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Trong Kỳ Chấm Điểm Thứ 3, 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 đến 100 bằng hàng một và hàng chục. 
● 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). 

● Cho bất cứ số nào từ 1 đến 9, tìm số mà làm ra 10 khi cộng với một số đã cho. 
o bằng cách sử dụng đồ vật hoặc hình vẽ; 
o ghi lại câu trả lời với một hình vẽ hoặc phương trình. 

● Cộng và trừ trôi chảy trong vòng 5. 
Hình Học: 

● Diễn tả các đồ vật tron môi trường dùng tên các hình thể, và diễn tả những vị thế liên hệ của các đồ vật dùng các từ 
như trên, dưới, bên cạnh, phía trước, sau, và kế. 

● Phân tích và so sánh các hình dạng hai chiều và ba chiều, với các kích cỡ và định hướng khác nhau, sử dụng ngôn ngữ 
không chính thức để mô tả sự tương đồng, sự khác biệt, các phần (ví dụ số cạnh và đỉnh/"góc") và các thuộc tính khác 
có chiều dài bằng nhau). 

● Tạo hình dạng trên thế giới bằng cách xây dựng các hình dạng từ các thành phần (ví dụ: que và bóng đất sét) và vẽ 
hình dạng.  

● Kết hợp các hình thể đơn giản để tạo những hình thể lớn hơn. Ví dụ: "Em có thể nối hai hình tam giác này với các cạnh 
chạm vào nhau để tạo một hình chữ nhật không?" 

 
 ĐỌC 

Kỹ Năng Căn Bản 
● Biểu lô ̣  sự hiểu biết về các đặc điểm của chữ in (như, độc các chữ từ trái sang phải, từ trê n xuống dưới, và thêô 

từng trang, các chữ viết hôa và khô ng viết hôa). 
● Chứng tỏ hiểu biết về những từ nói, âm tiết, và sự quan hê ̣  của từ và a m. 

Hiểu Bài Đọc: Văn Học 
● Thua ̣ t lại ca u truyê ̣n quên thuô ̣ c với nhác nhở và hỗ trợ. 
● Hỏi và trả lời các câu hỏi về các chi tiết chí́nh và các từ khô ng biết trông một văn bản, với lời nhắc và hỗ trợ. 
● Nha ̣ n biết các nha n va ̣ t, bối cảnh, và các sự kiê ̣n chí́nh trông ca u truyê ̣n, với nhác nhở và hỗ trợ. 
● Diễn tả sự liê n hê ̣  giữa các hí̀nh hộa và ca u truyê ̣n mà nố thể hiê ̣n, với nhác nhở và hỗ trợ. 
● Sô sánh/đối chiếu các phiê u lưu và kinh nghiệm của các nhân vật trông ca u truyê ̣n quên thuô ̣ c, với nhác 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. 

Hiểu Bài Đọc: Văn Bản Thông Tin 
● Hỏi và trả lời các câu hỏi về các chi tiết chí́nh và các từ khô ng biết trông một văn bản, với lời nhắc và hỗ trợ. 
● Xác định chủ đề chí́nh và kể lại các chi tiết chính, với lời nhắc và hỗ trợ. 
● Nối tê n 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. 
● Diễn tả sự liê n hê ̣  giữa các hí̀nh hộa và ca u truyê ̣n mà nố thể hiê ̣n, với nhác nhở và hỗ trợ. 
● Tham gia tí́ch cực trông các sinh hộat độc với nhốm các bài va n phức tạp, với mục đí́ch và hiểu biết. 

 
Ngôn Ngữ: Tiếp Thu và Sử Dụng Từ Vựng 

● Đa ̣ t và trả lời các ca u hổi để được trợ giúp, biết thô ng tin, hay sáng tổ điều gí̀ khô ng hiểu, trông khi nghê bài va n 
được 
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độc lớn. 
● Sắp xếp các đồ vật thô ng thường thêô pha n lôại để có được ý thức về các khái niệm của pha n lôại tương trưng. 
● Xác định sự hiểu biết bài độc lớn bàng cách trả lời các ca u hổi về các chi tiết chí́nh. 
● Chứng minh sự hiểu biết về các tí̃nh từ thường dùng bằng cách liên hệ chúng với các tí̃nh từ trái ngược. 
● Nhận biết những kết nối với đời sống thật giữa các từ và cách dùng nó.  

Thêm Dữ Liệu về Đọc 
Thê m dữ liê ̣u về độc baô gồm các kỹ na ng mà là càn thiết và quan trộng để trau dồi các độc giả thành thạô.   Đến cuối lớp 
mẫu giáo, học sinh được mông đợi có thể đọc được 44 từ Thường Được Dùng Nhiều Nhát.  Để hỗ trợ phát triển khả năng 
đọc viết, học sinh cũng được mông đợi có thể nha ̣ n biết và nối tê n của tất cả các chữ cái viết hôa và viết thường cũng như 
các phụ âm đầu. 

● Các Từ Thường Thường Được Xử Dụng (Ngôài 44) ̣   
 

 
VIẾT 

Sử Dụng Ngôn Ngữ  
● Đánh vần những từ đơn giản theo âm. 
● Viết các từ hoặc câu phù hợp với một minh họa. 
● Sử dụng các danh từ, động từ, và giới từ thường dùng. 
● Hiểu và dùng các từ câu hỏi.  
● Nhận biết và đặt dấu chấm cuối câu và viết hoa chữ cái đầu tiên trong một câu và đại danh "Tôi". 

