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Tuần 1 



Hoạt động học tập để đọc 
  lớp 1  

Ở lớp một, học sinh cần  đọc các văn bản cấp lớp với sự nhắc nhở và hỗ trợ. 
Phụ huynh có thể hỗ trợ tiêu chuẩn này bằng cách (học sinh tự đọc, cho người khác hoặc nghe đọc) 
20 phút mỗi ngày. 

Các hoạt động của Tuần 1 

1. CÁC BÀI TẬP SIGHT Lớp 1 Tài liệu : các hộp ở dưới cùng của giấy, bút chì 

 Chọn 10 từ trong danh sách SIGHT WORDS. Viết chúng vào các ô ở cuối trang. Thực hành đọc những điều 
này mỗi ngày.  

2. LONI'S TOWN (văn bản trên lưng) 
~tiểu thuyết Tài liệu:  câu chuyện về hoạt động, bút chì 

 Đọc truyện cho con bạn. Họ cũng có thể tự đọc. Sau khi đọc, tìm và khoanh tròn 10 từ hoặc nhiều hơn các 
từ bạn nhìn thấy trong câu chuyện (xem danh sách đính kèm của từ cấp 1 nhìn thấy từ Cameron). 
 

3. TIẾNG ANH   (văn bản ở mặt sau) 
~viễn tưởng Tài liệu : câu chuyện về các hoạt động 

 Đọc lại câu chuyện cho con bạn. Họ cũng có thể tự đọc. Nói với con bạn đọc bằng tiếng trôi chảy, giống như 
cách chúng ta nói. Sau đó, hãy cho con bạn nói với các nhân vật ( người ) và sử dụng các từ mô tả như, 
thông minh, một cách cao, và nhanh chóng. 

4. TIẾNG ANH   (văn bản ở mặt sau) 
~viễn tưởng Tài liệu : câu chuyện về các hoạt động 

 Đọc lại câu chuyện cho con bạn. Họ cũng có thể đọc mộtmình.Khuyến khích con bạn đọc bằng tiếng trôi 
chảy, giống như cách chúng ta nói. Sau đó, hãy cho con bạn mô tả các thiết lập của người Viking về câu 
chuyện  (ở đâu và khi nào) . Mô tả cách thức CÀI ĐẶT LỊCH SỬ Thay đổi theo thời gian. 

5. THỊ TRẤN   (văn bản ở mặt sau) ~ tiểu 
thuyết Tài liệu : câu chuyện về các hoạt động Cho 

 con bạn đọc lại câu chuyện một mình hoặc với một chút giúp đỡ. Sau đó, hãy cho con bạn ăn RETELL trực 
tiếp hoặc viết một bản RETELL trực tiếp về các sự kiện trong câu chuyện mô tả về sự khởi đầu của trò chơi, 
giữa chừng, và cuối cùng. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Đọc lại những câu chuyện giúp xây dựng khả năng đọc trôi chảy và tự tin của con bạn.  
● Thời gian của con bạn, và xem có bao nhiêu từ chính xác chúng có thể đọc trong 1 

phút. Đọc lại để tăng độ chính xác và thời gian trôi chảy. 
● Lưu ý và thực hành những từ mà con bạn cố gắng đọc. 

 
Viết 10 từ nhìn ở đây:  
 
     

     



 
 

 

 
 

 



 
 
 

 
 
Các cách khác có thể để thực hành các từ nhìn: 
 

● Tìm kiếm các từ xung quanh nhà bạn, trên tạp chí hoặc báo 
● Sử dụng một trò chơi trên bảng Trò chơi mà bạn đã có và viết các từ nhìn vào không 

gian trò chơi 
● Viết các từ nhìn thấy ở mặt sau của một câu đố bạn đã có và đọc lời cảnh như bạn đặt 

rằng mảnh ghép 
● viết là “lời cảnh” với vỉa hè phấn 
● viết những “lời cảnh” trong một cầu vồng màu sắc 
● vào một ngày trời nắng, nước sử dụng trên ngón tay hoặc cọ của bạn để ghi các từ trên 

vỉa hè Đánh 
● vần và đọc bằng nam châm tủ lạnh 
● Đăng các từ trên tường làm mục tiêu. Ném một quả bóng và đọc từ nó chạm vào. Từ 

ngữ có thể có giá trị điểm. 
● Các từ có thể được tạo thành Flashcards Thẻ nhớ Trò chơi hoặc bộ nhớ 
● Viết từ nhìn bằng bút chì màu trắng và tô màu lên nó bằng một điểm đánh dấu để tiết lộ 

nó. 
● Thực hành nói hoặc viết các từ trong câu. 
● Thực hành đánh vần các từ nhìn thấy cảnh sát. 

 



Hoạt động học tập cho Tiêu đề 1 Đọc  
  Lớp 1 Các  

 

tiêu chuẩn Oregon xác định phát âm và nhận thức ngữ âm là một kỹ năng ưu tiên ở lớp một. 
Những hoạt động này sẽ giúp con bạn đọc các từ. 
 

Hoạt động tuần 1 

1. Luyện tập kỹ năng nhận thức ngữ 
âm: Phân đoạn âm thanh trong từ. 

Tài liệu : Đây là một hoạt động nói có thể được thực hiện với bất 
kỳ từ nào bạn chọn.  

 Cha mẹ nói toàn lời. Trẻ lặp lại các từ và sau đó nói tất cả các âm thanh trong từ. 

 

2. Luyện tập phát âm các từ trong văn 
bản, Một tiếng chuông.  

Tài liệu : Câu chuyện ở trang tiếp theo. Phát ra những từ này:  

 

 Người lớn nên chỉ vào từ đó, và bảo trẻ nói với chúng tất cả các âm trong từ mà không dừng lại giữa các 
âm. Ví dụ:  

 

3. Đọc truyện.  Tài liệu : Câu chuyện ở trang tiếp theo. 

 Cho học sinh luyện đọc truyện (nhiều lần). 

4. Chính tả.  Tài liệu : Từ trong câu chuyện Một cú va chạm. 

 Nói lời với con của bạn. Cho trẻ lặp lại từ đó và nói các âm thanh trong từ (giơ một ngón tay cho mỗi âm 
thanh). 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
● Đọc bất kỳ văn bản trong nhà mà học sinh thích.  
● Thực hành phá vỡ các từ thành âm thanh cá nhân của họ. Nói một từ và bảo trẻ nói với bạn tất 

cả các âm trong từ đó. 
● Cho trẻ thực hành phát ra những từ được tìm thấy xung quanh nhà (trong một cuốn sách, tạp 

chí, trực tuyến, nhãn). 
● Cho con bạn đánh vần. Cho họ nói những âm thanh đầu tiên và sau đó yêu cầu họ viết từ đó. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



Các hoạt động học tập để viết 
  lớp 1  

 

Các tiêu chuẩn cốt lõi chung của Oregon muốn học sinh lớp một tham gia vào các dự án 
nghiên cứu và viết chia sẻ (ví dụ: khám phá một số sách "hướng dẫn" về một chủ đề nhất 
định và sử dụng chúng để viết một chuỗi hướng dẫn). 

Hoạt động của Tuần 1 

1. Cách làm bánh kếp Nguyên liệu : giấy, bút chì, bút màu 

 Có con bạn xem và giúp bạn làm bánh kếp.  
● Học sinh sẽ viết và minh họa từng bước của quy trình bằng các từ chuyển tiếp. 

Ví dụ: Đầu tiên, Sau đó, Tiếp theo, Sau đó, Sau đó, Cuối cùng. 
* Để mở rộng hoạt động này, họ nên dán nhãn hình ảnh và viết một danh sách tài liệu.  

2. Cách làm bánh sandwich Nguyên liệu : giấy, bút chì, bút màu 

 Có con bạn xem và giúp bạn lựa chọn bánh sandwich.  
● Học sinh sẽ viết và minh họa từng bước của quy trình bằng các từ chuyển tiếp. 

Ví dụ: Đầu tiên, Sau đó, Tiếp theo, Sau đó, Sau đó, Cuối cùng. 
* Để mở rộng hoạt động này, họ nên dán nhãn hình ảnh và viết một danh sách tài liệu.  

3. Cách làm giường của bạn Vật liệu : giấy, bút chì, bút màu 

 Có con bạn xem và giúp bạn làm giường của chúng.  
● Học sinh sẽ viết và minh họa từng bước của quy trình bằng các từ chuyển tiếp. 

Ví dụ: Đầu tiên, Sau đó, Tiếp theo, Sau đó, Sau đó, Cuối cùng. 
* Để mở rộng hoạt động này, họ nên treo hướng của mình trên giường và tham khảo nó hàng ngày. 

4. Cách buộc giày của bạn Vật liệu : giấy, bút chì, bút màu 

 Có con bạn xem và giúp bạn buộc một đôi giày.  
● Học sinh sẽ viết và minh họa từng bước của quy trình bằng các từ chuyển tiếp. 

Ví dụ: Đầu tiên, Sau đó, Tiếp theo, Sau đó, Sau đó, Cuối cùng. 
* Để mở rộng hoạt động này, họ nên thực hành buộc dây giày.  

5. Cách vẽ con vật yêu thích của bạn Vật liệu : giấy, bút chì, bút màu Cho 

 trẻ mô tả cách vẽ con vật yêu thích của chúng trong một loạt sáu bước. 
● Học sinh sẽ viết và minh họa từng bước của quy trình bằng các từ chuyển tiếp. 

Ví dụ: Đầu tiên, Sau đó, Tiếp theo, Sau đó, Sau đó, Cuối cùng. 
* Để mở rộng hoạt động này, họ nên dán nhãn hình ảnh và viết một danh sách tài liệu.  

 Những gì các gia đình có thể làm 
 

● Trải nghiệm khái niệm ngôn ngữ cách làm thế nào, các sinh viên nên nhận ra khi một hoạt động được 
thực hiện theo thứ tự tuần tự.  

● Thảo luận về cách thực hiện mọi thứ trong một đơn đặt hàng không chính xác, có thể gây ra vấn đề. 
(Đi giày của bạn. Sau đó đi tất vào) !! Điều này sẽ không có ý nghĩa. Thảo luận tại sao điều quan trọng 
là phải thực hiện các hoạt động theo thứ tự liên tục. 
 
 
 
 
 



Ví dụ về một câu chuyện đã hoàn thành: 
 

 



Hoạt động học tập cho môn toán 
  Lớp 1 Các  

tiêu chuẩn toán học Oregon xác định việc mở rộng  trình tự đếm, bằng cách đọc, viết một / hoặc 
đếm đến  120, bắt đầu từ bất kỳ số nào nhỏ hơn 120.  
 

Hoạt động của Tuần 1 

1. 
 

đếm hợp xướng  
 

Tài liệu : biểu đồ 120 (xem phía sau trang), bút chì  
 

 Sử dụng biểu đồ 120 học sinh: 
● Đếm số từ 1-120 với học sinh của bạn theo các số theo thứ tự. 
● Chọn các số được chọn ngẫu nhiên khác nhau từ biểu đồ, để học sinh của bạn xác định số đó và tiếp 

tục đếm đến 120. Cho  
● học sinh của bạn thực hành đếm 2, 5 và 10 giây.  
● Thách thức:  Cho học sinh của bạn hợp xướng / viết số ngược từ một số đã cho nhỏ hơn 120. 

2. Đoánsố tài liệu : bút chì, biểu đồ 120, đối tượng nhỏ Cho 

 học sinh của bạn ấm lên bằng cách đếm số thứ tự 1-120.  
Trò chơi: Sử dụng một vật nhỏ hoặc ngón tay của bạn, che đi một con số trên biểu đồ 120. Cho học sinh 
của bạn sử dụng kiến   thức về đếm và mẫu số để đoán số. Làm điều này nhiều lần để thực hành xác định và 
đếm từ nhiều số.  
Thách thức:  Che nhiều số (ngẫu nhiên hoặc theo thứ tự) và yêu cầu học sinh xác định tất cả các số được 
bảo hiểm.  

3. Điền vào 120biểu đồ Tài liệu : bút chì, biểu đồhoàn thành và trống 120 Cho 

 đãhọc sinh của bạn ấm lên bằng cách đếm số thứ tự 1-120. 
Cho học sinh một biểu đồ 120 trống. Cho học sinh độc lập điền số 1-120. Hỗ trợ khi cần thiết.  
Tùy chọn : Chơi trò chơi từ bài 2 với biểu đồ 120 mới hoàn thành.  
 

4. Đếm theocủa 10 & 5 Tài liệu : Biểu đồ 120 và bút chì / bút / bút màu / bút tô sáng 

 Học sinh của bạn ấm lên bằng cách đếm số thứ tự 1-120. 
Nhìn vào biểu đồ 120 với học sinh của bạn. Thảo luận về các mẫu số thông báo của học sinh giữa các số 
(theo hàng và cột- 1 và 10). Sử dụng bút chì, bút màu, tô sáng, v.v ... vẽ các vòng tròn xung quanh tất cả các 
bội số của 5 và vẽ các hình tam giác xung quanh tất cả các bội số của 10. Thực hành đếm bằng miệng 10 và 
5 giây.  
Thử thách:  Đánh dấu bội số của 2 và đếm bằng 2. Yêu cầu học sinh đếm ngược bởi 5s và 10 từ 120 hoặc 
số được chọn ngẫu nhiên.  

5. đếm gia đình Tài liệu : 2 người trở lên 

 Có một người chọn một số trong khoảng 1-120 và thay phiên nhau theo thứ tự đếm lên hoặc xuống từ số đó. 
Làm cho nó vui vẻ và cố gắng nói và thay phiên nhau nhanh nhất có thể. Vòng đấu kết thúc khi ai đó mất quá 
nhiều thời gian, không biết số, hoặc nói lộn xộn lời nói của họ!  
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Đếm các đồ vật trong cuộc sống hàng ngày là tốt nhất cho việc học. Học sinh có thể đếm các đồ vật họ 
nhìn thấy trong nhà, từ xe hơi, trong cửa hàng, v.v ... Làm cho nó trở nên thú vị và tương tác cho học 
sinh của bạn.  

● Ý tưởng bổ sung: đếm các biển báo dừng mà bạn nhìn thấy từ xe, lấy một số đồ vật và đếm chúng, 
yêu cầu học sinh lấy càng nhiều đồ vật càng tốt trong 1 phút rồi đếm chúng.   



  





Các hoạt động học tập cho Khoa học 
 Lớp 1  

 
Các tiêu chuẩn khoa học thế hệ tiếp theo nêu rõ rằng học sinh lớp một sẽ có thểquan sát mặt trời, mặt 
trăng và các ngôi sao để mô tả các mô hình có thể dự đoán được. Những hoạt động này sẽ giúp con 
bạn xác định và khám phá các đồ vật và mô hình trên bầu trời.  
 

Hoạt động của Tuần 1 

1. Quan sát Sao Tài liệu : Giấy, Bút chì, Bút chì 

 Đi ra ngoài với người lớn vào buổi tối vào một đêm đẹp trời. Quan sát các vì sao. Bạn có thể thấy bất kỳ mô 
hình ngôi sao? Có phải một số ngôi sao sáng hơn những ngôi sao khác? Vẽ một bức tranh của các ngôi sao 
sau khi quan sát chúng. 
 

2. quan sát mặt trăng Tài liệu : Giấy, Bút chì, Bút chì 

 Đi ra ngoài với người lớn vào buổi tối vào một đêm đẹp trời. Nhìn mặt trăng kìa. Đó là loại mặt trăng nào? 
Bạn có thể làm điều này vào mỗi tối trong tuần và xem liệu giai đoạn mặt trăng có thay đổi gì không. Vẽ mặt 
trăng và quan sát của bạn. 
 

3. sách về Giai đoạn Mặt trăng Tài liệu : Giấy, Bút chì, Bút chì 

 Tạo một cuốn sách với mỗi giai đoạn của mặt trăng trên đó. Vẽ 
hình ảnh của từng giai đoạn, và dán nhãn cho từng giai đoạn.  
  
  
 

4. vẽ chòm sao  Tài liệu : Giấy, Bút chì, Bút chì màu, Bảng tính chòm sao 

 Sử dụng bảng tính trên trang tiếp theo để tạo chòm sao của riêng bạn. Kết nối các dấu chấm để tạo ra các 
chòm sao khác nhau. 
 

5. hệ mặt trời Vật liệu : Giấy, Bút chì 

 Liệt kê 4 thứ có trong hệ mặt trời. Trong hệ mặt trời có 1 ._____ 2 .____ 3 ._____ 4 .____. Nói với một thành 
viên gia đình những gì bạn biết về mỗi điều bạn liệt kê. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Thảo luận về mô hình ngôi sao, giai đoạn mặt trăng và hệ mặt trời trong suốt cả tuần.  
● Các giai đoạn mặt trăng: Lưỡi liềm Waning, Khu phố thứ ba, Waning Gibbous, Trăng tròn, Sáp vằn, 

Quý đầu tiên, Lưỡi liềm sáp.  
 



 

 



Các hoạt động học tập cho nghiên cứu xã hội 
 Lớp 1  

 
Oregon Các tiêu chuẩn cốt lõi chung muốn học sinh lớp  một có thể xây dựng bản đồ (bao gồm bản đồ 
tinh thần), biểu đồ và các biểu diễn khác của các địa điểm quen thuộc.  
 

Hoạt động của Tuần 1 

1. Bản đồ phòng ngủ của tôi Vật liệu : Giấy, bút chì, bút màu / bút chì màu 

 Vẽ bản đồ phòng ngủ của bạn.  
● Dán nhãn và tô màu các đồ vật bạn có trong phòng như giường, cửa sổ, cửa ra vào, tủ quần 

áo, tủ quần áo, vv  
● Sử dụng màu sắc và chi tiết! 

2. Bản đồ gia đình Vật liệu : Giấy, bút chì, bút màu / bút chì màu 

 Tạo bản đồ nhà của bạn.  
● Vẽ và dán nhãn các phòng.  

3. Bản đồ của Trường tôi Tài liệu : Giấy, bút chì, bút màu / bút chì màu 

 Tạo và dán nhãn bản đồ của trường bạn.  
● Bao gồm lớp học của bạn, văn phòng, nhà ăn, phòng tập thể dục và thư viện.  
● Thêm màu sắc.  
● Điều này có thể mất một vài ngày. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Đọc, thảo luận và làm việc với các hoạt động trên cùng với học sinh đầu tiên của bạn.  
○ Tại sao bản đồ quan trọng?  
○ Điều gì có thể xảy ra nếu bạn không có bản đồ? 

 
● Nhìn vào bản đồ của những nơi quan trọng đối với lịch sử của gia đình bạn.  

 
● Tìm đồ thị trên báo 

 
● Hãy vui vẻ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoạt động học tập cho nghệ thuật 
  Lớp 1  

 
Cách cơ bản để chúng ta trải nghiệm thế giới của mình và thể hiện bản thân là thông qua nghệ thuật, 
và giáo dục nghệ thuật phát triển các kỹ năng và khả năng thiết yếu cho các công dân thế kỷ 21 thành 
công.  
Tuần này chúng tôi sẽ cung cấp các hoạt động trong bộ môn  Khiêu vũ. 
 

Tuần 1 Hoạt động 

1 di chuyển nhân đôi Tài liệu : đối tác, không gian để di chuyển 

 Đứng đối diện với đối tác của bạn. Hãy tưởng tượng bạn đang nhìn vào gương. Một người chọn các động tác 
trong khi đối tác khác đi theo sự dẫn dắt của họ và phản chiếu những chuyển động đó. Thay phiên nhau phụ 
trách các phong trào. 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật được giải quyết: DA: Pr5.1.1.a Thể hiện một loạt các chuyển động vận động và không vận động, hình dạng cơ 
thể và định hướng với nhận thức không gian. 

  2.hoạt động cân bằng  
Vật liệu:  Một đường trên sàn hoặc mặt đất, không gian để di 
chuyển  
 

 Tìm một đường trong nhà hoặc bên ngoài (một số ví dụ có thể là cạnh của một tấm thảm, một đường được 
dán trên sàn, một đường trên vỉa hè hoặc vỉa hè , một đường vẽ trong bụi bẩn). Thực hành đi bộ trên đường 
này với một chân trước mặt nhau. Tiếp theo, hãy thử giữ thăng bằng trên một chân sau khi thực hiện 2 bước 
trên dòng. Thực hành với giữ thăng bằng trên mỗi bàn chân. Đối với một thử thách hãy thử các tư thế giữ 
thăng bằng khác nhau, như chân đến mắt cá chân hoặc chân đến đầu gối. Xem nếu bạn có thể chạm vào 
dòng bằng cả hai chân và một tay hoặc cả hai tay và một chân.  
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật được đánh địa chỉ: DA: Pr5.1.1.b Thể hiện sự cân bằng khi đứng yên và chuyển động một cách an toàn, trong 
khi duy trì không gian cá nhân. 

