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Tuần 1 



Hoạt động học tập để đọc 
  Lớp 2  

 
Học sinhsẽ có thểnhận dạng và đọc các từ được đánh vần không chính xác phù hợp với cấp lớp, đọc 
với độ chính xác và lưu loát đủ để hỗ trợ hiểu, đọc văn bản cấp lớp với mục đích và hiểu và đọc văn 
bản cấp lớp với độ chính xác, tỷ lệ phù hợp, và biểu hiện trên các bài đọc liên tiếp. 
 

Tuần 1 hoạt động 

1. Từ vựng từ: 

 

                      Vật liệu:  giấy, bút chì 

 “ABCOrder”: Trên một mảnh giấy, viết từ vựng của bạn trong thứ tự chữ cái. Sau khi viết chúng, hãy đọc to 
những từ này với người lớn. 

2. 
Từ vựng: 

 

                      Tài liệu : Giấy, bút chì, bút màu hoặc bút chì màu 

 Viết Viết Rainbow Rainbow Từ : Trên một tờ giấy, viết các từ vựng của bạn bằng các màu khác nhau. Mỗi 
chữ cái nên là một màu khác nhau. Sau khi viết tất cả các từ, đọc to những từ này với người lớn. 

3. Từ vựng: 

 

                      Vật liệu : Giấy, bút chì, kéo 

 Thực hành Flashcard:  Lấy kéo và cắt ra những mảnh giấy có kích cỡ không đáng kể. Trên mỗi mảnh giấy, 
viết một từ vựng. Trộn các từ và đặt chúng trong một đống mặt xuống. Yêu cầu một người lớn chỉ cho bạn từ 
đó và đọc to từng từ. Thực hành thói quen này.  
Có một người lớn cung cấp cho bạn một bài kiểm tra chính tả về các từ vựng khi kết thúc thực hành 
flashcard của bạn. 

4. Thực hành hiểu: Tài liệu : Đoạn văn hiểu ở trang tiếp theo. 

 Đọc hiểu là khả năng hiểu những gì đang được đọc. Đọc câu chuyện sau đây thành tiếng nhiều lần trong 
tuần này. Mỗi lần bạn đọc, hãy trả lời một số câu hỏi hiểu để xem bạn nhớ được bao nhiêu! 
Câu hỏi:  
Trước khi đọc:  Động vật yêu thích của bạn để xem ở sở thú là gì? Bạn có thích nhìn thấy những con rắn ở 
sở thú? Bạn nghĩ gì khi sống trong một sở thú? 
Sau khi đọc:  Tại sao mọi người muốn gặp Steve ở sở thú? Steve muốn làm gì? Steve thực sự đã làm gì? Tại 
sao mọi người la hét và chạy? 

5. Thực hành: Tài liệu trôi chảy: Thông thạo lưu loát ở trang tiếp theo. 

 Lưu loát là khi chúng ta đọc trôi chảy và có biểu hiện. Đọc đoạn văn này 3-5 lần trong tuần này và thời gian 
cho chính bạn mỗi lần bạn đọc nó. Khi bạn trở nên quen thuộc hơn với văn bản, thời gian bạn cần để đọc nó 
sẽ ngắn hơn! Đừng đi quá nhanh mà bạn không thể hiểu được! 
 
Hướng dẫn: (đọc to thành tiếng và thời gian bạn mất bao lâu hoặc xem bạn có thể đọc bao nhiêu từ trong 
một phút. Bạn sẽ có thể đọc được nhiều từ hơn mỗi lần bạn cố gắng.) 
Lần 1: _____ Lần 2: _____ Lần 3 : _____ Lần thứ 4: _____ Lần thứ 5:_____ 
 
 

 Gia đình có thể làm gì 



 
● Cha mẹ có thể hỗ trợ tiêu chuẩn này bằng cách (học sinh tự đọc, cho người khác hoặc nghe 

đọc) 20 phút mỗi ngày. 
 
 
 
Hoạt động 4 -  
Đoạn văn hiểu: 

 
 
Hoạt động 5 - 

 



Hoạt động học tập cho Đọc 1 
   Lớp 2 Cáclớp 2  

 
tiêu chuẩn củaOregon yêu cầu học sinh sẽ cho biết sự khác biệt giữa các nguyên âm ngắn và dài trong 
các từ khi đọc. Điều này sẽ giúp sinh viên giải mã sẽ giúp họ trở thành những người đọc mạnh mẽ 
hơn, thông thạo hơn. 
 