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. 
● 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. 
● Soạn thảo các ý kiến trong đó em nói với độc giả về chủ đề hoặc tên của cuốn sách mà em đang viết và đưa ra quan 

điểm hoặc sở thích về chủ đề hoặc sách (ví dụ: Cuốn sách yêu thích của tôi là ...). 
Quy Trình, Sản Xuất và Nghiên Cứu 

● Tìm hiểu về nhiều công cụ kỹ thuật để sản xuất và xuất bản bài viết, bao gồm cả hợp tác với các bạn. 
● Tham gia vào chia sẻ nghiên cứu và viết dự án (ví dụ: khám phá một số cuốn sách của tác giả yêu thích và bày tỏ quan 

điểm 
về họ). 

● 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, hầu 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 
● Nhận ra rằng các sinh vật được tìm thấy hầu như ở khắp mọi nơi trên thế giới và có những loại sống khác nhau ở 

những nơi khác nhau. 
● Thu thập thông tin và bằng chứng trực tiếp rằng con người có các đặc điểm bên ngoài khác nhau, chẳng hạn như kích 

thước, hình dạng, v.v. Nhưng họ giống nhau hơn là giống các thú vật khác. 
● So sánh và giải thích các đặc điểm bên ngoài của cây và thú vật giúp chúng tồn tại trong những môi trường khác nhau. 
● Điều tra một loạt các địa điểm quen thuộc nơi cây và thú vật sống để mô tả nơi này và những sinh vật sống ở đó. 
● Quan sát nhiều loại thú vật và cây quen thuộc (có thể tại sân trường, trong khu phố, và ở nhà) để khám phá những 

mẫu tương đồng và khác biệt giữa chúng. 
 

 
KHOA HỌC XÃ HỘI 

Kinh Tế Học 
● Mô tả những lựa chọn mà người ta thực hiện vì những nhu cầu kinh tế không giới hạn. 
● Xác định rằng nguồn lực được sử dụng để tạo ra sản phẩm. 
● Xác định các loại chợ địa phương. 
● Mô tả cách mua hàng. 
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NGHỆ THUẬT 

Trình Bày và Đáp Ứng với Nghệ Thuật 
● Diễn tả màu, đường nét, hình dạng, kết cấu và mẫu hí̀nh tí̀m tháy trông mô i trường. 
● Mô tả chủ đề của các tác phẩm nghệ thuật khác nhau. 
● Quan sát các tác phẩm nghệ thuật và mô tả ý tưởng của các nghệ sĩ khác nhau.  
● Xác định lý dô để tạo tác phẩm nghệ thuật cá nhân. 
● Mô tả chủ đề và đối tượng của các tác phẩm nghệ thuật được lựa chọn. 
● Phân loại các tác phẩm nghệ thuật theo chủ đề và đối tượng. 
● 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. 
● Xác định những ý tưởng xuất phát từ quan sát, trí nhớ và trí tưởng tượng. 
● Quan sát, diễn tả, và hưởng ứng với các tác phảm nghê ̣  thua ̣ t chộn lộc. 

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. 
● Dùng màu, đường, hí̀nh thể, kết cáu, và mãu để tiê u biểu các ý nhí̀n tháy từ quan sát, trí́ nhớ và tưởng tượng. 
● Thí nghiệm với phương tiện truyền thông nghệ thuật, quy trình và kỹ thuật và nha ̣ n biết nhiều cách khác nhau để 

có thể dùng hàu diễn tả ý nghí̃ và cảm xúc. 
● Thao tác và chia sẻ an toàn các chất liệu và công cụ nghệ thuật. Giúp dộn sạch nơi làm việc. 
● Nha ̣ n biết và dùng màu, đường, hí̀nh thể, kết cáu, và mãu trông các tác phảm nghê ̣  thua ̣ t. 

 
ÂM NHẠC 

Trình Diễn Âm Nhạc 
● Hát trong một âm vực giới hạn. 
● Hát các bài nhạc mà dùng giộng hát trông nhiều cách. 
● Bắt chước các mẫu nhịp điệu trê n các nhạc khí́ trông lớp học.  

● 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. 

● Hát và nghe nhạc từ nhiều nền văn hôá thế giới. 
● 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 tạô ra nố. 
Đọc Âm Nhạc: Tạo những a m thanh thí́ch hợp đáp ứng với những hí̀nh biểu tượng tượng trưng chô các âm dài/ngắn và 
caô/tháp. 

 
THỂ DỤC 

Các Khái Niệm và Kỹ năng Chuyển Động  
● Trải nghiệm khái niệm cân bằng thông qua chuyển động. 
● Chô tháy khái niệm cân bằng tĩnh và năng động thông qua chuyển động. 
● Cải thiện trí̀nh diễn thô ng qua ý kiến phản hồi tích cực.  

● Thực hành di chuyển liên quan đến bộ phận cơ thể của chí́nh mí̀nh, đồ vật, và/hayngười. 
● Thực hành năm hình thức cất cánh và hạ cánh. 

● Phát triển kỹ na ng chuyển đô ̣ ng sáng tạô. 
● Di chuyển các bộ phận cơ thể thông qua nhiều hình dạng khác nhau (cong, xoắn, hẹp và rộng). 
● Tí̀m hiểu cách chuyển cân lượng từ các bộ phận khác nhau của cơ thể. 

Thể Dục và Sinh Hoạt Tăng Cường Sức Khỏe 
● Nha ̣ n biết và biểu lô ̣  ảnh hưởng của hôạt động thể thao đối với hê ̣  thống cơ thể. 
● Nối về cách tập thể thao ảnh hưởng đến trái tim như thế nàô. 

● Điều tra các lợi ích của hoạt động thể thao. 
● Nha ̣ n biết sự liê n hê ̣  giữa dinh dưỡng và sinh hôạt thể thaô. 
● Nhận biết các thức ăn dinh dưỡng. 

● Nhận ra rằng các báp thịt hôặc nhốm báp thịt cụ thể chuyển các bộ phận cơ thể cụ thể. 
 