 
 
 

3.của cơ thể ABC Tài liệu : không gian để di chuyển 

 Xem có bao nhiêu chữ cái trong bảng chữ cái bạn có thể đặt ra với cơ thể. Có một thành viên gia đình là khán 
giả của bạn và ghi lại những chữ cái bạn có thể thực hiện chỉ bằng cơ thể của bạn!  
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: DA: Pr6.1.1 Khiêu vũ cho người khác trong một không gian nơi khán giả và người biểu diễn chiếm 
các khu vực khác nhau.  

   

  

 
 Những gì gia đình có thể làm 

 
● Các gia đình có thể có một bữa tiệc khiêu vũ để khiến cả gia đình di chuyển. Nếu bạn 

cần ý tưởng, GoNoodle là một trang web tuyệt vời cho các liên kết để nhảy vui vẻ! Thay 
phiên nhau là người biểu diễn và khán giả cho một màn trình diễn nhảy ngẫu hứng. 

● Mang hiệu suất / chuyển động của bạn ra bên ngoài, hoặc trên tấm bạt lò xo để tăng độ 
khó.  

● Trở thành một thành viên khán giả năng suất: đưa ra phản hồi về các phong trào và / 
hoặc hiệu suất của học sinh.  



Hoạt động học tập cho sức khỏe 
Lớp 1  

 
Tiêu chuẩn sức khỏe Oregon yêu cầu học sinh hiểu các khái niệm liên quan đến tăng cường sức khỏe 
và phòng chống bệnh tật để tăng cường sức khỏe. Các hoạt động sau đây sẽ nhắc nhở học sinh của 
bạn về vi trùng và cách chúng ta có thể ngăn chặn chúng lây lan và gây bệnh.  
 

Hoạt động tuần 1 

1. 
Vi trùng trông như thế nào 

 Vật liệu : Bất kỳ  MỘT  trong những mặt hàng được liệt kê này: bột 
nhão, mì khô, hạt cườm, legos, đậu khô hoặc giấy và bút chì để 
vẽ. 

 Giải thích:  Có nhiều loại vi trùng. Một số vi trùng được gọi là virus. Virus là loại vi trùng nhỏ nhất. Vi khuẩn là 
một loại vi trùng khác. Chúng có thể hữu ích, hoặc chúng có thể gây 
hại. Vi khuẩn có hại có thể làm cho chúng ta bị bệnh. Tất cả các vi 
trùng là khác nhau, đây là một hình ảnh của một số vi trùng trông như 
thế nào. 

 
Tạo vi trùng của riêng bạn bằng cách sử dụng một loạt các vật liệu 
trên hoặc vẽ chúng trên giấy.  
 

2. Bài hát rửa tay      Vật liệu : bồn rửa, xà phòng, khăn 

 Giải thích:  Chà xát và chà bằng xà phòng giúp loại bỏ vi trùng khỏi da của chúng ta để nước có thể rửa trôi 
chúng. Chúng ta nên rửa tay trước khi ăn, sau khi sử dụng nhà vệ sinh, sau khi chơi bên ngoài, sau khi chơi 
với thú cưng hoặc bất kỳ lúc nào tay hoặc móng tay của chúng ta trông bẩn. 
 
Thực hành rửa tay trong khi hát ABC. Hãy chắc chắn rằng bạn rửa bằng nước ấm, xà phòng và chà tay lên 
trên, ở giữa các ngón tay và thậm chí lấy cổ tay của bạn. Sau đó rửa sạch và lau khô chúng! 

3. Ẩn và đi Tìmvi trùng tài liệu về : không 

 Thực hành săn lùng vi trùng bằng cách chơi trò chơi. Một người trong gia đình bạn sẽ là xà phòng và một 
người khác (hoặc chỉ một người) sẽ là mầm mầm của họ. Các vi trùng sẽ đi trốn ở đâu đó trong nhà và xà 
phòng sẽ đi khắp nhà cho đến khi chúng tìm thấy tất cả các vi trùng! Chúc vui vẻ! 

4. biểu đồ thói quen lành mạnh Vật liệu : giấy, bút chì / bút màu 

 Tạo một biểu đồ tương tự như biểu đồ bên dưới.  Đăng biểu đồ trên tủ lạnh của bạn, trên cửa phòng ngủ của 
bạn, hoặc ở một nơi khác, nơi bạn sẽ nhìn thấy nó mỗi ngày. Đặt một ngôi sao trong hộp mỗi ngày bạn làm 
gì đó để giữ sức khỏe. 

Rửa tay trước khi ăn Rửa tay sau khi đi vệ sinh 

Che miệng khi ho và hắt hơi Lau sạch những thứ chúng ta chạm vào (bàn, núm 
cửa) 

 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Hãy tạo thói quen hàng ngày để rửa tay trước mỗi bữa ăn. 
● Thực hành không chạm vào mặt hoặc đưa tay và đồ vật vào miệng. 
● Khuyến khích học sinh của bạn giúp lau sạch các bề mặt thường xuyên chạm vào nhà bạn.  
● Khuyến khích học sinh của bạn ăn thực phẩm lành mạnh để tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn 

giúp chống lại vi trùng. 



Hoạt động học tập cho âm nhạc 
  Lớp 1  

 
Tiêu chuẩn Oregon xác định  nghe và phân tích là một kỹ năng âm nhạc ưu tiên ở lớp 1. Những hoạt 
động này sẽ giúp học sinh của bạn phát triển kỹ năng nghe bằng cách xác định các cao / thấp, nhanh / 
chậm hoặc giống nhau / khác nhau 

hoạt động Tuần 

1. Xác định và phân loại âm thanh. Vật liệu : Mảnh giấy và bút chì hoặc bút 

 Học cách nhận biết âm thanh xung quanh bạn và các yếu tố của âm thanh. 
Bạn có thể làm điều này bên trong hoặc bên ngoài. Mất khoảng 10 phút và lắng nghe tất cả các âm thanh 
xung quanh bạn. Viết ra những gì bạn nghĩ là tạo ra âm thanh, và sau đó quyết định xem đó là âm thanh cao, 
thấp hay trung bình. Nó to, mềm hay trung bình? Đó là một âm thanh dài hay ngắn? Nó có nhịp ổn định hay 
không? 
Ví dụ 

1. Bird - âm thanh cao, âm lượng trung bình (độ to) và thời gian ngắn 
2. Lawnmower - âm thanh thấp, âm lượng lớn, thời lượng dài 
3. Đồng hồ - âm thanh trung bình, âm lượng nhỏ, thời lượng ngắn  

2. Hát một bài hát Tài liệu : Không cần thiết. Hoạt động này có thể được hoàn thành 
bằng cách hát cùng nhau, hoặc nghe một bản ghi âm. 

 Hát một bài hát  từ lớp cho ai đó trong nhà của bạn. Nó nhanh hay chậm?  
Nghe có vẻ vui hay buồn? 
Chia sẻ  với học sinh của bạn một bài hát bạn đã học khi còn bé. 
Thảo luận về  những gì giống hoặc khác nhau. 
Nếu bạn nghe một bản ghi âm, bạn có thể nghe thấy nhạc cụ nào? 

3. Đặc biệt Bingo! Tài liệu : Thẻ Bingo  

 Xem bạn có thể nhận Bingo bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ trong Thẻ Bingo bên dưới không! Chúc vui 
vẻ! 
 

 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Hát cùng nhau giúp học sinh xây dựng sự tự tin, cũng như phát triển đôi tai của họ. 



Các hoạt động học tập cho PE 
  Lớp 1  

 
Tiêu chuẩn giáo dục thể chất Oregon nhận ra tầm quan trọng của các cá nhân áp dụng kiến   thức về 
các khái niệm, nguyên tắc, chiến lược và chiến thuật liên quan đến chuyển động và hiệu suất.  
 

Các hoạt động của Tuần 1 

1. Simon Says, Tập thể dục Bài tập Tài liệu : Không  

 phụ huynh và học sinh thay phiên nhau làm người lãnh đạo và đặt tên cho các bài tập khác nhau để làm nếu 
Simon yêu cầu họ.  

Ví dụ: Simon nói; Simon thực hiện 5 bước nhảy, Simon nói; nhảy lên một chân 3 lần. Sau vài lượt 
chuyển đổi và để người khác là Simon. 

Nếu một lỗi được thực hiện, người mắc lỗi phải tự động thực hiện 5 bước nhảy. Sau khi họ thực hiện 5 bước 
nhảy, họ có thể vào lại trò chơi. 
 
Tại sao: Vì vậy, sinh viên có thể làm việc về thể dục tim mạch và vui chơi trong khi làm như vậy. 
 

2. Tôi thấy các tài liệu của tôi: không 

 Chọn những thứ xung quanh nhà hoặc khu phố của bạn. Ví dụ, nói rằng tôi thấy màu ĐỎ, thì tôi thấy bạn 
đang thực hiện 5 lần đẩy,, tôi thấy bạn đang chạy đến gốc cây và quay lại. Chọn các đối tượng hoặc chuyển 
động khác nhau để hoàn thành. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn quá! Cố gắng tham gia càng nhiều chuyển 
động thể chất càng tốt. 
 

3. Tungtự luyện tập vật liệu : quả bóng hoặc vật mềm 

 Tìm quả bóng hoặc vật mềm để thực hành ném và bắt (một chiếc tất cuộn có tác dụng tuyệt vời!). Tung lên 
và xuống. Hãy thử xem bạn có thể ném và bắt đối tượng bao nhiêu lần trước khi nó chạm đất. Làm thế nào 
cao, bạn có thể ném nó? 
 

4. Âm nhạc & Chuyển động Tài liệu : máy nghe nhạc 

 Chọn ai đó để điều khiển nhạc. Khi nhạc chơi, di chuyển hoặc nhảy. Khi âm nhạc dừng lại, đóng băng! 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Có một cuộc thảo luận gia đình về hoạt động thể chất. Nói về tầm quan trọng của việc vận động và tập 
thể dục hàng ngày. Một số câu hỏi để hướng dẫn cuộc trò chuyện: Bạn thích làm gì để duy trì hoạt 
động? Những hoạt động dễ dàng hay vui vẻ? Những hoạt động nào là thách thức? 



Các hoạt động học tập để nói và nghe 
  Lớp 1  

 
Các tiêu chuẩn cốt lõi chung của Oregon yêu cầu học sinh lớp 1 có thể tham gia vào các cuộc trò 
chuyện, tuân theo các quy tắc đã được thống nhất để thảo luận, dựa trên ý tưởng của người khác và 
đặt câu hỏi để giải tỏa sự nhầm lẫn (SL.1, SL .3). Ngoài ra, học sinh được yêu cầu sử dụng các chi tiết 
để tạo ra các câu hoàn chỉnh để diễn đạt ý tưởng và cảm xúc rõ ràng (SL.6, SL.4). 
 

Các hoạt động của Tuần 1 

1. kết nối toán học Tài liệu : Không ai 

 nghĩ đến một số trong khoảng 1-20. Một khi bạn có số, yêu cầu học sinh của bạn đặt câu hỏi để tìm số bí ẩn. 
Ví dụ: Số nào đứng trước số? Số nào đứng sau số? Là số lớn hơn ___? Là số nhỏ hơn _____? Là số 
_____?  
Khi số được đoán chính xác, hãy thử một thử thách và chọn một số trong khoảng 1-120. 
 

2. kết nối bằng văn bản / trình tự  Tài liệu : Không cần tài liệu  

 Hãy nghĩ về một hoạt động, trò chơi hoặc một cái gì đó bạn biết rõ rằng bạn có thể dạy cho người khác. Mô 
tả cách chơi trò chơi hoặc hoàn thành hoạt động bằng cách sử dụng các từ liên tiếp (đầu tiên, tiếp theo, sau 
đó, sau đó, cuối cùng, cuối cùng) cho một thành viên gia đình. Một số ý tưởng có thể là cách làm bánh 
sandwich, cách buộc giày, cách làm giường hay cách chơi bóng đá.  
 

3. Đọckết nối tài liệu : Thị trấn Loni của  Ann Rossi (đọc tài liệu) 
 

 Sau khi đọc  Thị trấn của Loni , hãy kể lại câu chuyện cho một thành viên trong gia đình.  
Đầu tiên, ______________. Kế tiếp, ______________. Sau đó,______________. Cuối cùng, 
______________. 
Sau khi xem xét và thực hành các từ nhìn trong khi đọc. Cho trẻ bằng lời nói sử dụng 5 từ nhìn lớp một trong 
một câu.  
 

4. nói chuyện trên bàn ăn tối  Tài liệu : Không  

 Khi bạn ngồi quanh bàn ăn, thay phiên nhau hỏi và trả lời một số câu hỏi ngớ ngẩn sau: 
Bạn thà nóng hay lạnh? -Tôi thà nóng / lạnh vì _______. 
Điều tuyệt vời nhất bạn từng thấy là gì? -Điều tuyệt vời nhất tôi từng thấy là ____ 
Nếu bạn có thể thay đổi tên của bạn, nó sẽ là gì? - Tôi sẽ đổi tên thành _____, vì ______. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Ngồi xuống với nhau để hoàn thành mỗi hoạt động. 
● Khuyến khích con bạn sử dụng các câu hoàn chỉnh khi hỏi và trả lời câu hỏi. 
● Thảo luận tại sao điều quan trọng là sử dụng các từ sắp xếp và tạo cơ hội cho con bạn nghe 

bạn sử dụng các từ sắp xếp. 



Các hoạt động học tập cho chăm sóc sức khỏe & tự chăm sóc 
 Lớp 1 Các  

 
hoạt động chăm sóc sức khỏe và tự chăm sóc nên là cách giúp con bạn  duy trì sức khỏe thể chất, 
tinh thần và cảm xúc .  

Hoạt động của Tuần 1 

1. công cụ thở Tài liệu về : Không 

 tuần này bạn đang thực hành sử dụng công cụ thở. Khi bạn cảm thấy khó chịu, hãy cố ý sử dụng một hơi 
thở sâu để tạm dừng và trấn tĩnh bản thân để bạn có thể tiếp cận tình huống từ một quan điểm mới. 
 
Cách sử dụng dụng cụ:  Hít thở chậm, sâu. Một tay đặt lên bụng và tay kia đè lên trái tim của bạn, hít vào 
từ từ qua mũi và tập trung vào không khí đi vào phổi. Khi hít vào, hãy đếm từ từ 1 Lọ 2 Vượt 3 Lưu ý cách dạ 
dày của bạn giãn ra như một quả bóng. Sau đó thở ra bằng miệng của bạn, đếm 1 Vay 2 Vòng 3 Giáp Làm 
điều này ba lần. 

2. biết ơn Tài liệu : giấy và bút chì (tùy chọn) 

 Dành một phút để liệt kê ba điều bạn biết ơn. - Bạn có thể biết ơn những điều lớn lao, như có cha mẹ 
hỗ trợ, hoặc những điều nhỏ nhặt, như có thể nói lời chào hi với bạn của bạn trước khi lớp học bắt đầu. 
Lòng biết ơn là khả năng nhận ra và thừa nhận những điều tốt đẹp, con người và địa điểm trong cuộc 
sống của chúng ta. 

3. H2O! Nguyên liệu : cốc và nước 

 Uống một ly nước mát lớn sau khi bạn thức dậy.   Nó kích thích sự trao đổi chất của bạn lên 24% trong 
chín mươi phút và tăng hiệu suất tinh thần và thể chất trong ngày. Khi bạn bị mất nước, bạn có thể cảm 
thấy mệt mỏi và kiệt sức, và bạn có thể gặp phải những cơn đau đầu và dao động tâm trạng. 

4. Nói phô mai! Vật liệu : Gương và chính bạn  

 Hãy cười trong gương trong 10 giây.   Mỉm cười làm chậm trái tim và thư giãn cơ thể, và nó giải phóng 
endorphin chống lại và làm giảm các hormone căng thẳng. Nó cũng đã được chứng minh là tăng năng 
suất trong khi một người thực hiện một nhiệm vụ. 

5. Nghỉ ngơi đi! Vật liệu : Không 

 nghỉ ngơi kỹ thuật số.  Hãy cẩn thận bước ra khỏi các thiết bị kỹ thuật số của bạn trong khoảng thời gian 
ngắn trong ngày hôm nay. Nó cho phép bạn cảm thấy tập trung và tập trung hơn khi bạn cắm lại. Hãy 
thử nghỉ hai hoặc ba giờ kỹ thuật số mini ngay hôm nay trong khoảng mười phút mỗi lần. Bắt đầu chỉ 
với một nếu đó là tất cả những gì bạn cảm thấy thoải mái. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● LISTEN cho con của bạn. Thời gian này là căng thẳng cho tất cả chúng ta, và có ai đó  chỉ lắng nghe  có thể 
hữu ích. Nếu bạn hỏi họ đang làm như thế nào và họ nói với bạn rằng họ vẫn ổn, thì hãy tiếp tục hỏi (vào 
một thời điểm khác). Trẻ em có thể không phải lúc nào cũng có ngôn ngữ phù hợp để giải thích cảm giác 
của chúng. 

● Hãy yên tâm. Thường xuyên. Nhắc nhở họ chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua điều này. 
● Điều quan trọng là mặc dù bạn và con bạn đang duy trì sự tách biệt, không ai cảm thấy bị cô lập hoàn toàn. 

Tận dụng cơ hội để tiếp cận và tương tác với người khác, ngay cả khi ở khoảng cách (6 feet), trên điện 
thoại, trực tuyến hoặc qua thư điện tử! 

● Chăm sóc bản thân! Khi người lớn thực hành chăm sóc bản thân, họ có thể chăm sóc người khác tốt hơn. 



 
 
 

Tuần 2 



Hoạt động học tập để đọc 
  lớp 1  

Ở học sinh lớp một cần  đọc các văn bản thông tin cấp lớp với sự nhắc nhở và hỗ trợ.   Phụ huynh 
có thể hỗ trợ tiêu chuẩn này bằng cách (học sinh tự đọc, cho người khác hoặc nghe đọc) 20 phút mỗi 
ngày. 

Các hoạt động của Tuần 2 

1. CÁC BÀI TẬP SIGHT Lớp 1 Tài liệu : các hộp ở cuối trang, bút chì 

 Chọn 10 từ mới từ danh sách SIGHT WORDS. Viết chúng vào các ô ở cuối trang. Thực hành đọc những 
điều này mỗi ngày. 

2. GIÚP RỪNG  (văn bản ở mặt sau) ~văn 
bản thông tin Tài liệu : câu chuyện ở mặt sau của các hoạt động 

 Trước khi đọc câu chuyện, hãy hỏi con bạn những gì chúng biết về một khu rừng. Nói về nó. Đọc câu chuyện 
này cho con của bạn hoặc để chúng đọc nó cho bạn.  

3. GIÚP RỪNG  (văn bản ở mặt sau) ~văn 
bản thông tin Tài liệu : câu chuyện ở mặt sau của hoạt động, bút chì 

 Đọc câu chuyện GIÚP R FOR RÀNG R FOR RÀNG cho con bạn một lần nữa. Họ cũng có thể tự đọc. Nói 
với con bạn đọc với HOA FLUENCY, giống như cách chúng ta nói. Sau đó tìm và khoanh tròn các từ vựng 
mà bạn nghĩ là quan trọng để mô tả một khu rừng. Viết hoặc nói những từ khác mà bạn có thể nghĩ về điều 
đó mô tả một khu rừng. 

4. GIÚP RỪNG  (văn bản ở mặt sau) ~văn 
bản thông tin Tài liệu : câu chuyện về hoạt động, bút chì 

 Đọc câu chuyện Giúp đỡ Forest Forest cho con bạn một lần nữa. Họ cũng có thể tự đọc. Nói với con bạn 
đọc bằng tiếng trôi chảy, giống như cách chúng ta nói. Kể hoặc viết 2 sự thật bạn học được từ câu chuyện. 

5. Giúp rừng  (văn bản ở mặt sau) ~văn 
bản thông tin Tài liệu : câu chuyện về hoạt động, bút chì 

 Đọc câu chuyện Giúp đỡ Forest Forest cho con bạn một lần nữa. Họ cũng có thể tự đọc. Nói với con bạn 
đọc với HOA FLUENCY, giống như cách chúng ta nói. Nói hoặc viết ý tưởng của bạn cho những ý tưởng 
này: Tại sao bạn nghĩ rằng tác giả đã viết về việc chăm sóc rừng? Hãy nghĩ về những cách bạn có thể chăm 
sóc rừng. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Đọc lại những câu chuyện giúp xây dựng khả năng đọc trôi chảy và tự tin của con bạn.  
● Thời gian của con bạn, và xem có bao nhiêu từ chính xác chúng có thể đọc trong 1 

phút. Đọc lại để tăng độ chính xác và thời gian trôi chảy. 
● Lưu ý và thực hành những từ mà con bạn cố gắng đọc. 

