chức 
năng căn bản của cuộc sống.  

 Phát triển sự nhận thức về mối quan hệ giữa các đặc điểm của sinh vật và khả năng đáp ứng các nhu cầu căn 
bản mà hỗ trợ sự tăng trưởng và sự sống. 

 Nhận biết rằng tất cả các sinh vật có con, thường là với hai cha mẹ tham gia. 

 Quan sát, mô tả, và so sánh các các chu trình đời sống của các loại động vật và thực vật khác nhau. 
 

   KHOA HỌC XÃ HỘI SOCIAL STUDIES 

Địa Lý 

 Xác định và mô tả cách một quả địa cầu và bản đồ có thể được sử dụng để giúp mọi người định vị địa điểm. 

 Mô tả các địa điểm trong môi trường trực tiếp xử dụng những đặc điểm tự nhiên/vật lý và nhân tạo. 

 Mô tả cách mọi người thích nghi, sửa đổi và tác động với môi trường trực tiếp. 
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NGHỆ THUẬT 

Trình Bày và Đáp Ứng với Nghệ Thuật 

 Nhận biết màu, đường, hình thể, kết cấu, và mẫu, và các nguyên tắc căn bản phát họa trong các tác phẩm nghệ 
thuật.  

 Quan sát các tác phẩm nghệ thuật và mô tả ý tưởng của các nghệ sĩ khác nhau. 

 Xác định các kết nối giữa nghệ thuật thị giác và các phạm vi nội dung khác. 

 Xác định các quy trình được sử dụng để làm nghệ thuật. 

 Quan sát, diễn tả, và hưởng ứng với các tác phẩm nghệ thuật chọn lọc. 
Sáng Tạo và Liên Kết với Nghệ Thuật 

 Tiêu biểu mẫu được quan sát bằng cách kết hợp màu sắc, đường, hình dạng, kết cấu và hình thức. 

 Tạo các tác phẩm nghệ thuật sử dụng màu sắc, đường, hình dạng, kết cấu, hình thức và các nguyên tắc cơ bản 
của thiết kế để thể hiện ý tưởng. 

 Thí nghiệm với phương tiện truyền thông nghệ thuật, quy trình và kỹ thuật và nhận biết nhiều cách khác nhau 
để có thể dùng hầu diễn tả ý nghĩ và cảm xúc.  

 Thao tác và chia sẻ an toàn các chất liệu và công cụ nghệ thuật. Giúp dọn sạch nơi làm việc.  

 Tạo các tác phẩm nghệ thuật mà khám phá việc dùng các màu, đường, hình thể, kết cấu và mẫu để phát biểu ý 
kiến. 

 Nhận biết và dùng màu, đường, hình thể, kết cấu, và mẫu trong các tác phẩm nghệ thuật. 

 
ÂM NHẠC 

Đáp Ứng với Âm Nhạc 

 Khám phá các loại màu sắc khác nhau bằng cách sử dụng công cụ giọng nói và lớp học. 

 Nhận biết âm thanh như nhanh/chậm, lớn/nhẹ, dài/ngắn, cao/thấp. 

 Đáp ứng với một nhịp điệu qua động cơ và chuyển động không động cơ. 

 Làm theo những chỉ dẫn đơn giản hoặc những lời nói trong các trò chơi ca hát. 

 Đáp ứng âm nhạc trong một vài mét khác nhau thông qua động cơ vận động và không vận động. 
Trình Diễn Âm Nhạc 

 Hát trong một âm vực giới hạn. 

 Hát các bài nhạc mà dùng giọng hát trong nhiều cách. 

 Khám phá nhịp điệu ổn định khi chơi nhạc cụ trong lớp. 

 Hát, di chuyển và chơi nhạc liên quan đến trường học và cộng đồng. 

 Nghe và thực hiện các trò chơi ca hát và chơi ngón tay và giải thích việc sử dụng và ý nghĩa của chúng trong cuộc 
đời của những người đã tạo ra nó. 

 
THỂ DỤC 

Các Khái Niệm và Kỹ năng Chuyển Động  

 Biểu lộ sự phát triển kỹ năng qua những ý kiến phản hồi tốt. 

 Thể hiện sự thành thạo khi di chuyển liên quan đến đồ vật (trên/dưới, bật lên/tắt đi, gần/xa và phía trước/phía 
sau). 

 Thực hành di chuyển liên quan đến bộ phận cơ thể của chính mình, đồ vật, và/hayngười. 

 Biểu lộ việc chụp bắt một vật nhẹ tự ném như khăn quàng cổ hay một quả bóng. 

 Thực tập ném tay từ dưới lên và ném banh cao. 
Thể Dục và Sinh Hoạt Tăng Cường Sức Khỏe 

 Nhận biết và biểu lộ ảnh hưởng của hoạt động thể thao đối với hệ thống cơ thể. 

 Nói cách tập thể thao ảnh hưởng đến trái tim như thế nào. 

 