Hoạt động tuần 1 

1. Xem lại các từ với im lặng e (âm 
nguyên âm dài). 
 

Tài liệu : giấy và bút chì, tài liệu in (sách, tạp chí, hộp thức ăn / 
hộp, bất cứ thứ gì có chữ trên đó!) Cho 
 

 con bạn tìm năm từ có chữ im lặng ở cuối (ví dụ: nhà, điều chỉnh , hồ, diều, những người này). Yêu cầu họ 
viết các từ xuống một tờ giấy và đọc thành tiếng. Viết một câu cho mỗi từ.  

2. Xem lại các từ có nguyên âm ngắn 
Tiếng vang.  

Vật liệu : giấy và bút chì, tài liệu in (sách, tạp chí, hộp thức ăn 
hoặc hộp, bất cứ thứ gì có chữ trên đó!) Cho 
 

 trẻ tìm năm từ có âm nguyên âm ngắn (ví dụ: mèo mèo, thú cưng, bộ dụng cụ, nồi , đào đào). Cho trẻ viết 
chúng ra một tờ giấy và đọc thành tiếng. Viết một câu cho mỗi từ. 

3. Xem lại các từ có nhóm nguyên âm 
của người Viking trong đó.  

Tài liệu : giấy và bút chì, tài liệu in (sách, tạp chí, hộp thức ăn hoặc 
hộp, bất cứ thứ gì có chữ trên đó!) Cho 
 

 trẻ tìm năm từ có một nguyên âm đội bóng trong đó (ví dụ: cách r ain, drem, boat '). Cho trẻ viết chúng ra một 
tờ giấy và đọc thành tiếng. Viết một câu cho mỗi từ. 
  

4. Xem lại các từ có âm nguyên âm dài 
và ngắn. 

Tài liệu : giấy, bút chì, kéo 

 Thu thập các từ bạn tìm thấy trong 3 ngày qua. Viết mỗi từ trên một tờ giấy nhỏ hoặc giấy thông báo. Trộn 
chúng lại và sắp xếp chúng thành hai nhóm: các từ có nguyên âm ngắn Nguyên âm và các từ có nguyên âm 
dài Nguyên âm. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● đọc 20 phút mỗi ngày với con bạn.  
● Khi con bạn làm việc phát ra các từ trong khi chúng đọc, hãy cho chúng thời gian trước 

khi nói với chúng từ đó. Sau khi họ phát ra một từ, hãy để họ quay lại đọc lại câu đó.  
● Thách thức con bạn viết một câu chuyện ngớ ngẩn bằng cách sử dụng tất cả các từ 

chúng tìm thấy trong tuần này. 
 



Các hoạt động học tập để viết 
 lớp 2 Các  

 
tiêu chuẩn viết của Oregon xác định rằng học sinh sẽ có thể  viết các bài tường thuật trong đó chúng 
kể lại một sự kiện được xây dựng kỹ lưỡng hoặc chuỗi các sự kiện ngắn .  
 

Hoạt động của Tuần 1 

1. Chọn lời nhắc Tài liệu : giấy, bút chì 

 Chọn một trong những lời nhắc sau. Động não suy nghĩ của bạn về chủ đề này. Tạo một danh sách, vẽ một trang web 
từ hoặc viết ý tưởng khi chúng đến với bạn. 
 

Nhắc # 1 Nhắc # 2 

Một ngày tuyệt vời ở trường 
 

Nghĩ về một ngày tuyệt vời bạn đã có ở trường lớp 2. 
Điều gì đã xảy ra ngày hôm đó làm cho nó rất lớn?  

Thời gian của tôi ở nhà 
 

Hãy nghĩ về những gì bạn đã làm kể từ khi bạn ở nhà 
trong thời gian nghỉ này. Bạn đã làm gì để luôn bận rộn 

trong thời gian này? 

 

2. tổ Vật liệu chức:giấy, bút chì 

 Sử dụng những ý tưởng động não của bạn để sắp xếp suy nghĩ của bạn (suy nghĩ về nó như thế nào sẽ xem xét trên 
một tổ chức đồ họa). Bao gồm một câu chủ đề để giới thiệu bài viết của bạn, 4 chi tiết sử dụng các từ chuyển tiếp (đầu 
tiên, tiếp theo, sau đó, cuối cùng) và một câu kết thúc để kết thúc đoạn văn của bạn. 

3. Viết bản thảo thô Tài liệu : giấy, bút chì 

 Sử dụng bảng tổ chức của bạn để viết bản thảo thô của bạn. Đoạn văn của bạn nên có tổng cộng 6 câu. Thêm một tiêu 
đề cho bài viết của bạn. 

4. Sửa đổi và chỉnh sửa dự thảo thô Vật liệu:giấy, bút chì, từ điển (nếu 

 có),bạn đã ... 