 
Viết 10 từ nhìn thấy ở đây:  
 
     

     



 
 

 



Hoạt động học tập cho Tiêu đề 1 Đọc  
  Lớp 1 Các  

 
tiêu chuẩn Oregon xác định phát âm và nhận thức ngữ âm là một kỹ năng ưu tiên ở lớp 
một. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn đọc các từ. 
 

Hoạt động tuần 2 

1. Luyện tập kỹ năng nhận thức ngữ 
âm: trộn âm thanh 

Tài liệu : Đây là hoạt động nói có thể được thực hiện với bất kỳ từ 
nào bạn chọn.  

 Cha mẹ nói những âm thanh riêng lẻ trong một từ. Con nghe rồi nói cả lời. 

 

2. 
Luyện tập phát âm các từ trong văn 
bản, Một đoạn đường dốc.  

Tài liệu : Câu chuyện ở trang tiếp theo. Phát ra những từ này:  

 

 

Cha mẹ nên chỉ vào từ đó, và cho trẻ nói với chúng tất cả các âm thanh trong từ mà không dừng lại giữa các 
âm thanh. Ví dụ:  

 

3. Đọc truyện.  Tài liệu : Câu chuyện ở trang tiếp theo. 

 Cho học sinh luyện đọc truyện (nhiều lần). 

4. Chính tả.  Tài liệu : Những từ trong câu chuyện Một A Ramp. 

 Nói lời với con của bạn. Cho trẻ lặp lại từ đó và nói các âm thanh trong từ (giơ một ngón tay cho mỗi âm 
thanh). 

 Những gì gia đình có thể làm 
● Đọc bất kỳ văn bản trong nhà mà học sinh thích.  
● Thực hành pha trộn âm thanh thành từ. Cung cấp cho trẻ những âm thanh tạo nên một 

từ và bảo chúng cho bạn biết từ đó là gì. 
● Cho trẻ thực hành phát ra những từ được tìm thấy xung quanh nhà (trong một cuốn 

sách, tạp chí, trực tuyến, nhãn). 
● Cho con bạn đánh vần. Cho họ nói những âm thanh đầu tiên và sau đó bảo họ viết từ 

đó. 
 
 



 



Hoạt động học tập để viết 
  lớp 1  

Các tiêu chuẩn cốt lõi chung cho văn bản lớp một muốn học sinh viết các ý kiến. Học sinh nên giới 
thiệu chủ đề, nêu ý kiến, cung cấp lý do cho ý kiến   và cung cấp một số ý nghĩa của việc đóng cửa. 
 
Sử dụng các khung câu sau đây để giúp con bạn sắp xếp ý kiến   của mình. * Tùy chọn 

Bạn có biết về ___________ không? (giới thiệu chủ đề) 
Theo ý kiến   của tôi, ______ là / là ______. (ý kiến   của tiểu bang) 
Lý do đầu tiên là ___________. (lý do 1) 
Tiếp theo, ______________ (lý do 2) 
Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng ______ là / là _________. (Đóng cửa) 

Hoạt động tuần 2 

1
. 

Bạn thích làm gì hơn?  
Chơi với legos hay màu? Vật liệu : giấy, bút chì, bút màu 

 Hãy hỏi con bạn câu hỏi: Kiếm Bạn thích chơi gì hơn: legos hay tô màu?  
● Học sinh sẽ viết 5 câu và minh họa bằng một bức tranh có nhãn.  

2
. 

Bạn thích ăn gì cho bữa sáng? Một 
quả chuối hay ngũ cốc? Nguyên liệu : giấy, bút chì, bút màu 

 Hãy hỏi con bạn câu hỏi: Ăn Bạn thích ăn gì vào bữa sáng: một quả chuối hay ngũ cốc?  
● Học sinh sẽ viết 5 câu và minh họa bằng một bức tranh có nhãn.  

3
. 

Bạn thích ăn gì cho bữa sáng? Một trò 
chơi video hoặc trò chơi hội đồng 
quản trị? 

Tài liệu : giấy, bút chì, bút màu 

 Hãy hỏi con bạn câu hỏi: Bạn thích chơi trò chơi nào: trò chơi điện tử hay trò chơi cờ bàn?  
● Học sinh sẽ viết 5 câu và minh họa bằng một bức tranh có nhãn.  

4
. 

Bạn thích món tráng miệng nào?  
Kem hay bánh quy? Nguyên liệu : giấy, bút chì, bút màu 

 Hãy hỏi con bạn câu hỏi: Thức nào bạn thích ăn cho món tráng miệng: kem hay bánh quy? 
● Học sinh sẽ viết 5 câu và minh họa bằng một bức tranh có nhãn.  

5
. 

Bạn thích mặc gì cả ngày? 
Quần áo hay đồ ngủ? Chất liệu : giấy, bút chì, bút màu 

 Hãy hỏi con bạn câu hỏi: Bạn thích mặc gì cả ngày: quần áo hay đồ ngủ?  
● Học sinh sẽ viết 5 và minh họa bằng một hình ảnh được dán nhãn.  
●  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Các gia đình có thể thảo luận về sở thích và chia sẻ lý do để hỗ trợ ý kiến   của họ. 
● Chơi một ngón tay cái lên / ngón tay cái xuống trò chơi về những loại thực phẩm hoặc hoạt 

động bạn thích. Thay phiên nhau có một người chọn một thực phẩm. Gia đình trả lời với ý kiến 
  của họ và nêu lý do tại sao hoặc tại sao không. 
Ví dụ: Bạn có thích dưa chua không? (Đứa trẻ: Vâng, bởi vì chúng giòn HOẶC Không, vì 
chúng chua.)  



 



Các hoạt động học tập cho Toán 
 lớp 1  

 
đầu tiên học sinh lớp dự kiến sẽ hiểu rằng hai chữ số của một số có hai chữ số đại diện cho một lượng 
hàng chục và những người thân. Họ phải biết rằng một trò chơi ten Mười được tạo thành từ một nhóm 
gồm mười người. Điều này sẽ giúp họ đếm và thao tác số hiệu quả hơn. 
 

Tuần 2 hoạt động 

1. Đếm 10 và 1 của Vật Liệu :các vật nhỏ (Cheerios, đậu, bút chì màu, đồng xu, 
Legos), 10 khung hình, (tài nguyên trong tuần 3 & 4)  

 Grab một số ít các đối tượng và nhóm chúng thành hàng chục và những người (nhóm 10 người còn lại 1 
giây) sử dụng 10 khung (tài nguyên trong tuần 3 & 4). Sau đó đếm các đối tượng theo hàng chục và một (ví 
dụ 10, 20, 30 ... 31, 32, 33. Có 33 bút màu.) Thực hiện việc này nhiều lần với các đối tượng và / hoặc số 
lượng khác nhau.  

2. 
T
ạ
o 

số bằng cách sử dụng10 và 1 Tài liệu : 10 khung (tài nguyên trong tuần 3 & 4), các vật nhỏ, bút 
chì 

 
Viết hoặc nói một số trong khoảng 1-120 và để học sinh của bạn xây dựng số trên 10 khung của chúng, sử 
dụng các vật nhỏ. Lặp lại nhiều lần. Yêu cầu học sinh đếm từng số mà chúng xây dựng trong 10 giây và 1 
giây.  

3. Cuộn A Số Vật liệu : xúc xắc (giấy cung cấp), vật nhỏ, bút chì, mười khung 

 Lắp ráp xúc xắc. Cuộn từng khuôn - đặt hai số bạn cuộn lại với nhau để tạo số có 2 chữ số. Xây dựng số 
bằng cách sử dụng các đối tượng nhỏ / mười khung. Yêu cầu học sinh đếm từng số theo số 10 và 1.  
Thách thức : Yêu cầu học sinh đếm từ số họ xây dựng trong 1, 5 và / hoặc 10 đến 120.  

4. 
G
iớ
i 

thiệucủa 10 & 1  Tài liệu : giấy, bút chì, gậy và dấu chấm ví dụ 

 Viết một số có hai chữ số. Cho học sinh nói số và xác định có bao nhiêu hàng chục và 
bao nhiêu số trong số đó. Cho học sinh vẽ số trong cơ sở 10 (gậy trong 10 giây và 
chấm cho 1 - xem ví dụ). Làm điều này nhiều lần khác nhau.  
"Số là ______. Có ___ hàng chục và ____.  

5. Cuộn, Viết và Vẽ Tài liệu : xúc xắc, bút chì, giấy 

 Cuộn từng khuôn - đặt hai số bạn cuộn lại với nhau để tạo thành một số có 2 chữ số. Cho học sinh viết số và 
giải thích  Số Số là ___. Có __ hàng chục và __ cái.  Cho học sinh vẽ số trong cơ sở 10 (gậy trong 10 giây 
và chấm trong 1 giây - Xem ví dụ ở trên về hoạt động # 4.) Thực hiện việc này nhiều lần. 
Thử thách: Cho  học sinh so sánh 2 số được cuộn / rút và xác định số lớn hơn / ít hơn.  
 

 Những gì gia đình có thể làm 
● Lịch Toán: Đếm số ngày trong tháng bằng cách sử dụng tăm, ống hút hoặc thứ 

gì đó bạn có thể bó. Mỗi khi bạn đạt đến 10 (10, 20 hoặc 30), hãy gói tăm để cho 
thấy rằng chúng đại diện cho một số 10. Đếm với nhau, đầu tiên là 10 giây, sau 
đó thêm những cái đó.  



         Ví dụ: (xem ảnh) Đếm số 10 ... 11, 12, 13, 14 Bình chọn 
● Scavenger Hunt Đếm: Chọn một vật mà bạn sẽ tìm thấy bên ngoài (lá, quả thông, quả trứng cá, 

v.v.) Đi bộ và tập hợp nhiều bạn có thể. Sau đó sắp xếp chúng thành các nhóm 10 giây. Đếm 10 
giây trước, sau đó thêm bất kỳ cái nào còn sót lại. Ví dụ: Cốt 10, 20, 30 L 31 31, 32, 33. Có 33 
trái thông! 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Các hoạt động học tập cho Khoa học 
  Lớp 1  

 
Các tiêu chuẩn khoa học thế hệ tiếp theo quy định rằng học sinh lớp một sẽ có thể  quan sát vào các 
thời điểm khác nhau trong năm để liên kết lượng ánh sáng ban ngày với thời gian trong năm. 
Những hoạt động này sẽ giúp con bạn xác định và so sánh các đặc điểm của bốn mùa. 
 

Hoạt động của Tuần 2 

1. Cách Giới thiệu về mùa tài liệu : Người chơi 

 Mô tả mỗi mùa cho một thành viên trong gia đình. Sử dụng các khung câu: Vào mùa thu thời tiết là 
___________. Vào mùa đông, thời tiết là. Vào mùa xuân, thời tiết là. Vào mùa hè, thời tiết là.  
 

2.  Các viết theo mùa tài liệu : Giấy, Bút chì, Bút chì 

  Viết một câu chuyện bằng cách sử dụng các khung câu sau: Trong __________ Tôi có thể _____________ 
và ________. Trong ___________ tôi có thể ____________ và ___________. Ví dụ: Vào  mùa đông tôi có 
thể  chơi trong tuyết  và uống ca cao nóng .  
 
Sau khi kết thúc với câu chuyện của bạn, thêm hình ảnh và chi tiết. Đọc câu chuyện của bạn cho một thành 
viên gia đình. 
 

3. So sánh các mùa vật liệu theo : Giấy, Bút chì, Bút chì 

 Tạo sơ đồ Venn và so sánh hai mùa. Sau khi bạn viết ít nhất 2 
mục trong mỗi vòng tròn, hãy vẽ hai bức tranh về các mùa mà 
bạn so sánh. Khi bạn kết thúc, chia sẻ điều này với một thành 
viên gia đình bằng cách sử dụng các câu ____ là ____.  
 
Ví dụ: Mùa đông lạnh. Mùa hè nóng." 
 
  

4. thời tiết yêu thích Vật liệu : Bút chì, Giấy, Bút chì 

 Loại thời tiết yêu thích của bạn là gì? Vẽ một bức tranh về loại thời tiết yêu thích của bạn. Viết một câu hoàn 
chỉnh giải thích tại sao đây là loại thời tiết yêu thích của bạn. Ví dụ: Tôi thích ______ vì ______.  
 

5. ghi thời tiết Tài liệu : Bút chì, giấy, bút chì màu 

 Kiểm tra thời tiết mỗi ngày trong tuần. Dán nhãn thời tiết (mưa, nắng, lạnh, nhiều mây, gió, v.v.). Vẽ một bức 
tranh mỗi ngày để đi với văn bản của bạn. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
● Thảo luận về các mùa và loại thời tiết khác nhau trong suốt cả tuần với gia đình bạn. 



Các hoạt động học tập cho các nghiên cứu xã hội 
  Lớp 1  

 
Các tiêu chuẩn cốt lõi chung của Oregon muốn học sinh lớp  một có thể xây dựng các bản đồ (bao gồm 
các bản đồ tinh thần), biểu đồ và các biểu diễn khác của các địa điểm quen thuộc.  
 

Hoạt động của Tuần 2 

1.  Tiếp tục tạo  bản đồ của trường bạn.  Tài liệu : Giấy, bút chì, bút màu / bút chì màu 

 ● Bao gồm và dán nhãn lớp học của bạn, văn phòng, quán ăn, phòng tập thể dục, và thư viện. 
● Thêm màu sắc 

2. Xây dựng thị trấn vật liệu : Hộp cũ, nồi & chảo, hộp ngũ cốc, vv 
                  (Sử dụng trí tưởng tượng của bạn!) 

 ● Nói về các tòa nhà khác nhau được tìm thấy trong một thị trấn hoặc thành phố.  
● Xây dựng một thị trấn từ các hộp cũ hoặc nồi và chảo.  
● Hãy chắc chắn bao gồm nhà ở, công viên và các tòa nhà khác.  

3.  bản đồ khu phố Tài liệu : Giấy, bút chì, bút màu / bút chì màu 

 Vẽ và dán nhãn bản đồ khu phố của bạn. 
● Bao gồm một  khóa bản đồ  xác định  các tính năng - nhà, đường phố, trường học, công viên, v.v ...  
● Điều này có thể mất nhiều hơn một lần ngồi. 

 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Đọc, thảo luận và làm việc với các hoạt động trên cùng với học sinh đầu tiên của bạn.  
● Tại sao bản đồ quan trọng?  
● Điều gì có thể xảy ra nếu bạn không có bản đồ? 

 
● Thảo luận với các sinh viên của bạn về cách bạn sử dụng bản đồ trong cuộc sống của bạn.  

○ Bạn có sử dụng bản đồ trên điện thoại di động?  
○ Bản đồ là một phần công việc của bạn?  
○ Làm thế nào để bạn có kế hoạch chuyến đi dài? 

 
 
 



Hoạt động học tập cho nghệ thuật 
 Lớp 1  

 
 

Cách cơ bản để chúng ta trải nghiệm thế giới của mình và thể hiện bản thân là thông qua nghệ thuật, 
và giáo dục nghệ thuật phát triển các kỹ năng và khả năng thiết yếu cho các công dân thế kỷ 21 thành 
công.  
Tuần này chúng tôi sẽ cung cấp các hoạt động trong bộ môn  Khiêu vũ! 
 

Hoạt động của Tuần 2 

1. Tiêu đề: Zoo Dancing Tài liệu : không gian để di chuyển 

  Sử dụng các chữ cái trong bảng chữ cái để chọn một con vật bạn tìm thấy ở sở thú. Ví dụ: Alligator cho chữ 
A. Tạo một chuỗi chuyển động để đại diện cho con vật đó. Đối với một thử thách được thêm vào, hãy xem 
liệu đối tác có thể đoán được con vật bạn đang sử dụng để tạo chuỗi chuyển động của bạn không.  
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật OR Địa chỉ: DA.10.CO1.1 Chia sẻ trải nghiệm cá nhân và thể hiện nó thông qua các động tác nhảy. 
 
 
 

2. Tiêu đề: Tạokhiêu vũ vật liệu : không gian để di chuyển 

 Tạo một điệu nhảy để biểu diễn cho khán giả. Xem nếu bạn có thể bao gồm 3-4 bước nhảy khác nhau trong 
chuỗi của bạn. Các bước nhảy của bạn có thể bao gồm vỗ tay, quay, nhảy, lộn nhào, chạm ... hãy sáng tạo! 
Thử thách bản thân để cho điệu nhảy của bạn bắt đầu, giữa và kết thúc. Bạn có thể vẽ một bức tranh của 
từng động tác trong chuỗi nhảy của bạn không? Bạn có thể dạy khiêu vũ của bạn cho một người nào đó 
trong gia đình của bạn?  
 
OR Tiêu chuẩn nghệ thuật được đánh địa chỉ: DA.2.CR2.1 Tạo một chuỗi các chuyển động với điểm đầu, điểm giữa và điểm cuối. Vẽ 
một bức tranh của phong trào.  
 
 
 

3. Tiêu đề: Kể một câu chuyện Vật liệu : không gian để di chuyển 

 Hãy nghĩ về một câu chuyện có thật để tái tạo thông qua điệu nhảy (ví dụ: một bữa tiệc sinh nhật, ngày tốt 
nhất hoặc tồi tệ nhất, một lễ kỷ niệm, một ngày vui vẻ với anh chị em hoặc thú cưng, một chuyến đi đặc biệt 
). Hãy sáng tạo với các chuyển động của bạn và cố gắng kể câu chuyện của bạn chỉ thông qua các chuyển 
động của bạn. Hãy thử thực hành trước gương. Sau đó thực hiện điệu nhảy của bạn cho một người nào đó 
trong gia đình bạn. 
 
1. Chia sẻ kinh nghiệm cá nhân và thể hiện nó thông qua các động tác nhảy. 
 
 
 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Phản chiếu học sinh của bạn khi họ thực hiện điệu nhảy / động tác của họ cho bạn.  
● Hãy là một thành viên khán giả tôn trọng. Cung cấp cho họ thông tin phản hồi về cách họ có 

thể kéo dài hoặc cải thiện trình tự nhảy của họ.  
● Ghi lại chuỗi vũ đạo / chuyển động của họ và chia sẻ với giáo viên của họ!  



Các hoạt động học tập cho sức khỏe 
 Lớp 1 Các  

 
tiêu chuẩn sức khỏe của Oregon yêu cầu học sinh hiểu các khái niệm liên quan đến việc truyền đạt nhu cầu, 
mong muốn và cảm xúc của mình để tăng cường sức khỏe. Các hoạt động sau đây sẽ nhắc nhở học sinh của 
bạn về cách xác định cảm giác của họ và lý do và cách đối phó với những cảm xúc nhất định theo những cách 
lành mạnh. 

Hoạt động tuần 2 

1. biểu đồ cảm nhận của tôi 
 

Tài liệu : Giấy (một tờ giấy lớn hơn sẽ tốt hơn cho việc này hoặc bạn có thể sử 
dụng mặt trước và mặt sau của một tờ giấy thông thường), bút chì, dụng cụ tô 
màu  

 Yêu cầu học sinh tạo cảm giác Biểu đồ hình vuông để viết và vẽ hình ảnh của những cảm xúc khác nhau mà họ có. Bạn 
có thể nhìn trực tuyến để có ý tưởng. Hãy cố gắng đưa ra càng nhiều cảm xúc càng tốt. Cho học sinh vẽ một bức tranh 
về bản thân cảm nhận từng cảm xúc trên biểu đồ. Nói về từng cảm xúc và những điều có thể khiến một người cảm thấy 
theo cách này. Cho họ bắt chước cảm xúc đó và nhìn mình trong gương trước khi vẽ tranh. Đăng biểu đồ này trong một 
khu vực chung. 

2. Cảm nhận kiểm tra Tài liệu : 4 mẩu giấy nhỏ, 1 mảnh giấy lớn hơn, bút chì hoặc bút đánh dấu, 
kéo, biểu đồ cảm xúc từ hoạt động 1 

 Làm thẻ mặt: Đưa cho học sinh 4 mẩu giấy nhỏ (cắt hoặc xé giấy) . Trên mỗi tác 
phẩm, hãy để chúng vẽ một khuôn mặt thể hiện một cảm xúc khác nhau.  

Thực hiện kiểm tra cảm xúc: Trong ngày hoặc tuần tiếp theo, hãy để học sinh giơ 
thẻ mặt mặt của người mô tả rõ nhất tâm trạng của họ. Hỏi tại sao họ chọn thẻ đó. 
Theo dõi cảm xúc của họ trên biểu đồ. Cho họ thêm từng cảm giác và quyết định 
cảm giác nào họ có nhiều nhất và ít nhất.  

3. Tôi có thể đoán cảm xúc đó tài liệu : Những mẩu giấy nhỏ, bút chì, tùy chọn: kéo, biểu đồ cảm giác từ hoạt 
động 1 

 Thực hiện một cảm xúc (vui, mệt mỏi, điên cuồng, sợ hãi, bối rối hoặc thất vọng) Hãy sáng tạo với điều này hoặc đi trở 
lại biểu đồ cảm xúc hoặc poster của bạn để có được ý tưởng. Cho học sinh đoán cảm xúc đó là gì. Nói về những manh 
mối bạn đã cho họ như nét mặt và ngôn ngữ cơ thể. Sau đó, viết cảm xúc lên những tờ giấy và yêu cầu học sinh chọn 
một tờ giấy và thể hiện cảm xúc được liệt kê. Yêu cầu học sinh của bạn kể những gì có thể xảy ra để khiến người đó 
cảm nhận được cảm xúc này. 

4. Âm nhạc làm tôi cảm thấy ... Chất liệu : âm nhạc (từ youtube, v.v.), giấy, bút chì, tùy chọn: vật liệu tô màu, 
biểu đồ cảm xúc từ hoạt động 1  

 Chọn nhiều loại nhạc khác nhau để nghe (nhạc thiếu nhi, opera , nhạc cổ điển, nhạc pop cộng đồng) Khi bạn chơi các 
bài hát khác nhau, hãy yêu cầu học sinh cho biết mỗi tác phẩm khiến họ cảm thấy như thế nào. Thảo luận tại sao bài 
hát làm cho họ cảm thấy một cách nhất định. Sau đó, bảo họ chọn bài hát yêu thích của họ và vẽ một bức tranh về cảm 
giác mà họ đã nghe khi nghe nó. 

5. Mang theo dễ dàng 
 

Vật liệu : một không gian an toàn để chạy xung quanh, như sân sau (nếu 
không gian bị hạn chế, họ cũng có thể chạy bộ tại chỗ) đồng hồ bấm giờ hoặc 
đồng hồ điện thoại di động 

 Chiến lược bình tĩnh: Khi mọi người rất tức giận, nhịp tim của họ tương tự như nhịp tim sau khi tập thể dục. Cho học 
sinh chạy xung quanh hoặc chạy bộ tại chỗ trong 5 phút Với   đồng hồ bấm giờ, yêu cầu học sinh đếm xung trong 15 giây 
trên cổ, cổ tay hoặc thái dương. Học cách làm chậm cơ thể là một cách hữu ích để làm dịu cơn giận. Một cách là ngồi 
thoải mái và hít thở sâu, chậm. Hãy suy nghĩ về một cái gì đó yên tĩnh mà họ thích làm (đọc một cuốn sách, tô màu, hát 
hoặc xây dựng với các khối). Giải thích rằng người lớn làm những điều tương tự như vậy để có thể dễ dàng, thoải mái 
hoặc thư giãn .. 

Bây giờ, hãy để học sinh đếm nhịp đập của mình trong 15 giây. Họ đã chú ý điều gì? Họ có thể làm chậm cơ thể của 
họ? Học sinh có thể muốn thử các hoạt động tương tự khi họ tức giận, buồn bã hoặc cần phải thoát khỏi quá nhiều 
căng thẳng. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 



● Kiểm tra hàng ngày. Trong bữa sáng hoặc đầu ngày, hãy hỏi học sinh cảm giác của họ như thế nào và tại sao. 
Điều này có thể hữu ích vào buổi tối trước khi đi ngủ và sinh viên có thể thảo luận về cảm giác của họ về ngày.  

● Bám sát một thói quen hàng ngày, mặc dù nó khác với những gì chúng ta đã quen .. Điều này sẽ giúp duy trì cảm 
giác bình thường. Ví dụ, cố gắng giữ thời gian thức dậy, thời gian học tập, giờ đi ngủ vào cùng một thời điểm mỗi 
ngày.  

● Trong khi đọc với học sinh, tạm dừng và suy nghĩ về cách các nhân vật đang cảm thấy và tại sao. Những từ ngữ, 
sự kiện nào trong câu chuyện hoặc biểu cảm trên khuôn mặt của nhân vật đưa ra manh mối về cảm giác của 
nhân vật?  

● Khi cảm thấy buồn bã hoặc tức giận, hãy làm việc cùng nhau để liệt kê những điều cần vượt qua (sử dụng công 
cụ thở của họ, nói ra, nghỉ ngơi) Đây có thể là thời điểm tốt để họ xem xét các công cụ hộp công cụ mà họ đã học 
trong lớp.  



Hoạt động học tập cho âm nhạc 
  Lớp 1 Các  

 
tiêu chuẩn Oregon xác định  đáp ứng với âm nhạc  là một kỹ năng ưu tiên ở lớp 1. Các hoạt động dưới 
đây sẽ cho phép con bạn khám phá các yếu tố của âm nhạc. Nói về lựa chọn âm nhạc giúp sinh viên 
phát triển khả năng sáng tạo và kỹ năng tư duy phản biện. 
 

Hoạt động tuần 2 

1. Tìm nhịp ổn định.  
 

Tài liệu : Bản ghi âm nhạc bạn có quyền truy cập. Có thể là các 
tệp CD hoặc MP3 hoặc tìm một số nhạc trên YouTube (với sự cho 
phép và trợ giúp của cha mẹ bạn) 

 Tìm và giữ nhịp ổn định là một phần quan trọng của việc biểu diễn nhạc. 
Nghe một số âm nhạc mà bạn có ở nhà. Lắng nghe nhịp điệu đều đặn, nhịp đập xung nhịp hay nhịp đập nhịp 
tim trong âm nhạc. Tìm cách để chứng minh hoặc di chuyển đến nhịp ổn định. Bạn có thể vỗ vào đùi, vỗ tay, 
diễu hành, vv 
 
Thảo luận về những gì bạn thích về bài hát. 
 

2. Rhythms Vật liệu:none  

 Thực hành  nhịpchơi sử dụng cơ thể gõ như chụp, vỗ, vỗ tay, dậm 
Nhịp điệu Ví dụ: 

● Nhịp điệu  - “ti-ti, ta, ta, ta”   
● Người lớn  - Tiếng   vỗ nhẹ, búng tay, vỗ tay, chụp 
● trẻ em  - sao chép mô hình của người lớn 

                             hoặc 
● Nhịp điệu -   Hồi ti-ti, ta, ti-ti, ta Tiết 
● Trẻ em  - chụp nhanh, vỗ tay, vỗ nhẹ, vỗ vai 
● Người lớn -  bản sao mẫu của trẻ emmẫu 

 
Tạo các  4 nhịp và để học sinh của bạn sao chép chúng từ bộ nhớ. Dần dần làm cho chúng dài hơn. 
Thay phiên nhau làm người lãnh đạo và xem ai có thể nhớ mô hình dài nhất, hoặc biến nó thành một trò chơi 
đoán. 

3. Đoán xem ai? 
 
Động cơ, Động cơ số chín 
Đi xuống dòng Chicago 
Thấy nó lấp lánh, thấy nó tỏa sáng 
Động cơ, động cơ số chín 
 

Vật liệu:  Trò chơi này nên được chơi với ba người trở lên. Nếu chỉ 
có hai người chơi, bạn có thể lập danh sách các nhân vật để hành 
động.  Thí dụ:  giọng bà, giọng, cô giáogiọng trẻ con, giọng nói ngớ 
ngẩn 

 Chỉ đường: Một người nhắm mắt lại. Một người khác nói vần để người đầu tiên có thể đoán đó là ai.  

 Những gì gia đình có thể 
 

● không biết nhịp đập ổn định là gì? Yêu cầu học sinh của bạn giải thích nó cho bạn bằng lời 
trước khi trình diễn là một cách tuyệt vời để củng cố việc học của họ. 

● Bạn có thể thực hành tìm một nhịp ổn định bất cứ khi nào bạn nghe nhạc! Giả vờ là một tay 
trống, hoặc nhảy với ai đó trong nhà của bạn! 



Hoạt động học tập cho PE 
  Lớp 1 Các  

 
tiêu chuẩn của tiểu bang Oregon về giáo dục thể chất bao gồm thể hiện hành vi cá nhân và xã hội có 
trách nhiệm khi làm việc với người khác và thể hiện năng lực trong nhiều kỹ năng vận động và mô hình 
vận động.  
 

Các hoạt động của Tuần 2 

1. Đá - Giấy - Kéokéo co-O-War Vật liệu : không ai 

 đứng đối đầu với đối tác của bạn. Tạo một điểm kết thúc được chỉ định phía sau bạn vài bước để bạn biết 
khi nào nên dừng lại. 
Bắt đầu chơi rock - giấy - kéo. Người chiến thắng sẽ luôn lùi một bước và người không thắng phải tiến lên 
một bước. Đối tượng dành cho một trong những người tham gia để đưa nó trở lại vị trí kết thúc.  
 
Tại sao: Học sinh có thể tận hưởng các hoạt động thể chất vui vẻ trong nhà trong khi luyện tập kỹ năng nghe 
và cải thiện sức khỏe tim mạch và tinh thần. 
 

2. bóng bay Vật liệu : bóng bay 

 Giữ một quả bóng bay nổi bằng cách sử dụng tay, chân, đầu gối, khuỷu tay, trán của bạn. Đếm số lần truy 
cập bạn có thể làm trước khi khinh khí cầu chạm đất! Hãy thử nó với một đối tác hoặc cha mẹ! Hoạt động 
này giúp phát triển sự phối hợp tay / mắt và rất vui. 
 

3. thực hànhđối tác Tài liệu tung: bóng hoặc vật mềm 

 Tìm đối tác và đối tượng để ném. Thực hành tung và bắt với một đối tác. Hãy chắc chắn rằng bạn bước về 
phía trước với chân đối diện khi bạn ném. Bao nhiêu lần bạn có thể ném nó liên tiếp?  
 

4. thường xuyên Vật liệu : không 

 kéo dàikéo dài xây dựng sự linh hoạt của cơ bắp. Hãy thử giữ những động tác này trong 10-30 giây mỗi lần: 
● Hamopes- Với hai chân thẳng, cố gắng chạm vào ngón chân của bạn. Có thể được thực hiện ngồi 

hoặc đứng. 
● Quai đeo- Ngồi xuống với chân dang ra. Tiếp cận giữa hai bàn chân cho đến khi bạn cảm thấy căng. 
● Hình Bốn- Ngồi xuống với một chân ra và chân kia uốn cong. Vươn ra về phía ngón chân của bạn. 

Đổi bên. 
● Bướm- Ngồi với hai chân và đầu gối như đôi cánh của con bướm. Cố gắng chạm mũi vào ngón chân 

của bạn. 
● Deltoid- Giữ cánh tay của bạn trên cơ thể của bạn để kéo căng các cơ trên vai của bạn. Đổi bên. 
● Quadricep- Đứng trên một chân và giữ bàn chân kia trong tay của bạn. Kéo lại nhẹ nhàng. Đổi bên. 

 

 Gia đình có thể làm gì để 
 

● chơi cùng nhau! Trẻ học được rất nhiều thông qua chơi. Hãy cùng học sinh của bạn chơi với đồ chơi 
hoặc theo trí tưởng tượng của chúng trong một trò chơi mà hãy tin vào trò chơi.  



Các hoạt động học tập để nói và nghe 
  Lớp 1  

 
Các tiêu chuẩn cốt lõi chung của Oregon yêu cầu học sinh lớp 1 có thể tham gia vào các cuộc trò 
chuyện, tuân theo các quy tắc đã được thống nhất để thảo luận, dựa trên ý tưởng của người khác và 
đặt câu hỏi để giải tỏa sự nhầm lẫn (SL.1, SL .3). Ngoài ra, học sinh được yêu cầu sử dụng các chi tiết 
để tạo ra các câu hoàn chỉnh để diễn đạt ý tưởng và cảm xúc rõ ràng (SL.6, SL.4). 

Hoạt động của Tuần 2 

1. kết nối toán học Tài liệu : Không 

 Thực hành đếm từ 1 đến 120 bởi 1. Sau đó thực hành đếm 5 và 10 giây. Chọn một số và yêu cầu học sinh 
của bạn mô tả có bao nhiêu hàng chục và một số. Ví dụ, tôi đã chọn số 72. Số của tôi có bảy chục và hai số. 
Sử dụng các khung câu sau: Bạn có thể cho tôi biết về số của bạn? Tôi đã chọn số ___. Số của tôi có _____ 
hàng chục và ______.  
 

2. kết nối bằng văn bản / trình tự Tài liệu : Giấy, bút chì, dụng cụ tô màu (bút màu, bút chì 
màu, bút đánh dấu) Cho 

 con bạn phỏng vấn một thành viên trong gia đình về ý kiến   của chúng về thực phẩm, động vật, thể thao hoặc 
sách yêu thích của chúng. Sau khi họ phỏng vấn người đó, hãy để họ chia sẻ những gì họ đã học được 
trong các câu hoàn chỉnh. Họ có thể vẽ và viết một câu chuyện về cuộc phỏng vấn này bằng cách sử dụng 5 
câu và các từ liên tiếp (đầu tiên, tiếp theo, sau đó, sau đó, cuối cùng, cuối cùng). 
 

3. Đọckết nối  tài liệu : Giúp rừng  bằng Rita Crosby (đọc tài liệu) 

 Sau khi đọc  Giúp rừng , yêu cầu trẻ trả lời một số câu hỏi cụ thể. Dưới đây là câu hỏi và câu bắt đầu.  
-Làm thế nào bạn có thể giúp rừng? Tôi có thể giúp rừng bằng cách ____ và ___. 
-Một số hoạt động mọi người thích làm trong rừng là gì? Mọi người có thể ____ và ___ trong rừng.  
-Những con vật sử dụng rừng để làm gì? Động vật sử dụng rừng để _______ và ________. 
-Tên tất cả các động vật sống trong rừng. _____, ______, ______, ______, tất cả đều sống trong rừng.  
 

4. nói chuyện về Bàn ăn tối  Tài liệu : Không  

 Khi bạn ngồi quanh bàn ăn, thay phiên nhau hỏi và trả lời một số câu hỏi ngớ ngẩn này: 
Điều ngạc nhiên nhất bạn từng có là gì? Điều ngạc nhiên nhất của tôi là _____, bởi vì _______. 
Nếu bạn có thể gặp bất cứ ai, đó sẽ là ai? Tôi muốn gặp _____, vì ______. 
Nếu bạn chỉ có thể ăn một loại thực phẩm mãi mãi, nó sẽ là gì? Tôi sẽ ăn ______ hoặc ______. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Ngồi xuống với nhau để hoàn thành mỗi hoạt động. 
● Khuyến khích con bạn sử dụng các câu hoàn chỉnh khi hỏi và trả lời câu hỏi. 
● Tham gia vào một cuộc phỏng vấn gia đình bằng cách cho phép con bạn đặt câu hỏi cho bạn. 

Bạn có thể cần giúp con bạn suy nghĩ các câu hỏi khác nhau trước.  



Các hoạt động học tập cho chăm sóc sức khỏe & tự chăm sóc 
  Lớp 1 Các  

 
hoạt động chăm sóc sức khỏe và tự chăm sóc nên là cách giúp con bạn  duy trì sức khỏe thể chất, 
tinh thần và cảm xúc .  
 

Các hoạt động của Tuần 2 

1. Công cụ Nơi yên tĩnh / An toàn Tài liệu về : Không 

 Khi cuộc sống trở nên căng thẳng, mỗi chúng ta cần một nơi để cảm thấy an toàn - một nơi có không gian 
giữa chúng ta và những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta. Công cụ này có thể là một vị trí thực sự hoặc 
một vị trí trong trí tưởng tượng.  
 
Công cụ Yên tĩnh / An toàn là về việc học cách tập trung vào một bộ nhớ về những nơi an toàn của chúng ta, 
điều này kích hoạt cơ thể chúng ta thư giãn. Chúng tôi yêu cầu sinh viên của chúng tôi xác định vị trí cả một 
nơi thực sự cảm thấy tốt cho họ, và tạo ra một trong trí tưởng tượng của họ có thể được truy cập nhiều lần. 
Chúng tôi dạy họ cách để đi đến khu vực yên tĩnh / an toàn của họ trong tâm trí bất cứ khi nào họ cảm thấy 
cần sự thoải mái hoặc giảm căng thẳng.  
 
Mô tả Nơi yên tĩnh / an toàn của bạn cho ai đó trong nhà của bạn và sau đó yêu cầu họ chia sẻ địa điểm của 
họ với bạn. 

2. Hà! Hà! Hà! Tài liệu : Không có 

 một tiếng cười.   Bằng cách cười một tiếng trong ngày, bạn cho mình một lối thoát tinh thần đưa bạn đến 
một nơi cao hơn, nơi bạn có thể tận hưởng ngày của bạn từ một quan điểm thoải mái, tích cực và vui vẻ 
hơn. 

3. La! La! La! Tài liệu : âm nhạc, điện thoại, đài phát thanh,  

 nghỉ giải lao 
● Nghe nhạc là thói quen chánh niệm mạnh mẽ có thể làm giảm căng thẳng, nâng cao tâm trạng, 

tăng chỉ số IQ và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe thể chất và tinh thần khác. Nghỉ ngơi để chủ 
động nghe nhạc trong vài phút trong ngày có thể giúp bạn trở lại với công việc của mình trong 
một khung tâm trí tích cực, hòa bình và hiệu quả hơn.  Trên thực tế, nghe nhạc, đặc biệt là nhạc 
cổ điển, có thể thay đổi bộ não của bạn theo những cách cải thiện trí nhớ và học tập. 

4. Hiển thị đánh giá cao tài liệu : Không 

 dành thời gian để thể hiện sự đánh giá cao với ai đó.  Cảm xúc của lòng biết ơn đã luôn là một trong 
những tên lửa đẩy hạnh phúc mạnh mẽ nhất được biết đến trong văn học khoa học. 

   

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● LISTEN cho con của bạn. Thời gian này là căng thẳng cho tất cả chúng ta, và có ai đó  chỉ lắng 
nghe có thể hữu ích. Nếu bạn hỏi họ đang làm như thế nào và họ nói với bạn rằng họ vẫn ổn, thì 
hãy tiếp tục hỏi (vào một thời điểm khác). Trẻ em có thể không phải lúc nào cũng có ngôn ngữ phù 
hợp để giải thích cảm giác của chúng. 

● Hãy yên tâm. Thường xuyên. Nhắc nhở họ chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua điều này. 
● Điều quan trọng là mặc dù bạn và con bạn đang duy trì sự tách biệt, không ai cảm thấy bị cô lập 

hoàn toàn. Tận dụng cơ hội để tiếp cận và tương tác với người khác, ngay cả khi ở khoảng cách 



(6 feet), trên điện thoại, trực tuyến hoặc qua thư điện tử! 
● Chăm sóc bản thân! Khi người lớn thực hành chăm sóc bản thân, họ có thể chăm sóc người khác 

tốt hơn. 



 
 
 

Tuần 3 



Hoạt động học tập để đọc 
  lớp 1  

Ở học sinh lớp một cần  đọc các văn bản cấp lớp với sự nhắc nhở và hỗ trợ.   Phụ huynh có thể hỗ 
trợ tiêu chuẩn này bằng cách (học sinh tự đọc, cho người khác hoặc nghe đọc) 20 phút mỗi ngày. 

Các hoạt động của Tuần 3 

1. CÁC BÀI TẬP SỨC KHỎE Lớp 1 Tài liệu : các hộp ở cuối trang, bút chì 

 Chọn 10 từ mới từ danh sách các từ nhìn thấy trực tuyến. Viết chúng vào các ô ở cuối trang. Thực hành đọc 
những điều này mỗi ngày. 

2. DINOSAUR CHASE (văn bản ở mặt sau) 
~viễn tưởng tài liệu : câu chuyện về hoạt động trở lại, bút chì 

 Đọc câu chuyện DIN DINOSAUR CHASEđến cho con bạn. Họ cũng có thể tự đọc. Sau khi đọc, tìm và 
khoanh tròn 10 từ hoặc nhiều hơn các từ bạn nhìn thấy trong câu chuyện (xem danh sách đính kèm của từ 
cấp 1 nhìn thấy từ Cameron).  

3. DINOSAUR CHASE (văn bản ở mặt sau) 
~viễn tưởng Tài liệu : câu chuyện về các hoạt động 

 Đọc lại câu chuyện DIN DINOSAUR CHASEđến cho con bạn. Họ cũng có thể tự đọc. Nói với con bạn đọc 
bằng tiếng trôi chảy, giống như cách chúng ta nói. Sau đó, cho con bạn kể về các nhân vật ( người ) và sử 
dụng các từ mô tả như, thông minh, cao, nhanh.  

4. DINOSAUR CHASE (văn bản ở mặt sau) 
~viễn tưởng Tài liệu : câu chuyện về các hoạt động, giấy, bút chì 

 Đọc lại câu chuyện DIN DINOSAUR CHASEcho con bạn. Họ cũng có thể tự đọc. Khuyến khích con bạn đọc 
với FLUENCY, giống như cách chúng ta nói. Sau đó, cho con bạn mô tả các thiết lập của câu chuyện  (ở đâu 
và khi nào). Mô tả cách thay đổi cài đặt theo thời gian. Vẽ những gì bạn nghĩ rằng một hoặc nhiều cài đặt 
trông giống như trong câu chuyện. 

5. Dinosaur Chase (văn bản trên lưng) 
~viễn tưởng Tài liệu : câu chuyện về các hoạt động 

 Hãy cho con bạn đọc lại câu chuyện một mình hoặc với một chút giúp đỡ. Sau đó, cho con bạn RETELL 
hoặc viết RETELL về các sự kiện của câu chuyện mô tả sự khởi đầu, giữa và kết thúc. Trả lời những câu hỏi 
sau: Làm thế nào là kết thúc bất ngờ? Điều gì có thể xảy ra tiếp theo nếu nó không phải là một giấc mơ? 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Đọc lại, hoặc đọc lại, những câu chuyện giúp xây dựng khả năng đọc trôi chảy và tự tin 
của con bạn.  

● Thời gian của con bạn, và xem có bao nhiêu từ chính xác chúng có thể đọc trong 1 
phút. Đọc lại để tăng độ chính xác và thời gian trôi chảy. 

● Khi đọc truyện, hãy lần lượt đọc các phần nhân vật khác nhau với một thành viên trong 
gia đình. Nhớ đọc với biểu cảm để cho thấy nhân vật đó cảm thấy như thế nào. 

● Lưu ý và thực hành những từ mà con bạn cố gắng đọc. 
Viết 10 TỪ NGÀY tại đây:  
 
     



     

 
 



Hoạt động học tập cho Tiêu đề 1 Đọc  
  Lớp 1 Các  

 
tiêu chuẩn Oregon xác định phát âm và nhận thức ngữ âm là một kỹ năng ưu tiên ở lớp 
một. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn đọc các từ. 
 

Hoạt động tuần 3 

1. Luyện tập kỹ năng nhận thức ngữ 
âm: Xóa âm thanh. 

Tài liệu : Đây là một hoạt động nói có thể được thực hiện với bất 
kỳ từ nào bạn chọn. Dưới đây là một số ví dụ:  
 

 Phụ huynh nói từ. Trẻ nhắc lại từ đó. Cha mẹ nói mà không có âm thanh (trống), những gì còn lại? 

 

2. Luyện tập phát âm các từ trong văn 
bản, Cuốn The quilt.  

Tài liệu : Câu chuyện ở trang tiếp theo. Phát ra những từ này:  

 

 Cha mẹ nên chỉ vào từ đó, và cho trẻ nói với chúng tất cả các âm thanh trong từ mà không dừng lại giữa các 
âm thanh.  

3. Đọc truyện.  Tài liệu : Câu chuyện ở trang tiếp theo. 

 Cho học sinh luyện đọc truyện (nhiều lần). 

4. Chính tả.  Tài liệu : Lời từ truyện Chuyện chăn. 

 Nói lời với con của bạn. Cho trẻ lặp lại từ đó và nói các âm thanh trong từ (giơ một ngón tay cho mỗi âm 
thanh). 

 Những gì gia đình có thể làm 
● Đọc bất kỳ văn bản trong nhà mà học sinh thích.  
● Thực hành xóa các âm đầu tiên trong một từ. Cho trẻ một từ và yêu cầu chúng nói 

những gì còn lại nếu chúng lấy đi âm thanh đầu tiên.  
● Cho trẻ thực hành phát ra những từ được tìm thấy xung quanh nhà (trong một cuốn 

sách, tạp chí, trực tuyến, nhãn). 
● Cho con bạn đánh vần. Cho họ nói những âm thanh đầu tiên và sau đó yêu cầu họ viết 

từ đó. 
 





Hoạt động học tập để viết 
  lớp 1  

Các tiêu chuẩn cốt lõi chung cho lớp một  yêu cầu học sinh viết một câu chuyện có thật về bản 
thân trong đó họ kể về hai hoặc nhiều sự kiện theo trình tự với các chi tiết. Viết nên sử dụng 
các từ chuyển tiếp (Đầu tiên, sau đó, tiếp theo, sau đó, cuối cùng) và ít nhất là 5 câu. 
 

Hoạt động tuần 3 

1. Bạnnhư thế nào  tập thể dục  khi ở 
nhà? Tài liệu : giấy, bút chì, bút màu 

 Học sinh sẽ viết về chủ đề (tập thể dục - đưa ra 2 ví dụ và mô tả chúng) và minh họa một bức tranh cho phù 
hợp. 

2. Viết vềyêu thích của bạn  kỳ nghỉ vừa 
qua. 

Tài liệu : giấy, bút chì, bút màu 
 

 Học sinh sẽ viết về chủ đề (kỳ nghỉ yêu thích của họ - đưa ra 2 sự kiện và mô tả với lý do) và minh họa một 
bức tranh cho phù hợp. 

3. Viết về phầnnhất  khó chịu  khi ở nhà. Tài liệu : giấy, bút chì, bút màu 
 

 Học sinh sẽ viết về chủ đề (ở nhà - đưa ra 2 sự kiện và mô tả với lý do) và minh họa một bức tranh cho phù 
hợp. 

4. Bạn đang  làm gì để giải  trí ở nhà 
ngoài việc xem TV hoặc chơi trò chơi 
điện tử?  

Tài liệu : giấy, bút chì, bút màu 
 

 Học sinh sẽ viết về chủ đề (vui chơi tại nhà - đưa ra 2 ví dụ và mô tả chúng) và minh họa một bức tranh cho 
phù hợp. 

5. Viết về  mỏng  điềunhất bạn từng 
chạm vào. 

Tài liệu : giấy, bút chì, bút màu 
 

 Học sinh sẽ viết về chủ đề (những thứ nhếch nhác) và minh họa một bức tranh cho phù hợp. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Các gia đình có thể nói về cuộc sống hàng ngày và thực hành bằng cách sử dụng các từ liên 
tiếp (Đầu tiên, thứ hai, sau đó, tiếp theo, sau đó, sau đó, cuối cùng). 

● Làm việc bằng cách sử dụng các từ mô tả để làm cho câu thú vị hơn 
● Sử dụng từ đồng nghĩa cho các từ cơ bản để giới thiệu một từ vựng phức tạp hơn.  

Vui = thú vị, tuyệt vời, v.v ... 
Tuyệt vời = nổi bật, gọn gàng, thú vị 
 



Hoạt động học tập cho môn toán 
  Lớp 1  

 
Học sinh lớp một dự kiến   sẽ  hiểu và thể hiện nhiều chiến lược cộng và trừ trong vòng 20  cũng 
như thể hiện sự lưu loát trong phép cộng và phép trừ trong 10.  
 

Hoạt động tuần 3 

1. Thêm lưu loát trong 10 Tài liệu : bút, bút chì, giấy 

 Giải quyết cácsau đây bổ sung vấn đềvới các sinh viên của bạn. Học sinh sẽ có thể trả lời những điều này từ 
bộ nhớ. Nếu không, sử dụng bất kỳ đối tượng nhỏ để đếm hoặc các chiến lược khác để thêm. 
2 + 1 = ___ 5 + 3 = ___ 7 + 3 = ___ 2 + 8 = ___ 
2 + 3 = ___ 5 + 5 = ___ 1 + 7 = ___ 9 + 0 = ___ 
4 + 2 = ___ 6 + 2 = ___ 8 + 1 = ___ 1 + 9 = ___  

2. Phép trừ độ trôi trong vòng 10 Vật liệu : bút, bút chì, giấy 

 Giải các bài toán trừ sau. Học sinh sẽ có thể trả lời những điều này từ bộ nhớ. Nếu không, sử dụng bất kỳ 
đối tượng nhỏ để đếm hoặc các chiến lược khác để trừ. 
10-8 = ___ 9-7 = ___ 6-2 = ___ 7-6 = ___ 
  8-5 = ___ 10-4 = ___ 7-7 = ___ 5-3 = ___ 
10-5 = ___ 8-6 = ___ 9-4 = ___ 7-5 = ___ 

3. Thêm / trừ bằng cách sử dụng Tài liệu số : 0-20 số dòng, bút, bút chì <---------->  

 Giải các bài toán sau. Yêu cầu học sinh chỉ cho bạn cách sử dụng dòng số được cung cấp để giải từng 
phương trình. 
12 + 3 = ___ 16 + 4 = ___ 8 + 7 = ___ 5 + 9 = ___ 
13-5 = ___ 11-6 = ___ 18-9 = ___ 12-7 = __ 

4. Thêm / trừ bằng cách sử dụngảnh Tài liệu hình : bút , bút chì, giấy 

 Giải các bài toán sau. Cho học sinh vẽ tranh để giải các bài toán (ví dụ: 5 hoa + 3 hoa = 8 hoa; 5 hoa - 3 hoa 
(gạch chéo 3) = 2 hoa).  
10 + 3 = ___ 9 + 8 = ____ 5 + 11 = ___ 7 + 13 = ___ 
14-5 = ___ 18-7 = ___ 10-9 = ___ 16-6 = ___ 

5. Bổ sung / phép trừ sử dụng cácchiến 
lược khác nhau tài liệu : bút, bút chì, giấy, số dòng, một phần toàn bộ, 10 khung 

 Giải các bài toán sau. Cho học sinh sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để giải các phương trình (dòng số, 
hình ảnh, một phần toàn bộ, mười khung, v.v.). Những kỹ năng này là một đánh giá của các bài học trước.  
Thách thức: Cho  học sinh của bạn giải từng phương trình bằng 2-3 chiến lược.  
5 + 3 = ___ 10 + 10 = ___ 14-7 = ___ 16 + 4 = ___ 3 + 6 = ___ 8-4 = ___ 15-3 = ___ 10 + 7 = ___ 1 + 6 = 
___ 
6 + 7 = ___ 12-3 = ___ 10-6 = ___ 5 + 9 = ___ 7 + 4 = ___ 15-10 = ___ 4 + 5 = ___ 4 + 15 = ___ 12-5 = ___  

 Những gia đình nào có thể làm 
 

● trò chơi bổ sung  (sử dụng xúc xắc hoặc cỗ bài): Học sinh và phụ huynh đều tung hai con xúc xắc 
(hoặc chọn hai lá bài). Sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để cộng các số lại với nhau, như đếm, sử 
dụng một dòng số, đếm trên biểu đồ 120, v.v ... Ai có số cao nhất sẽ thắng vòng đó. Nói lại. Nếu sử 
dụng thẻ bài, bạn có thể chơi như trò chơi War War. Ai thắng giữ được thẻ. 

● Toán học hàng ngày : Nhấn mạnh các sự kiện cộng và trừ trong các hoạt động hàng ngày. Chẳng 
hạn, khi đặt bàn, hãy nói rằng Chúng tôi có 3 tấm và 5 người. Chúng ta cần thêm bao nhiêu nữa? 
Đúng! 3 cộng 2 là 5 và 5 - 3 là 2.  



10 khung: 
 
 
 

Số dòng:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dưới đây là ví dụ về 
phần của một phần toàn bộ:  7 + 5 =? & 5 +? = 12 hoặc 12-5 =? 
 



Các hoạt động học tập cho Khoa học 
  Lớp 1  

 
Các tiêu chuẩn khoa học thế hệ tiếp theo quy định rằng học sinh lớp một sẽ có thể quan sát vào các 
thời điểm khác nhau trong năm để liên kết lượng ánh sáng ban ngày với thời gian trong năm. Những 
hoạt động này sẽ giúp con bạn mô tả cách bóng thay đổi khi mặt trời di chuyển trên bầu trời và xác 
định các mẫu. 
 

Hoạt động tuần 3 

1. Cái bóng ở đâu? Vật liệu : Phấn vỉa hè hoặc các vật thể để đặt và đánh dấu đường 
viền của bóng tối, mặt đen hoặc mặt đường và ánh nắng mặt trời 

 Chọn bóng của một cái gì đó như tường, cây hoặc mặt bên của tòa nhà tạo một đường thẳng và đánh dấu 
nó. Đoán xem bạn nghĩ cái bóng sẽ ở đâu trong mười lăm phút và đánh dấu nó. Kiểm tra trong mười lăm 
phút để xem mức độ đoán của bạn gần với bóng thực sự ở đâu.  
 
Gia hạn : Bóng sẽ ở đâu trong một giờ? Hai giờ? Làm thế nào và / hoặc tại sao cái bóng di chuyển? 
 

2. bóng của đối tác  Tài liệu về : Chính bạn, một đối tác và ánh nắng 

 ngoài trời vào một ngày nắng, cùng nhau trả lời những câu hỏi này. Bạn có thể chạm vào bóng của đối tác 
của bạn mà không chạm vào đối tác của bạn? Bạn có thể làm cho bóng của bạn chạm hoặc chồng lên bóng 
của đối tác của bạn? Bạn và đối tác của bạn có thể tạo ra một cái bóng trông giống như một người có bốn 
cánh tay không? Những cái bóng ngớ ngẩn nào khác mà bạn và đối tác của bạn có thể làm cho nhau hoặc 
riêng biệt?  
 

3. săn bóng Vật liệu : Một khung cảnh ngoài trời và các cấu trúc, đồ vật hoặc 
thiên nhiên vào một ngày nắng  

 Đi dạo hoặc đi ra ngoài để tìm kiếm bóng tối. Các bóng bạn nhìn thấy trông giống như các vật thể đúc 
chúng? Cái bóng thú vị nhất bạn có thể tìm thấy là gì?  
 
Mở rộng:   Cố gắng tạo bóng thú vị của riêng bạn. Sử dụng kết hợp các đối tượng xếp chồng lên nhau hoặc 
đặt gần nhau để tạo bóng với nhau. Nó trông như thế nào? 
 

4. Bóng của bức tượng có thể di 
chuyển không? 

Vật liệu : Một vật không di chuyển như hình hành động, khủng 
long đồ chơi hoặc vật nhỏ có thể tự đứng để hoạt động như một 
bức tượng, giấy, bút chì hoặc bút màu 

 Đứng đối tượng / bức tượng ở giữa rìa của một mảnh giấy trên một bề mặt cứng như mặt đường hoặc bệ 
cửa sổ rộng để bóng của nó được đúc trên giấy. Theo dõi bóng vào buổi sáng, buổi trưa và một lần nữa vào 
buổi chiều. Thảo luận với một thành viên gia đình làm thế nào cái bóng di chuyển. 
 
Mở rộng : Tái tạo hoạt động này bên trong bằng cách sử dụng cùng một đối tượng và nguồn sáng như đèn 
pin hoặc đèn có thể dễ dàng di chuyển. Làm thế nào bạn có thể di chuyển nguồn ánh sáng để thay đổi vị trí 
của bóng đổ trên tường hoặc sàn nhà? Bạn có thể làm cho bóng dài hơn hoặc ngắn hơn? Lớn hơn hay nhỏ 
hơn? Tại sao nó thay đổi tùy thuộc vào vị trí của nguồn sáng? Làm thế nào là di chuyển nguồn ánh sáng 
tương tự / liên quan đến cách mặt trời di chuyển trong suốt cả ngày? 
 

  
 

 
 



 
 
5. 

 
 
Quan sát sự chuyển động của mặt 
trời trên bầu trời 

 
 
Vật liệu : Giấy, Bút chì, một điểm ngoài trời để quan sát mặt trời 

 Trên một tờ giấy, vẽ một đường thẳng cho đường chân trời và một vòng cung (nửa vòng tròn) phía trên nó 
cho đường đi của mặt trời khi nó di chuyển trong ngày. Đi ra ngoài để xem mặt trời ở đâu trên bầu trời nhiều 
lần trong ngày, cẩn thận không nhìn trực tiếp vào mặt trời. (Thời gian có thể kiểm tra là 8:00 sáng, 10:00 
sáng, 12:00 trưa, 2:00 chiều, 4:00 chiều và 6:00 tối) Mỗi   lần bạn kiểm tra, ghi lại vị trí của mặt trời trên vòng 
cung bằng cách vẽ một vòng tròn và viết 
thời gian bên trong vòng tròn. Thảo luận 
với một thành viên gia đình làm thế nào 
mặt trời di chuyển? Có phải là một mô 
hình?  
 
Gia hạn: Thực hiện cùng một hoạt động 
vào một ngày khác và so sánh hai bảng ghi. Chúng giống nhau như thế nào? Khác nhau? 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Thảo luận về thời gian mặt trời mọc và lặn mỗi ngày.  
 

● Biểu đồ thời gian mặt trời mọc và thiết lập và thảo luận 
về những thay đổi. Là ngày dài hơn hay ngắn hơn? 

 
● Một buổi tối, dành thời gian bên nhau như một gia đình 

làm những con rối bóng trên tường cho vui. Thảo luận 
làm thế nào ánh sáng không đi qua một cái gì đó rắn, 
do đó tạo ra một bóng. 

 
 
 
 
 
 
 



Các hoạt động học tập cho nghiên cứu xã hội 
  Lớp 1  

 
Các tiêu chuẩn nghiên cứu xã hội Oregon yêu cầu học sinh lớp một áp dụng các đức tính công dân 
như tự do, công bằng và công lý. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn hiểu làm thế nào để trở thành 
một công dân tốt.  
 
 

Hoạt động tuần 3 

1. Nghĩ về  tài liệu : Giấy, bút chì, bút màu 

 Hãy nghĩ về ba quy tắc bạn cần tuân theo, tạo một bức tranh và viết một câu. 

2. Thảo luận 
 Tài liệu : Không cần thiết. 

 Hãy suy nghĩ về cách bạn có thể trở thành một công dân tốt và thảo luận về ý tưởng của bạn với cha mẹ.  
○ Làm thế nào bạn có thể giúp mọi người ở nhà?  
○ Bạn có thể làm gì để thay phiên nhau ở trường?  
○ Làm thế nào bạn có thể thể hiện sự tôn trọng đối với mọi người trong cộng đồng?  

3. 
phích  Tài liệu áp:  Giấy (bất kỳ kích thước nào cũng được), Bút chì, Bút 

chì 
 

 Tạo một áp phích hoặc vẽ một bức tranh thể hiện cách trở thành một công dân tốt ở nhà, ở trường hoặc 
trong cộng đồng. Viết một câu để đi với hình ảnh của bạn. 

  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Thảo luận với học sinh của bạn: 
○ Tự do có ý nghĩa gì với bạn? 
○ Công bằng có ý nghĩa gì với bạn? 
○ Làm thế nào là những người hàng xóm tốt với nhau? 
○ Những quy tắc cần thiết trong cuộc sống? 
○ Sự tôn trọng có ý nghĩa gì với chúng ta? 

 



Hoạt động học tập cho nghệ thuật 
  Lớp 1  

 
Cách cơ bản để chúng ta trải nghiệm thế giới của mình và thể hiện bản thân là thông qua nghệ thuật, 
và giáo dục nghệ thuật phát triển các kỹ năng và khả năng thiết yếu cho các công dân thế kỷ 21 thành 
công.  
Tuần này chúng tôi sẽ cung cấp các hoạt động trong kỷ luật của  Nhà hát. 
 

Các hoạt động của Tuần 3 

1. thiết kế trang phục Vật liệu : tìm thấy các vật liệu xung quanh nhà 

 Thu thập các vật liệu từ nhà của bạn như: khăn trải giường, vải vụn, thắt lưng, sợi, quần áo người lớn, dụng 
cụ làm vườn, dụng cụ nhà bếp và dụng cụ thể thao để làm trang phục để thực hiện một câu chuyện quen 
thuộc hoặc một trong những thiết kế của riêng bạn 
 
OR Arts Standard Địa chỉ: TH.1.CR1.1 Phối hợp với các đồng nghiệp để khái niệm hóa trang phục và đạo cụ trong một trải nghiệm 
kịch có hướng dẫn (ví dụ: kịch quá trình, kịch truyện, kịch sáng tạo). 
 

2. Đoántrò chơi cảm xúc tài liệu : không gian để di chuyển, gương 

 Đứng trước gương. Thực hành làm cho các biểu cảm khuôn mặt khác nhau để hiển thị một loạt các cảm 
xúc. Bạn có thể nghĩ về một thời gian khi bạn cảm thấy một cảm xúc lớn? Một cảm xúc điên cuồng, ngạc 
nhiên, hạnh phúc, cô đơn, ghê tởm, tham lam, phấn khích ... sẽ như thế nào? Những cảm xúc khác bạn có 
thể thể hiện bằng cách chỉ sử dụng ngôn ngữ cơ thể của bạn? Sau khi bạn luyện tập trước gương, hãy chơi 
trò chơi 'Đoán cảm xúc' với một thành viên trong gia đình. Có bao nhiêu cảm xúc của bạn họ đã đoán đúng? 
Thay phiên nhau là người biểu diễn.  
 
OR Arts Standard Địa chỉ: TH.10.CO1.1 Xác định cảm xúc của nhân vật trong trải nghiệm kịch có hướng dẫn (ví dụ: kịch quá trình, 
kịch truyện, kịch sáng tạo) và liên hệ nó với kinh nghiệm cá nhân. 

3. 
trình diễn múa rối 

Vật liệu : các đồ vật từ khắp nhà, thú nhồi bông hoặc đồ chơi, túi 
giấy hoặc que popsicle (tùy chọn). 
 

 Hãy nghĩ về một số đồ chơi hoặc thú nhồi bông bạn có quanh nhà để sử dụng làm nhân vật cho một chương 
trình múa rối. Bạn cũng có thể tạo ra những con rối từ túi giấy, que popsicle, v.v ... Tạo một câu chuyện ngắn 
với phần đầu, phần giữa và phần cuối bao gồm các nhân vật của bạn. Sử dụng các vật liệu từ xung quanh 
nhà để tạo ra một bộ (bạn có thể phủ một cái bàn bằng một tấm chăn hoặc sử dụng một hộp các tông). Sau 
đó, sử dụng thú nhồi bông, đồ chơi hoặc con rối tự chế của bạn, đưa vào một chương trình múa rối cho một 
thành viên trong gia đình bạn. Đây cũng sẽ là một hoạt động thú vị để tạo ra với một thành viên gia đình 
hoặc anh chị em.  
 
HOẶC Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ TH.2.CR2.1. Góp phần phát triển cốt truyện nối tiếp trong trải nghiệm kịch có hướng dẫn (ví 
dụ: kịch quá trình, kịch truyện, kịch sáng tạo). 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Giúp con bạn thu thập tài liệu từ khắp nhà để tạo ra những bộ trang phục và / hoặc bộ đơn 
giản. 

● Tham gia với con hoặc anh chị em của bạn để tạo ra những trải nghiệm chơi kịch tính được 
liệt kê ở trên. 

● Hãy là khán giả cho màn trình diễn ấn tượng của con bạn.  



Hoạt động học tập cho sức khỏe 
  Lớp 1  

 
        An toàn cá nhân 
 

Học sinh sẽ thể hiện khả năng truy cập thông tin, sản phẩm và dịch vụ hợp lệ để tăng cường sức khỏe. 
Họ sẽ có các công cụ để cảm thấy an toàn trong và ngoài nhà. 
 

Hoạt động của Tuần 3 

1. số điện thoại  Tài liệu về : Điểm đánh dấu, giấy, băng, bút chì 

 Giải thích cho con bạn rằng điều quan trọng là phải biết số điện thoại của chúng trong trường hợp khẩn cấp. 
Viết số điện thoại của bạn và yêu cầu con bạn sao chép nó trên một tờ giấy bằng cách nói to từng chữ số. 
Cho trẻ viết một chữ số của số tại một thời điểm trên một tờ giấy có điểm đánh dấu cho đến khi tất cả các số 
được đặt trên các tờ riêng lẻ. Đặt từng mảnh giấy trên sàn theo kiểu nhảy lò cò hoặc theo đúng thứ tự và 
dán băng giấy xuống để chúng không di chuyển. Cho trẻ nói chữ số và bước lên giấy đúng và yêu cầu chúng 
hoàn thành bài tập bằng cách nói số cho đến khi hoàn thành. Bằng cách lặp lại bài tập này, con bạn sẽ ghi 
nhớ số điện thoại.  
 

2. Địa chỉ nhàbài hát Tài liệu : Thẻ chỉ mục hoặc giấy, bút chì 

 Viết địa chỉ của bạn xuống một tờ giấy. Giải thích những gì mỗi số hoặc từ đại diện. Yêu cầu con bạn ghi lại 
số nhà / căn hộ, tên đường, thành phố, tiểu bang và mã zip vào thẻ chỉ mục. Bạn cũng có thể đánh số các 
thẻ để con bạn biết thứ tự. Hát địa chỉ theo giai điệu của Frere Jacque hoặc bất kỳ giai điệu nào bạn thích.  

3. An toàn tại nhà Vật liệu : Giấy và bút chì 

 Có cuộc trò chuyện với con bạn về các quy tắc và kỳ vọng của gia đình bạn, chẳng hạn như không mở cửa 
cho người lạ, chạm vào thuốc hoặc làm sạch sản phẩm và phải làm gì khi xảy ra hỏa hoạn . Thực hành với 
con bạn Dừng, Thả và Cuộn và các tuyến đường sơ tán. Vui lòng cho phép con bạn tham gia vào cuộc trò 
chuyện và sau đó, cho con bạn lập một danh sách những gì vượt quá giới hạn và những gì chúng có thể 
làm.  

4. đi bộ khu phố Tài liệu : Không 

 đi dạo an toàn với con bạn quanh khu phố. Nói chuyện với con bạn về các quy tắc an toàn gia đình cho khu 
phố của bạn. Con bạn có thể chơi ở đâu? Những người hàng xóm nào ổn để họ nói chuyện hoặc ghé thăm? 
Các quy tắc về người lạ là gì? Con bạn nên làm gì nếu sợ điều gì đó hoặc ai đó trong khu phố? Sau khi bạn 
đi bộ, yêu cầu con bạn lặp lại các quy tắc khu phố cho bạn.  
 

   

  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Hãy để con bạn thực hành quay số điện thoại của bạn trên một điện thoại thực 
● Đặt số đó vào một bài đăng ghi chú nơi có thể nhìn thấy  
● Tạo bản đồ khu phố 
● của bạn Hãy cho con bạn biết ai cần liên lạc 

 



Hoạt động học tập cho âm nhạc 
  Lớp 1  

 
Tiêu chuẩn Oregon xác định  ngẫu hứng và sáng tạo  là một kỹ năng âm nhạc ưu tiên ở lớp 1. Những 
hoạt động này sẽ cho phép học sinh của bạn đưa ra các lựa chọn âm nhạc để củng cố các khái niệm 
như nhịp ổn định và kỹ thuật biểu diễn phù hợp. 
 

Hoạt động tuần 3 

1. 

Echo nhịp điệu với một người bạn. 
Đừng quên nhịp ổn định của bạn! 
 

 
Tài liệu : Đối tác - anh, chị, cha mẹ hoặc thành viên khác trong gia 
đình bạn. Tưởng tượng. 
   Ví dụ  

1. Kem dưa hấu (ti fi ti fi ti ti) 
2. Ball Ball Basket Ball (ta ta ti ti ta) 
3. Chạy xuống hội trường (phần còn lại) (ti ti ti ti ta, nghỉ ngơi) 

 Thay phiên nhau tạo các mẫu nhịp điệu ngắn cho nhau. Hãy nhớ giữ chúng ngắn và không quá khó. Bạn có 
thể thêm từ để làm cho nhịp điệu dễ lặp lại hơn. 

2. 
 
Biểu diễn! 
 
 

 
Vật liệu : muỗng gỗ, nồi / chảo bếp, các dụng cụ khác 
Nếu những vật liệu này không có sẵn, bạn có thể sử dụng cơ thể 
của mình bằng cách vỗ tay, diễu hành, chụp, vv 
 

 Sử dụng các vật dụng trong nhà bếp để chơi các nhịp điệu khác nhau. Chỉ định mỗi mục một nhịp điệu. Thay 
phiên nhau chơi và riêng biệt. Ai sẽ chơi lớn hay im lặng? Bạn sẽ chơi nhanh hay chậm? 
Nhịp điệu Ví dụ: 
Chiếc chảo lớn đóng vai Ta Ta Ta Ta Ta 
Thìa Thìa Chơi Cách Ta Ta Ti-ti Ta 
Hồi Súp lon chơi Ti Ti-ti Ti-ti Ta Ta Hồi 

3. Hãy là một tay trống! Vật liệu : xô hoặc bàn để trống;  
bút chì hoặc đũa như dùi trống. 

  
Tạo  nhịp điệu của riêng bạn để chơi hoặc sử dụng biểu đồ dưới đây. 
 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Làm âm nhạc cùng nhau có thể là một cách tuyệt vời để gắn kết với mọi người trong nhà bạn. Thay 
phiên nhau chia sẻ bài hát yêu thích của bạn với nhau. 

● Yêu cầu học sinh của bạn thực hiện một số nhịp điệu cho bạn bằng cách nói hoặc vỗ tay. 

 



Các hoạt động học tập cho PE 
  Lớp 1 Các  

 
tiêu chuẩn của tiểu bang Oregon về giáo dục thể chất bao gồm thực hành các kỹ năng vận động và mô 
hình vận động và áp dụng các kỹ năng và kiến   thức này để duy trì lối sống năng động bên ngoài lớp 
học giáo dục thể chất. 
 

Các hoạt động của Tuần 3 

1. bữa tiệc khiêu vũ Tài liệu về : TV, Radio, Điện thoại hoặc Máy tính 

 Bật nhạc và khiêu vũ yêu thích của bạn cho đến khi bạn không thể nhảy nữa! Hoạt động này có thể rất thú vị 
khi người lớn và học sinh chọn âm nhạc yêu thích của họ. Cũng có thể thú vị khi tạo một điệu nhảy theo 
nhạc yêu thích của bạn và sau đó dạy hoặc cho gia đình bạn xem. Khiêu vũ có thể nâng cao trái tim của bạn 
giống như chơi thể thao có thể! 
 

2.  thẻ bài tập Tài liệu về : Chơi bài hoặc súc sắc 

 Chọn một thẻ, lật lại và sau đó thực hiện một bài tập hoặc chuyển động với số lần đó. Ví dụ: Nếu bạn chọn 
một giắc cắm 5 - làm 5 bước nhảy. Nếu bạn chọn 10 - làm 10 ngồi lên. Chơi trò chơi với cha mẹ hoặc đối 
tác. Chuyển động có thể bao gồm đẩy lên, kéo dài, nhảy bằng một chân, nhảy dây!  
 

3. xắc phiêu lưu động vật Vật liệu xúc : kéo, keo hoặc băng 

 Cắt hai con xúc xắc dưới đây. Gấp tại các đường và tạo hình thành một khối. Gắn các mặt vào nắp bằng keo 
hoặc băng keo. Một khi xúc xắc được chuẩn bị, chơi bằng cách lăn cả hai con xúc xắc. Di chuyển như con 
vật trong khoảng thời gian lăn. Tiếp tục lăn và chơi, thay phiên nhau lắc xí ngầu mỗi vòng.  
 

4. khóa học vượt chướng ngại Vật liệuvật : đồ gia dụng (gối, ghế, bìa cứng, v.v.) 

 Làm việc với đối tác để tạo ra một chướng ngại vật bằng cách sử dụng bất cứ thứ gì bạn có thể tìm thấy 
xung quanh nhà. Bao gồm các chướng ngại vật mà bạn phải di chuyển trong, xung quanh, trên và dưới để 
thực hành di chuyển theo những cách khác nhau. Xem làm thế nào nhanh chóng bạn có thể vượt qua các 
khóa học trở ngại! 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Dành thời gian bên ngoài như một gia đình.  
● Đi dạo và thử các mẫu đầu máy khác nhau. Trộn nó lên bằng cách phi nước đại, bỏ qua, nhảy hoặc 

trượt xuống các khối phố khác nhau.  
● Lưu ý cách nhịp tim và nhịp thở của bạn thay đổi với các chuyển động khác nhau. Nói về lý do tại sao 

điều này xảy ra .  



 
 
  



 



Các hoạt động học tập để nói và nghe 
  Lớp 1  

 
Các tiêu chuẩn cốt lõi chung của Oregon yêu cầu học sinh lớp 1 có thể tham gia vào các cuộc trò 
chuyện, tuân theo các quy tắc đã được thống nhất để thảo luận, dựa trên ý tưởng của người khác và 
đặt câu hỏi để giải tỏa sự nhầm lẫn (SL.1, SL .3). Ngoài ra, học sinh được yêu cầu sử dụng các chi tiết 
để tạo ra các câu hoàn chỉnh để diễn đạt ý tưởng và cảm xúc rõ ràng (SL.6, SL.4). 
 

Các hoạt động của Tuần 3 

1. kết nối toán học Tài liệu : Các đối tượng xung quanh hộ gia đình 

 Chơi trò chơi I Spy Spy bằng cách sử dụng các hình dạng của các đối tượng. Ví dụ, nhìn xung quanh phòng 
và tìm một hình dạng bạn có thể xác định. Tôi theo dõi một thứ gì đó có hình dạng là hình vuông, hình tròn, 
hình chữ nhật, hình trụ, hình chóp, hình cầu, hình khối, hình nón, v.v. Học sinh có thể chơi trò này với một 
thành viên trong gia đình bằng cách sử dụng từ vựng hình dạng 2D và 3D của họ.  
Ví dụ: quả bóng (hình cầu), khăn ăn (hình vuông), thủy tinh (hình trụ), cửa sổ (hình chữ nhật), đồng hồ (hình 
tròn) 
 

2. Nghiên cứu vậtđộng liệuvật : Sách, video, bút chì, giấy 

 Hãy cho con bạn nghĩ về một con vật thích học hỏi Nghiên cứu về chủ đề bằng cách sử dụng sách, video, 
bài viết, vv Viết 5 câu / vẽ hình về những gì họ đã học.  
 

3. Đọckết nối tài liệu : Dinosaur Chase của FR Storey (đọc tài liệu) 

 Sau khi đọc  Dinosaur Chase, nghĩ lại một số giấc mơ ngớ ngẩn, hài hước, đáng sợ hoặc thú vị mà bạn đã 
có. Kể cho một thành viên trong gia đình về 3 giấc mơ của bạn. Đảm bảo sử dụng Đầu tiên, Tiếp theo, Sau 
đó và Cuối cùng.  
 

4. nói chuyện về bàn ăn tối Tài liệu : Khôngsau: 

 Khi bạn ngồi quanh bàn ăn tối, hãy lần lượt hỏi và trả lời một số câu hỏi ngớ ngẩnKể 
tên 5 điều bạn sẽ đưa đến một hòn đảo sa mạc.  
1 .__ 2 .__ 3 .__ 4 .__ 5 .__ 
Nếu bạn có thể có một siêu năng lực, đó sẽ là gì? 
-Tôi muốn _____, bởi vì _____. 
Những gì làm cho bạn hạnh phúc? 
____ và ____ làm tôi hạnh phúc.  
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Ngồi xuống với nhau để hoàn thành mỗi hoạt động. 
● Khuyến khích con bạn hỏi và trả lời các câu hỏi bằng cách sử dụng các câu hoàn chỉnh. 
● Giúp con bạn chọn một con vật để nghiên cứu và tìm tài nguyên (sách, video) 
● Khuyến khích con bạn chia sẻ về giấc mơ của chúng và cho chúng một lời khen hoặc hỏi 

chúng một câu hỏi về giấc mơ của chúng.  



Các hoạt động học tập cho chăm sóc sức khỏe & tự chăm sóc 
  Lớp 1 Các  

 
hoạt động chăm sóc sức khỏe và tự chăm sóc nên là cách giúp con bạn  duy trì sức khỏe thể chất, 
tinh thần và cảm xúc .  
 

Hoạt động của Tuần 3 

1. Công cụ Nghe Tài liệu về : Không 

 Công cụ Nghe làm nổi bật tầm quan trọng của việc đọc tín hiệu và lời nói của người khác và chú ý đến thông 
tin trong chúng ta. Chúng ta lắng nghe bằng mắt, tai và trái tim. Với đôi mắt của người nói, ngôn ngữ cơ thể 
có thể giúp chúng ta tiếp nhận những gì không được nói. Nhớ sử dụng trái tim của chúng tôi cho phép chúng 
tôi nhận thấy những gì người khác đang cảm thấy và đồng cảm với những gì chúng tôi sẽ cảm thấy nếu 
chúng tôi đứng trong đôi giày của người khác. 
 
Yêu cầu một thành viên gia đình nói với bạn về ngày của họ. Nói với họ rằng bạn sẽ lắng nghe bằng mắt, tai, 
tâm trí và trái tim của bạn. Hãy nhớ rằng, trong khi thành viên gia đình bạn đang nói chuyện, bạn chỉ lắng 
nghe. Sau khi nói xong, hãy hỏi họ xem họ có thể nói bạn đang sử dụng mắt, tai, tâm trí và trái tim của bạn 
không. Làm thế nào họ có thể nói? Sau đó, có họ làm tương tự cho bạn. 

2. Xóa không gian của bạn (phòng, ba lô) Vật liệu : Có thể mất hơn một ngày Sự 

  
● lộn xộn thị giác gây mất tập trung.  
● Dọn dẹp và sắp xếp không gian của bạn cho phép bạn có một vài phút tập trung chánh niệm, khi 

bạn quyết định nơi để đồ đạc của bạn và những gì nên giữ và vứt đi.  
● Một khi không gian của bạn rõ ràng, bạn đã tạo tiền đề cho năng lượng tinh thần và cảm xúc tập 

trung hơn và bắt đầu công việc của bạn. 

3. Màu sắc! Vật liệu : giấy, bút màu, bút đánh dấu, bút chì 

  
● Tô màu là một cách dễ dàng để thực tập chánh niệm. 
● Nó tập trung đầy đủ và yêu cầu bạn chậm lại và suy nghĩ về những gì bạn đang làm việc, đưa 

những thứ khác ra khỏi tâm trí của bạn. 
● Tô màu cũng cho chúng ta một số cứu trợ từ căng thẳng, lo lắng và căng thẳng. Điều này làm 

cho nó trở thành điều hoàn hảo để thêm vào cuối ngày. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● LISTEN cho con của bạn. Thời gian này là căng thẳng cho tất cả chúng ta, và có ai đó  chỉ lắng 
nghe có thể hữu ích. Nếu bạn hỏi họ đang làm như thế nào và họ nói với bạn rằng họ vẫn ổn, thì 
hãy tiếp tục hỏi (vào một thời điểm khác). Trẻ em có thể không phải lúc nào cũng có ngôn ngữ phù 
hợp để giải thích cảm giác của chúng. 

● Hãy yên tâm. Thường xuyên. Nhắc nhở họ chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua điều này. 
● Điều quan trọng là mặc dù bạn và con bạn đang duy trì sự tách biệt, không ai cảm thấy bị cô lập 

hoàn toàn. Tận dụng cơ hội để tiếp cận và tương tác với người khác, ngay cả khi ở khoảng cách 
(6 feet), trên điện thoại, trực tuyến hoặc qua thư điện tử! 

● Chăm sóc bản thân! Khi người lớn thực hành chăm sóc bản thân, họ có thể chăm sóc người khác 
tốt hơn. 



 
 
 

Tuần 4 



Hoạt động học tập để đọc 
  lớp 1  

Ở học sinh lớp một cần  đọc các văn bản thông tin cấp lớp với sự nhắc nhở và hỗ trợ.   Phụ huynh 
có thể hỗ trợ tiêu chuẩn này bằng cách (học sinh tự đọc, cho người khác hoặc nghe đọc) 20 phút mỗi 
ngày. 

Các hoạt động của Tuần 4 

1. CÁC BÀI TẬP SIGHT Lớp 1 Tài liệu : các hộp ở cuối trang, bút chì 

 Chọn 10 từ mới từ danh sách SIGHT WORD trực tiếp. Viết chúng vào các ô ở cuối trang. Thực hành đọc 
những điều này mỗi ngày. 

2. TIỀN THƯỞNG DINOSAUR KHÔNG ROT 
(văn bản ở mặt sau) ~văn bản thông tin Tài liệu : câu chuyện về hoạt động 

 trước khi đọc câu chuyện, hãy hỏi con bạn những gì chúng biết về khủng long. Nói về nó. Đọc câu chuyện 
này cho con của bạn hoặc để chúng đọc nó cho bạn.  

3. TIỀN THƯỞNG DINOSAUR KHÔNG ROT 
(văn bản ở mặt sau) ~văn bản thông tin Tài liệu : câu chuyện về hoạt động trở lại, bút chì 

 Đọc lại câu chuyện, TIẾNG DINOSAUR THƯỞNG THỨC KHÔNG  cho con bạn. Họ cũng có thể tự đọc. Nói với 
con bạn đọc với HOA FLUENCY, giống như cách chúng ta nói. Sau đó tìm và khoanh tròn các từ vựng mà 
bạn nghĩ là quan trọng để mô tả một con khủng long. Viết hoặc nói những từ khác mà bạn có thể nghĩ về 
điều đó mô tả một khu rừng. 

4. TIỀN THƯỞNG DINOSAUR KHÔNG ROT 
(văn bản ở mặt sau) ~văn bản thông tin Tài liệu : câu chuyện về hoạt động trở lại, bút chì 

 Đọc lại câu chuyện một lần nữa DIN DINAUR BONES KHÔNG QUAY LẠI cho con bạn. Họ cũng có thể tự đọc. 
Nói với con bạn đọc với HOA FLUENCY, giống như cách chúng ta nói. Kể hoặc viết 2 sự thật bạn học được 
từ câu chuyện. 

5. xương khủng long không bị thối  (văn bản 
trên lưng)~văn bản cung cấp thông tin & 
Dinosaur CHASE (văn bản trên lưng) 
~viễn tưởng, tuần 3 

Vật liệu:câu chuyện về sau của các hoạt động, bút chì 

 đọc những câu chuyện “xươngkhủng long không bị thối”và “DinosaurCHASE”cho con bạn một lần nữa. Họ 
cũng có thể tự đọc. Nói với con bạn đọc với HOA FLUENCY, giống như cách chúng ta nói. Hãy để con bạn 
kể hoặc viết SIM SIMARARIES, những thứ giống nhau và khác biệt, những thứ khác nhau giữa 2 câu 
chuyện.  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Đọc lại những câu chuyện giúp xây dựng khả năng đọc trôi chảy và tự tin của con bạn.  
● Thời gian của con bạn, và xem có bao nhiêu từ chính xác chúng có thể đọc trong 1 

phút. Đọc lại để tăng độ chính xác và thời gian trôi chảy.  
● Tìm những cuốn sách khác về khủng long để đọc với con của bạn. 
● Lưu ý và thực hành những từ mà con bạn cố gắng đọc. 

 
Viết 10 TỪ NGÀY tại đây:  
 
     



     

 





 

Hoạt động học tập cho Tiêu đề 1 Đọc  
  Lớp 1 Các  

 
tiêu chuẩn Oregon xác định phát âm và nhận thức ngữ âm là một kỹ năng ưu tiên ở lớp 
một. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn đọc các từ. 
 

Hoạt động tuần 4 

1. Luyện tập kỹ năng nhận thức ngữ 
âm: Thay đổi âm đầu tiên trong một 
từ. 

Tài liệu : Đây là một hoạt động nói có thể được thực hiện với bất 
kỳ từ nào bạn chọn. Họ chỉ nên được thực hiện thành tiếng, không 
có chữ cái.  

 Cha mẹ nói từ. Trẻ nhắc lại từ đó. Phụ huynh nói rằng âm thanh sẽ được thay đổi (không phải chữ cái). Con 
nói từ mới. 
 
Dưới đây là một số ví dụ:  

từ thay đổi Phản hồi 

 

2. 
Thực hành phát âm các từ trong văn 
bản, tại Puff Puff.  

Tài liệu : Câu chuyện ở trang tiếp theo. Phát ra những từ này:  

 

 

Người lớn nên chỉ vào từ đó, và bảo trẻ nói với chúng tất cả các âm trong từ mà không dừng lại giữa các 
âm. Ví dụ:  

 

3. Đọc truyện.  Tài liệu : Câu chuyện ở trang tiếp theo. 

 Cho học sinh luyện đọc truyện (nhiều lần). 

4. Chính tả.  Tài liệu : Từ trong truyện Chuyện phồng. 

 Nói lời với con của bạn. Cho trẻ lặp lại từ đó và nói các âm thanh trong từ (giơ một ngón tay cho mỗi âm 
thanh). 

 Những gì gia đình có thể làm 
● Đọc bất kỳ văn bản trong nhà mà học sinh thích.  
● Cho trẻ thay đổi âm đầu tiên trong một từ để tạo từ mới. 
● Cho trẻ thực hành phát ra những từ được tìm thấy xung quanh nhà (trong một cuốn 

sách, tạp chí, trực tuyến, nhãn). 
● Cho con bạn đánh vần. Có họ nói các âm thanh và sau đó viết từ. 



 

 



Hoạt động học tập để viết 
  lớp 1  

Các tiêu chuẩn cốt lõi chung cho lớp một là học sinh viết các câu chuyện thông tin. Họ nên đặt tên cho 
một chủ đề mà họ biết rất nhiều về, kể ít nhất ba sự thật và đưa ra một kết thúc. 
Sử dụng khung câu tùy chọn này để tổ chức báo cáo của bạn. 
 

Hãy để tôi nói cho bạn biết tất cả về. 
Đầu tiên, ___________________ (ai / cái gì) 

Ngoài ra, _______________ (giải thích) 
___________________________ (giải thích) 

Đó là lý do tại sao ___________ là như vậy __________. 
Hoạt động tuần 4 

1. Tất cả về gia đình tôi Tài liệu : giấy, bút chì, bút màu 

 Học sinh của bạn sẽ giới thiệu một chủ đề: gia đình của họ. Giải thích ba hoặc nhiều sự kiện và kết thúc 
bằng một câu kết thúc.  

2. Tất cả về thú cưng (hoặc động vật 
khác) Tài liệu : giấy, bút chì, bút màu 

 Học sinh của bạn sẽ giới thiệu một chủ đề: một con vật. Giải thích ba hoặc nhiều sự kiện và kết thúc bằng 
một câu kết thúc.  

3. Tất cả về thời tiết (bất kỳ loại nào) Tài liệu : giấy, bút chì, bút màu 

 Học sinh của bạn sẽ giới thiệu một chủ đề: thời tiết. Giải thích ba hoặc nhiều sự kiện và kết thúc bằng một 
câu kết thúc.  

4. Tất cả về cuốn sách yêu thích của 
bạn Tài liệu : giấy, bút chì, bút màu 

 Học sinh của bạn sẽ giới thiệu một chủ đề: cuốn sách yêu thích. Giải thích ba hoặc nhiều sự kiện và kết thúc 
bằng một câu kết thúc.  

5. Tất cả về một vòng đời (cây, táo, 
hướng dương, cây, ếch hoặc bướm) Vật liệu : giấy, bút chì, bút màu 

 Học sinh của bạn sẽ giới thiệu một chủ đề: vòng đời. Giải thích ba hoặc nhiều sự kiện và kết thúc bằng một 
câu kết thúc.  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Các gia đình có thể mở rộng việc viết thông tin bằng cách đọc những cuốn sách phi hư cấu về 
thực vật, động vật hoặc các chủ đề khác. Họ có thể làm một poster để trình bày thông tin mà 
họ đã học. 

● Đối với các báo cáo động vật bao gồm: chế độ ăn uống, môi trường sống, sơ đồ, trông như 
thế nào, trẻ sơ sinh, bản đồ 

 



 



Hoạt động học tập cho môn toán 
  Lớp 1  

 
Học sinh lớp một được khuyếnkhích  sử dụng phép cộng và phép trừ trong vòng 20 để giải các bài 
toán đố liên quan đến việc thêm, lấy, ghép lại và so sánh, ví dụ, bằng cách sử dụng các đối tượng, 
hình vẽ và phương trình với biểu tượng cho số chưa biết để đại diện cho vấn đề. 
 

Hoạt động của Tuần 4 

1. 20 Vé (bổ sung) Tài liệu : vật nhỏ, bút chì, giấy, mười khung 

 Giải bài toán sau bằng cách sử dụng bộ đếm và các chiến lược 
khác. 
Bo đã mua 20 vé để chơi game trong Family Fun Night tại trường 
của mình. Anh ấy muốn chơi mỗi trò chơi ít nhất một lần. Anh ta 
cần phải sử dụng tất cả các vé của mình. Anh ta có thể chơi bao 
nhiêu lần mỗi trò chơi? Tìm ít nhất hai cách anh ta có thể làm 
điều đó. Sử dụng bảng để giúp bạn.  

2. toán học nam và nữ Tài liệuTài liệu : vật nhỏ, số thứ tự, mười khung, bút chì, bút 

 Giải các bài toán sau bằng hai hoặc nhiều chiến lược. 
a. 9 nam và 8 nữ đã ở trong lớp. Có bao nhiêu đứa trẻ trong lớp? 
b. 15 em đã vào lớp. 9 là con trai và phần còn lại là con gái. Có bao nhiêu cô gái trong lớp? 
c. 18 em đã vào lớp. Có một số chàng trai và 8 cô gái. Có bao nhiêu nam sinh trong lớp? 

** Làm cho số lớn hơn hoặc nhỏ hơn tùy thuộc vào cấp độ toán của học sinh.  
 

 
3. rắn Pet Vật liệu : vật nhỏ, dòng số, mười khung, bút chì, bút 

 Giải các bài toán sau bằng hai hoặc nhiều chiến lược. 
a. Cả lớp có một con rắn cưng. Nó dài 12 inch. Nó đã tăng thêm 3 inch. Bây giờ là bao lâu? 
b. Cả lớp có một con rắn cưng. Nó dài 15 inch. Nó lớn thêm vài inch. Bây giờ nó dài 18 inch. Nó đã tăng 

bao nhiêu inch? 
c. Cả lớp có một con rắn cưng. Nó đã tăng thêm 4 inch. Bây giờ nó dài 19 inch. Mất bao lâu để bắt 

đầu? 
** Làm cho số lớn hơn hoặc nhỏ hơn tùy thuộc vào cấp độ toán của học sinh. 
 

4. Câu chuyện sáng tạo Vấn đề Vật liệu : giấy, bút chì, bút, bút màu, đồ thủ công 

 Chọn một tình huống từ chính cuộc sống của bạn. Viết một vấn đề câu chuyện giống như những gì bạn đã 
giải quyết trong tuần này. Giải quyết vấn đề và vẽ một bức tranh để minh họa nó.  
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 
● toán hàng ngày: Nhấn mạnh các sự kiện cộng và trừ trong các hoạt động hàng ngày. Chẳng hạn, 

khi đặt bàn, hãy nói rằng Chúng tôi có 3 tấm và 5 người. Chúng ta cần thêm bao nhiêu nữa? Đúng! 
3 cộng 2 là 5 và 5 - 3 là 2. 

● Biến thời gian ăn vặt thành giờ học toán:  Cho con bạn một ít đồ ăn nhẹ yêu thích của chúng 
(bánh quy giòn, quả mọng, v.v.). Tạo nên các vấn đề cộng và trừ bằng cách sử dụng những gì họ 
ăn. Ví dụ: Bắt đầu với 17 quả việt quất. Cho con bạn ăn 5. Còn lại bao nhiêu?  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dưới đây là một ví dụ về những gì một phần toàn bộ:  7 + 5 =? & 5 +? = 12 hoặc 12-5 =? 
 

 



Các hoạt động học tập cho Khoa học 
  Lớp 1  

 
Các tiêu chuẩn khoa học thế hệ tiếp theo tuyên bố rằng học sinh lớp một sẽ có thể thực hiện các cuộc điều 
tra để cung cấp bằng chứng rằng các vật liệu rung có thể tạo ra âm thanh và âm thanh có thể làm cho các 
vật liệu rung động.   Những hoạt động này sẽ giúp con bạn điều tra làm thế nào âm thanh và rung động có 
liên quan. 
 

Hoạt động của Tuần 4 

1. đi bộ âm thanh Vật liệu : Giấy và bút chì 

 Điều này có thể được thực hiện trong khi đi dạo, ngồi trong sân hoặc trong nhà của bạn gần một cửa sổ mở. Đơn 
giản chỉ cần đứng yên, nhắm mắt lại và lắng nghe ít nhất 30 giây. Sau đó mở mắt và viết một danh sách các âm 
thanh hoặc tiếng ồn mà bạn nghe thấy. Cố gắng xác định những gì đã tạo ra âm thanh.   Bạn có thể bắt chước 
những âm thanh mà bạn nghe thấy?   Di chuyển đến một nơi khác và làm lại, sau đó so sánh các âm thanh bạn 
nghe thấy ở những nơi khác nhau. Những từ bạn đã sử dụng để mô tả âm thanh? Nó to hay im lặng? Ù hay ù? 
Nó có cao độ, trung bình hay thấp?  

2. âm thanh dài so với ngắn Vật liệu : Các vật thể tìm thấy ở nhà 

 Âm thanh ngắn là âm thanh không tiếp tục như gõ bút chì trên bàn. Âm thanh dài là âm thanh tiếp tục như gõ bút 
chì vào kim loại. Xem nếu bạn có thể tạo ra âm thanh ngắn và âm thanh dài với các đối tượng khác nhau trong 
nhà của bạn. Điều gì tạo ra âm thanh dài? Điều gì tạo ra âm thanh ngắn? 

3. âm thanh mềm so với âm thanh lớn Vật liệu : Không 

 Bạn nghĩ gì sẽ làm cho âm thanh to hơn - một con tàu hay một con sư tử? Tại sao? Bạn nghĩ gì sẽ làm cho một 
âm thanh nhẹ nhàng hơn, một con chuột hoặc một con bướm? Tại sao? Một cái gì đó có thể làm cho cả một âm 
thanh mềm và một âm thanh lớn? Giải thích suy nghĩ của bạn cho một thành viên gia đình. 

4. thí nghiệm sóng âm thanh Vật liệu : Một bát trộn, bọc saran, tấm cookie hoặc chảo kim loại, 
muỗng cà phê gạo chưa nấu chín và một cái thìa kim loại. Nếu 
những vật phẩm chính xác này không có sẵn, hãy sáng tạo và xem 
nếu bạn có thứ gì đó tương tự để sử dụng có thể hoạt động như 
đậu, cổ vũ hoặc giấy bạc. 

 Đậy bát bằng saran bọc rất chặt. Đặt một muỗng cà phê gạo chưa nấu lên trên bọc saran. Giữ một chảo kim loại 
trong không khí đặt gần bát. Đánh chảo bằng thìa kim loại và quan sát hiệu ứng. Bạn sẽ nghe thấy một cái gì đó 
và nhìn thấy một cái gì đó. Điều gì xảy ra với gạo? Tại sao bạn nghĩ rằng điều đó xảy ra? 

5.  Làm một nhạc cụ mà bạn có thể lắc và 
lắc 

Vật liệu : Hai đĩa giấy hoặc cốc, băng keo và gạo.  
Nếu các mặt hàng này không có sẵn, sáng tạo và xem những gì bạn 
có thể thấy rằng sẽ làm việc như đậu, đồng xu, sỏi, đá cẩm thạch, 
container rỗng với nắp, cốc nhựa và nắp, cuộn giấy vệ sinh, băng 
cao su, chuỗi vv 

 Hãy một nhạc cụ ở nhà mà bạn có thể lắc và rầm rầm. Lập kế hoạch những vật liệu bạn sẽ sử dụng và thiết kế 
như thế nào bạn sẽ đặt nó lại với nhau. Làm cho nó và thử nó ra. Làm thế nào nó hoạt động? Nó có thể được cải 
thiện? Làm cho người khác sử dụng các vật liệu khác nhau hoặc một thiết kế khác nhau. So sánh hai dụng cụ. Họ 
có âm thanh khác nhau? 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Làm một ống hút kazoo (Vật liệu: Ống hút nhựa, kéo) 
a. Cắn  xuống một đầu ống hút để làm cho nó  phẳng . 
b. Cắt  cuối phẳng để tạo ra một  hình chữ V. 
c. Mở  phần dẹt của ống hút một chút. 
d. Đặt  V vào miệng và  thổi . 



● Thiết kế và / hoặc tạo ra một nhạc cụ tương tự như trống. 
● Gia đình bạn có thể sử dụng đồ gia dụng làm công cụ để thành lập một ban nhạc không? 
● Thảo luận về nhạc cụ yêu thích của bạn và cách nó hoạt động. 
 



Các hoạt động học tập cho nghiên cứu xã hội 
  Lớp 1  

 
 

Các tiêu chuẩn tiểu bang chung của tiểu bang Oregon muốn học sinh lớp một có thể tạo mối 
liên hệ  
giữa gia đình của học sinh và các gia đình khác, trường học của học sinh và các trường khác.  
 
 

Hoạt động tuần 4 

1. Đóng góp  Tài liệu : Giấy, bút chì và bút màu hoặc bút đánh dấu 

 Hãy nghĩ về những đóng góp của những người từ các quốc gia khác đã đến và làm nhà ở đây.  Tạo một 
bức tranh và viết một câu. 

2. kỷ niệm  Tài liệu : Giấy, bút chì và bút màu hoặc bút đánh dấu 
 

 Những món ăn, ngôn ngữ và lễ kỷ niệm truyền thống hiện nay là một phần của kinh nghiệm của người 
Mỹ. 

3. nhập cư Tài liệu : Giấy, bút chì và bút màu hoặc bút đánh dấu 
 

 Bạn có biết ai di cư đến đây từ nước khác không?  Tạo một bức tranh và viết một câu. 

  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Xin vui lòng đọc và thảo luận về các hoạt động với học sinh đầu tiên của bạn. Thảo 
luận về bức tranh mà học sinh của bạn thực hiện.  

● Nói chuyện với học sinh lớp một của bạn về một số học sinh khác ở trường mà họ đang 
thiếu trong thời gian này ở nhà. Thảo luận: 

○ Gia đình chúng ta có điểm gì chung với gia đình? 
○ Gia đình chúng ta khác nhau như thế nào? 
○ Bạn muốn làm gì với bạn bè khi tất cả chúng ta có thể lại bên nhau? 



Hoạt động học tập cho nghệ thuật 
  Lớp 1  

 
Cách cơ bản để chúng ta trải nghiệm thế giới của mình và thể hiện bản thân là thông qua nghệ thuật, 
và giáo dục nghệ thuật phát triển các kỹ năng và khả năng thiết yếu cho các công dân thế kỷ 21 thành 
công. Tuần này chúng tôi sẽ cung cấp các hoạt động trong kỷ luật của  Nhà hát.   
 

Các hoạt động của Tuần 4 

1. Kể lạiNhà hát Tài liệu : sách truyện đơn giản 

 Chọn một cuốn truyện quen thuộc hoặc một cuốn sách bạn có trong tay. Hành động ra từng trang khi nó 
được đọc hoặc sử dụng bộ nhớ để kể lại một câu chuyện quen thuộc từ đầu, giữa và cuối.  
 
OR Tiêu chuẩn nghệ thuật được đánh địa chỉ: TH.1.CR1.1.3   Xác định các cách thức mà cử chỉ và chuyển động có thể được sử 
dụng để tạo hoặc kể lại một câu chuyện trong các trải nghiệm kịch có hướng dẫn (ví dụ: kịch xử lý, kịch truyện, kịch sáng tạo). 
 
 

2. Thực hànhđồng cảm Tài liệu : đối tác / thành viên gia đình 

 Quyết định đối tác nào sẽ thực hành sự đồng cảm và đối tác nào sẽ đóng vai. Hãy xem xét 4 kịch bản sau 
đây.  

1. Một người bạn bị tổn thương trên sân chơi và bị đầu gối xấu, trầy xước. Bạn có thể nói gì để an ủi / 
giúp đỡ bạn mình?  Nhập vai, thực hành những lời bạn sẽ nói !  

2. Bạn thấy một bạn cùng lớp ngồi một mình trên ghế đá sân chơi trông thật buồn. Bạn có thể nói gì để 
an ủi / giúp đỡ người bạn này?  

3. Bạn cùng lớp của bạn có một cái gì đó để chia sẻ! Họ vừa trở về từ kỳ nghỉ và có một món quà lưu 
niệm mà họ muốn cho bạn xem. Bạn sẽ nói gì với người bạn này sau khi họ chỉ cho bạn?  

4. Bạn vô tình giẫm lên ngón tay của ai đó trong thời gian trải thảm. Họ hét lên: 'NGOÀI' và rơi nước 
mắt. Bạn sẽ nói gì và làm gì?  

 
OR Arts Standard Địa chỉ: Xác định cảm xúc của nhân vật trong trải nghiệm kịch có hướng dẫn (ví dụ: kịch quá trình, kịch truyện, kịch 
sáng tạo) và liên hệ nó với kinh nghiệm cá nhân.  
 
 

3. Xây dựngcâu chuyện tài liệu : đối tác / thành viên gia đình 
 

 Với một hoặc nhiều thành viên trong gia đình, thay phiên nhau tạo nên cốt truyện của một câu chuyện. Khi 
câu chuyện của bạn có một khởi đầu, giữa và kết thúc, hãy làm việc với (các) thành viên gia đình của bạn để 
diễn ra câu chuyện bạn tạo ra .  
 
OR Arts Standard Địa chỉ: TH.2.CR2.1 Góp phần phát triển cốt truyện nối tiếp trong trải nghiệm kịch có hướng dẫn (ví dụ: kịch quá 
trình, kịch truyện, kịch sáng tạo).  
 
 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Hãy vui vẻ với nhà hát! Đưa vào chương trình của riêng bạn cho các hộ gia đình. 
●  Viết một sản phẩm sử dụng tất cả các thành viên gia đình.  
● Ghi lại sản phẩm của bạn và gửi email đi để chia sẻ với bạn bè và gia đình. 
● Đóng vai với con của bạn. Cung cấp cho con bạn nhiều kịch bản hơn, nơi chúng có thể cần thực hành 

sự đồng cảm.  
● Mô hình đồng cảm trong quá trình nhập vai. 



Các hoạt động học tập cho sức khỏe 
  Lớp 1  

 
Tiêu chuẩn sức khỏe Oregon yêu cầu học sinh hiểu các khái niệm liên quan đến thực hành các hành vi 
tăng cường sức khỏe và đặt ra các mục tiêu sức khỏe. Các hoạt động sau đây sẽ giúp học sinh của 
bạn hiểu làm thế nào để giữ sức khỏe và mạnh mẽ.  
 

Hoạt động tuần 4 

1. Lập kỷ lục!                 Tài liệu : Đồng hồ bấm giờ hoặc đồng hồ bấm giờ (trên 
nhiều điện thoại di động) Cho  

 học sinh của bạn chạy nhanh nhất 50 mét có thể (hoặc bất kỳ khoảng cách nào bạn muốn - có thể đến cây 
đó và quay lại!). Dạy trẻ cách sử dụng đồng hồ bấm giờ để chạy. Ghi lại thời gian đến giây gần nhất. Yêu cầu 
học sinh thực hiện mục tiêu về tốc độ chúng muốn chạy. Đặt 5 lần nhanh nhất để bắt đầu nhanh nhất. Sử 
dụng những lần đó như thời gian để đánh bại cho các cuộc đua tiếp theo. 

2. Tập thể dục ảnh hưởng đến nhịp thở 
và nhịp tim của bạn 

                  Vật liệu : Đồng hồ bấm giờ hoặc hẹn giờ (trên nhiều 
điện thoại di động)  
 

 Dạy cho học sinh của bạn cách cảm nhận nhịp đập của chúng (cổ có xu hướng dễ nhất). Cho họ đếm xem 
có bao nhiêu nhịp tim họ cảm thấy trong mười giây ngồi lặng lẽ. Bạn cũng có thể cho họ đếm xem họ thở 
bao nhiêu hơi trong mười giây ngồi lặng lẽ. Tiếp theo, cho học sinh của bạn chạy, bỏ qua hoặc thực hiện các 
bước nhảy trong một phút. Cho họ kiểm tra mạch đập và thở lại. Hỏi học sinh những điểm khác biệt mà họ 
nhận thấy. 
 

3. Giữ an toàn trong khi tập thể dục                         Vật liệu : không 

 Thảo luận về những vật liệu hoặc thiết bị nào bạn có thể cần để giữ an toàn khi thực hiện nhiều bài tập hoặc 
hoạt động khác nhau. Tại sao chúng ta cần thiết bị này và nó bảo vệ cái gì?  

● Làm thế nào để bạn giữ an toàn trong khi đi xe đạp của bạn?  
● Chơi dưới nắng?  
● Chơi môn thể thao yêu thích của học sinh?  

4. uốn cong và kéo dài                          Vật liệu : không 

 Giải thích: Bạn có hàng trăm cơ bắp trên cơ thể. Cơ bắp của bạn muốn được kéo dài mỗi ngày. Duỗi đúng 
cách giữ cho cơ bắp của bạn khỏi bị tổn thương. Khi bạn kéo dài, bạn có thể cảm thấy một lực kéo nhẹ. 
Không bao giờ căng quá mạnh đến nỗi đau. Cho học sinh học vần và chuyển động đơn giản này: 

● Uốn cong và duỗi thẳng, vươn tới các vì sao (đứng thẳng, hai tay duỗi cao) 
● Có sao Mộc, sao Hỏa đi. (uốn cong từ bên này sang bên kia)cong 
● Uốnvà duỗi thẳng, vươn lên trời (đứng thẳng, hai tay duỗi cao) 
● Đứng trên ngón chân tippy lên cao. (đứng trên mũi chân) 
● Uốn cong và kéo dài, vươn tới mặt trăng (đứng thẳng, với hai tay duỗi cao) 
● Trái đất tròn và tròn, nó đi, trốn vào buổi trưa. (di chuyển cánh tay và phần thân trên thành một vòng 

tròn, siết cơ thể thành một quả bóng nhỏ) 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Đi ra ngoài đi dạo, đạp xe hoặc chạy bộ với học sinh của bạn mỗi ngày một lần! Thảo luận làm thế nào 
điều này giữ cho trái tim, cơ bắp và phổi của họ khỏe mạnh.  

● Tạo một biểu đồ và kiểm tra các ngày trong tuần mà bạn tập thể dục. Thực hiện một mục tiêu để tăng 



hiệu suất của bạn.  
● Có một bữa tiệc khiêu vũ hàng ngày! Thay phiên nhau với âm nhạc yêu thích của bạn và học sinh của 

bạn.  



Hoạt động học tập cho âm nhạc 
  Lớp 1  

 
Tiêu chuẩn Oregon xác định  biểu diễn một mình và với người khác  là kỹ năng ưu tiên ở lớp 1. 
Những hoạt động này sẽ giúp học sinh của bạn phát triển sự tự tin, cũng như các kỹ năng kỹ thuật 
bằng cách thực hành, luyện tập và tinh chỉnh một màn trình diễn hoặc sáng tác  
 

Hoạt động tuần 4 

1. Thực hiện  một thói quen khăn quàng cổ ! Vật liệu : Khăn quàng cổ, ruy băng, hoặc vải khác. 

 Tạo các  phong trào để đi với bài hát yêu thích của bạn. Hãy thử các động tác cho thấy âm nhạc khiến bạn 
cảm thấy như thế nào. Thực hành với học sinh của bạn và sau đó thực hiện cho nhau. Những từ nào có thể 
mô tả  bài hát của bạn? 
 

2. Sing “Đả đảo By The Bay” Vật liệu:Lyrics cho “Xuống By The Bay” 
 

 Hát bài hát và thay phiên nhau với các thành viên gia đình chiếm vần ngớ ngẩn cho bài hát.  
Điền vào chỗ trống để tạo nên vần điệu của riêng bạn! 
Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con số Xuống bên vịnh Bay 
 
Ví dụ: 
Xuống bên vịnh, nơi trồng dưa hấu / Trở về nhà tôi không dám đi / 
Vì nếu tôi làm thế, mẹ tôi sẽ nói, /  Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con gấu, chải tóc chưa? / Xuống bên 
vịnh. 
 
Bạn thậm chí có thể vẽ một bức tranh về vần điệu ngớ ngẩn của bạn để chia sẻ với người khác và giúp bạn 
nhớ bài hát của mình. Dập ghim hoặc dán hình ảnh của bạn với nhau và làm một cuốn sách. 
 

3.  
Biểu diễn! Vật liệu : tùy chọn: giấy, bút dạ, đồ thủ công. 

 Thực hiện một bài hát mà bạn đã học trong lớp. (Bạn thậm chí có thể hát cùng với một video youtube). Tạo 
vé, áp phích, chương trình, trang trí khu vực sân khấu ... hãy sáng tạo! 

   

 Những gì gia đình có thể làm 
 

 
● Hát cùng nhau giúp học sinh xây dựng sự tự tin, cũng như phát triển đôi tai âm nhạc của họ! 
● Bạn có thể kết nối với âm nhạc bằng cách thực hiện các dự án nghệ thuật hoặc nghiên cứu ban nhạc 

yêu thích của bạn. 
● Hát những cuốn sách yêu thích của bạn có thể là một cách thú vị để tạo ra! 



Hoạt động học tập cho PE 
  Lớp 1 Các  

 
tiêu chuẩn của tiểu bang Oregon về giáo dục thể chất bao gồm nhận ra giá trị của hoạt động thể chất, 
áp dụng kiến   thức và chiến lược liên quan đến vận động và hiệu suất, và thể hiện trách nhiệm và hợp 
tác khi làm việc với người khác. 
 

Hoạt động tuần 4 

1. yoga Tài liệu : Không 

 A: Các tư thế yoga đơn giản. Điều tốt đẹp về yoga là nó có thể được thực hiện một mình hoặc với người 
khác. 
B: Dưới đây là một vài ví dụ về các tư thế yoga mà bạn có thể thử ở nhà.  

1. Tư thế chiến binh: Giả vờ rằng bạn là người lướt sóng với bàn chân trước và có một chút uốn cong ở 
đầu gối và bàn chân đối diện của bạn lùi một bước với các ngón chân hướng sang một bên. Nâng hai 
cánh tay của bạn lên để chúng song song với mặt đất và hơi nghiêng về phía trước. Một lần nữa, giả 
vờ như bạn là một người lướt sóng và luôn giữ cho đầu gối của bạn cong. 

2. Tư thế cây: Đứng trên một chân, đặt lòng bàn chân đối diện với phần bên trong của chân bạn đang 
đứng và giữ thăng bằng trên một chân. Đặt hai cánh tay của bạn trên đầu với hai bàn tay của bạn với 
nhau. Giữ trong 10 giây. 

3. Chó úp mặt: cúi xuống và đặt lòng bàn tay lên sàn. Bước chân của bạn trở lại và thực hiện một chữ 
cái lộn ngược Duỗi thẳng chân và thư giãn đầu và cổ để bạn có thể nhìn lại giữa hai chân. 
 

C: Why: Để có được sự linh hoạt và cân bằng. 

2. nhảy Vật liệu : không 

 Bạn có thể nhảy và hạ cánh bằng một chân không? Hai bàn chân? 
Bạn cần bao nhiêu bước nhảy để vượt qua phòng của mình? 
Bạn có thể nhảy và tạo hình bằng tay hoặc chân không? 
Có bao nhiêu lần nhảy bạn có thể làm liên tiếp trước khi bạn mệt mỏi? Bạn có thể nhảy qua cái gì không?  
Hãy nhớ khi bạn hạ cánh để uốn cong đầu gối của bạn để hấp thụ bước nhảy! 
Thử thách cha mẹ - Bạn có thể nhảy cao bao nhiêu? 
 
Tại sao: Sức mạnh cơ thể thấp hơn, linh hoạt, vui vẻ và cân bằng. 

3. chủng tộc động vật Vật liệu : vật phẩm để bắt đầu và kết thúc 

 Cuộc đua nhau như những con vật khác nhau trên một khoảng cách ngắn trong nhà của bạn hoặc ra ngoài 
vỉa hè.  

● Nhảy như một chú thỏ, ếch, hoặc chuột túi 
● Waddle như một con vịt, đi bộ chậm như một con lười, hoặc chạy nhanh như một con báo 
● thách thức Extra: đi bộ cua (bụng lên, đi bộ với hai bàn tay và bàn chân trên mặt đất) hoặc xe cút kít 

(sinh viên đi với họ tay trong khi đối tác giơ chân) 
 

 Những gì gia đình có thể 
 

● hợp tác là một kỹ năng được rèn luyện trong mỗi lớp PE. Tìm nhiệm vụ ở nhà để làm việc cùng nhau 
như một gia đình. Đây có thể là câu đố, trò chơi trên bàn hoặc công việc gia đình.  

● Nói về hợp tác và ý nghĩa của việc làm việc với người khác.  



Các hoạt động học tập để nói và nghe 
  Lớp 1  

Các tiêu chuẩn cốt lõi chung của Oregon yêu cầu học sinh lớp 1 có thể tham gia vào các cuộc trò 
chuyện, tuân theo các quy tắc đã được thống nhất để thảo luận, dựa trên ý tưởng của người khác và 
đặt câu hỏi để giải tỏa sự nhầm lẫn (SL.1, SL .3). Ngoài ra, học sinh được yêu cầu sử dụng các chi tiết 
để tạo ra các câu hoàn chỉnh để diễn đạt ý tưởng và cảm xúc rõ ràng (SL.6, SL.4). 

Hoạt động tuần 4 

1. kết nối toán học Tài liệu :đồng hồ 

 Thời gian thực hành. Học sinh biết làm thế nào để biết thời gian đến giờ và nửa giờ. Hỏi học sinh của bạn, 
mấy giờ rồi? Học sinh của bạn có thể trả lời, đó là ___ giờ. Đặt câu hỏi về đồng hồ. Chẳng hạn, bàn tay nào 
là kim giờ? Kim giờ là tay ____. Bàn tay nào là kim phút? Kim phút là tay ___. Thời gian là một nửa quá khứ 
____? Có một cuộc trò chuyện về những gì bạn làm vào buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. Bạn làm gì vào 
buổi sáng? Tôi thức dậy, ăn sáng, đánh răng. Bạn làm gì vào buổi chiều? Tôi đọc sách, ăn trưa, luyện tập 
toán. Bạn làm gì vào buổi tối? Tôi ăn tối, đi tắm, đi ngủ. 

2. 
 
nghiên cứu động vật (tt) 
 

 
Tài liệu : Sách, video, bút chì, giấy Cho 
 

 con bạn trình bày nghiên cứu của chúng cho gia đình bạn sau khi nó được hoàn thành. Sau đó, hỏi con bạn 
một số câu hỏi về con vật mà chúng nghiên cứu và khuyến khích chúng trả lời bằng câu hoàn chỉnh:  
Ví dụ Câu hỏi 
Tại sao bạn chọn con vật này? Bạn đã học được điều gì mới về _________? 
Trường hợp này ____ sống ở đâu? Chúng ta có thể có ___ một thú cưng không? Tại sao hay Tại sao 
không?  

3. Đọckết nối tài liệu : Xương khủng long Đừng thối  bởi Dale Cooper (đọc tài 
liệu) 

 Sau khi đọc  Xương khủng long Đừng thối,  hãy nghĩ về ý tưởng chính của câu chuyện này là gì và làm thế 
nào bạn biết. Nói với gia đình bạn ý chính và 3 lý do tại sao bạn nghĩ vậy.  
Ý tưởng chính của câu chuyện là ______. 
Tôi biết điều này bởi vì, trong câu chuyện nó nói / nói về _______, _______ và _______. 

4. nói chuyện về bàn ăn tối  Tài liệu : Không  

 Khi bạn ngồi quanh bàn ăn, thay phiên nhau hỏi và trả lời một số câu hỏi ngớ ngẩn này: 
Lần đầu tiên bạn nghĩ gì khi thức dậy? Khi tôi thức dậy lần đầu tiên tôi đã nghĩ đến ______, sau đó tôi nghĩ 
rằng ______.  
Bộ phim yêu thích của bạn là gì? Bộ phim yêu thích của tôi là _____, bởi vì _____.  
Một điều bạn làm mỗi ngày là gì? Mỗi ngày tôi _____ hoặc _____.  

   

  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Ngồi xuống với nhau để hoàn thành mỗi hoạt động. 
● Khuyến khích con bạn sử dụng các câu hoàn chỉnh khi hỏi và trả lời câu hỏi. 
● Nhắc nhở các cuộc trò chuyện với con bạn về các hoạt động chúng đã tham gia trong 

vài tuần qua.  
 



Các hoạt động học tập cho chăm sóc sức khỏe & tự chăm sóc 
  Lớp 1 Các  

 
hoạt động chăm sóc sức khỏe và tự chăm sóc nên là cách giúp con bạn  duy trì sức khỏe thể chất, 
tinh thần và cảm xúc .  

Các hoạt động của Tuần 4 

1. Công cụ đồng cảm Tài liệu về : Không có 

 Sự đồng cảm là một trong những Công cụ quan trọng nhất cho cuộc sống. Nó được định nghĩa là một khả 
năng tham gia vào cảm xúc hoặc ý tưởng của người khác. Đồng cảm với người khác là trải nghiệm điều gì 
đó về những gì họ đang cảm nhận. Đồng cảm là gốc rễ của sự hiểu biết, lòng tốt và sự tha thứ. 
 
Yêu cầu một thành viên gia đình nói với bạn về một điều khó khăn mà họ đang trải qua ngay bây giờ. Nói với 
thành viên gia đình của bạn như thế nào bạn nghĩ rằng họ cảm thấy khi họ phải làm điều khó khăn. Bạn có 
đúng về cảm giác của họ không? Cùng suy nghĩ với thành viên gia đình của bạn về một người nổi bật trong 
tâm trí bạn trong tình huống này, bạn nghĩ họ đang cảm thấy như thế nào? Làm sao bạn biết? 

2. Kết nối lại với cácmối quan hệ của 
bạn tài liệu về : điện thoại, giấy, bút chì, tem,  

  
● Tiếp cận với bạn bè, thành viên gia đình, người mà bạn quan tâm và cho họ biết họ có ý nghĩa 

như thế nào với bạn.  
● Mối quan hệ nuôi dưỡng đòi hỏi sự quan tâm hàng ngày chánh niệm. 
● Thể hiện lòng biết ơn đối với các mối quan hệ này củng cố trái phiếu và giữ cho chúng tôi kết nối 

với những người chúng tôi quan tâm. 

3. Giúp đỡ! Tài liệu :  

 Hỏi làm thế nào bạn có thể giúp đỡ ở nhà bằng cách làm thêm 3 việc vặt. 

4. Ra ngoài! Vật liệu : Giấy, bút chì, bút màu, bút đánh dấu, giày đi bộ 

 Đi bộ dài và đếm xem có bao nhiêu màu hoa nở bạn nhìn thấy, hoặc vẽ chúng trên giấy. 
 
 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● LISTEN cho con của bạn. Thời gian này là căng thẳng cho tất cả chúng ta, và có ai đó  chỉ lắng 
nghe có thể hữu ích. Nếu bạn hỏi họ đang làm như thế nào và họ nói với bạn rằng họ vẫn ổn, thì 
hãy tiếp tục hỏi (vào một thời điểm khác). Trẻ em có thể không phải lúc nào cũng có ngôn ngữ phù 
hợp để giải thích cảm giác của chúng. 

● Hãy yên tâm. Thường xuyên. Nhắc nhở họ chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua điều này. 
● Điều quan trọng là mặc dù bạn và con bạn đang duy trì sự tách biệt, không ai cảm thấy bị cô lập 

hoàn toàn. Tận dụng cơ hội để tiếp cận và tương tác với người khác, ngay cả khi ở khoảng cách 
(6 feet), trên điện thoại, trực tuyến hoặc qua thư điện tử! 

● Chăm sóc bản thân! Khi người lớn thực hành chăm sóc bản thân, họ có thể chăm sóc người khác 
tốt hơn. 


	Supplemental Learning Activities Packet Cover - Vietnamese - 1
	VIETNAMESE Week 1 divider
	VIETNAMESE Reading (Week 1)
	VIETNAMESE Title 1 (Week 1)
	VIETNAMESE Writing (Week 1)
	VIETNAMESE Math (Week 1)
	VIETNAMESE Science (Week 1)
	VIETNAMESE Social Studies (Week 1)
	VIETNAMESE Art (Week 1)
	VIETNAMESE Health (Week 1)
	VIETNAMESE Music (Week 1)
	VIETNAMESE PE (Week 1)
	VIETNAMESE Speaking _ Listening (Week 1)
	VIETNAMESE Wellness _ Self Care (Week 1)
	VIETNAMESE Week 2 divider
	VIETNAMESE Reading (Week 2)
	VIETNAMESE Title 1 (Week 2)
	VIETNAMESE Writing (Week 2)
	VIETNAMESE Math (Week 2)
	VIETNAMESE Science (Week 2)
	VIETNAMESE Social Studies (Week 2)
	VIETNAMESE Art (Week 2)
	VIETNAMESE Health (Week 2)
	VIETNAMESE Music (Week 2)
	VIETNAMESE PE (Week 2)
	VIETNAMESE Speaking _ Listening (Week 2)
	VIETNAMESE Wellness _ Self Care (Week 2)
	VIETNAMESE Week 3 divider
	VIETNAMESE Reading (Week 3)
	VIETNAMESE Title 1 Reading (Week 3)
	VIETNAMESE Writing (Week 3)
	VIETNAMESE Math (Week 3)
	VIETNAMESE Science (Week 3)
	VIETNAMESE Social Studies (Week 3)
	VIETNAMESE Art (Week 3)
	VIETNAMESE Health (Week 3)
	VIETNAMESE Music (Week 3)
	VIETNAMESE PE (Week 3)
	VIETNAMESE Speaking _ Listening (Week 3)
	VIETNAMESE Wellness _ Self Care (Week 3)
	VIETNAMESE Week 4 divider
	VIETNAMESE Reading (Week 4)
	VIETNAMESE Title 1 Reading (Week 4)
	VIETNAMESE Writing (Week 4)
	VIETNAMESE Math (Week 4)
	VIETNAMESE Science (Week 4)
	VIETNAMESE Social Studies (Week 4)
	VIETNAMESE Art (Week 4)
	VIETNAMESE Health (Week 4)
	VIETNAMESE Music (Week 4)
	VIETNAMESE PE (Week 4)
	VIETNAMESE Speaking _ Listening (Week 4)
	VIETNAMESE Wellness _ Self Care (Week 4)