❏ Viếtmột tiêu đề? 
❏ Giới thiệu bài viết của bạn với một 

câu chủ đề? 
❏ Bao gồm 4 chi tiết? 

❏ Sử dụng các từ chuyển tiếp cho chi tiết của bạn (đầu tiên, 
tiếp theo, sau đó, cuối cùng)? 

❏ Kết thúc đoạn văn của bạn bằng một câu kết thúc? 
❏ Dùng câu hoàn chỉnh? 
❏ Đặt khoảng cách ngón tay giữa các từ? 
❏ Sử dụng đúng chính tả, dấu câu và viết hoa? 

5. Viết bản thảo cuối cùng Tài liệu : giấy, bút chì, từ điển (nếu có) 

 Viết bản thảo cuối cùng của bạn bằng văn bản tốt nhất của bạn.  

 Những gì gia đình có thể làm được 
TÙY CHỌN HỌC TẬP 

● Nếu bạn có quyền truy cập vào Google Docs hoặc Tài liệu Word, hãy thực hành kỹ năng đánh máy của 
bạn và xuất bản bài viết của bạn. Gửi email cho giáo viên của bạn! 

 
CÁC HOẠT ĐỘNG VIẾT KHÁC 

● Viết thư cho một thành viên gia đình hoặc bạn bè và gửi thư cho họ. 
● Gửi email cho giáo viên hoặc hiệu trưởng của bạn. Họ rất thích nghe từ bạn! 
● Làm việc trên chữ viết tay của bạn. Tìm các từ xung quanh nhà của bạn hoặc trong sách và thực hành 

viết chúng với chữ viết tay tốt nhất của bạn. 



Hoạt động học toán 
  Lớp 2  

 
Ở học sinh lớp 2 thu thập dữ liệu, biểu thị dữ liệu đó bằng các loại biểu đồ khác nhau và trả lời các câu 
hỏi so sánh về dữ liệu họ thu thập được. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn thực hành các loại 
biểu đồ khác nhau và cho chúng thấy cách chúng ta sử dụng toán học trong cuộc sống hàng ngày.  
 

Các hoạt động trong tuần 1 

1. khảo sát yêu thích của gia đình Tài liệu : Giấy và bút chì, xem các loại đồ thị hình chữ nhật trên 
lưng  

 Hãy nghĩ về 5 loại thực phẩm yêu thích của bạn. Hỏi các thành viên trong gia đình bạn Món ăn yêu thích của 
bạn trong 5 lựa chọn này là gì? Ghi kết quả của bạn trên một biểu đồ kiểm đếm. Bạn có thể cần gọi thêm 
thành viên gia đình để có thêm dữ liệu cho khảo sát của mình. Bạn có thể biến biểu đồ kiểm đếm của bạn 
thành một biểu đồ thanh không? Những câu hỏi khảo sát nào khác bạn có thể hỏi gia đình (cố gắng đưa ra 
những câu hỏi có thể có 4 sự lựa chọn.) Ý tưởng: Mùa yêu thích, địa điểm yêu thích để ghé thăm, nhà hàng 
yêu thích, đội thể thao yêu thích, hoạt động gia đình, phim hoặc chương trình.  
 

2. đo và chữ tượng hình giày Vật liệu : Dụng cụ đo (thước kẻ, thước dây, thước dây,) bút chì và 
giấy 

 Đo chiều dài của những đôi giày khác nhau trong nhà bạn, bạn có thể sử dụng inch hoặc cm. Tạo một biểu 
đồ dữ liệu để ghi lại chiều dài của đôi giày. Bạn có thể sử dụng biểu đồ dữ liệu của mình để tạo một biểu đồ 
đường. Bạn cũng có thể tạo một biểu đồ bằng cách sử dụng những đôi giày! Xếp hàng những đôi giày có 
cùng kích thước để trông giống như một chữ tượng hình. Nếu bạn không có dụng cụ đo ở nhà, học sinh của 
bạn có thể làm một cái bằng giấy hoặc dây.  
 

3. Quần áo của bạn màu gì?  
hoạt động đồ thị thanh Vật liệu : Giấy, Bút chì, Vật liệu tô màu 

 Nhìn qua các tủ quần áo hoặc tủ quần áo trong nhà của bạn và ghi lại các màu sắc khác nhau của áo sơ mi 
bạn nhìn thấy. Tạo một biểu đồ kiểm đếm để ghi lại dữ liệu của bạn. Sau khi bạn thu thập tất cả dữ liệu về áo 
sơ mi trong tủ quần áo của bạn, hãy tạo một chữ tượng hình. Tô màu chữ tượng hình để phù hợp với màu 
áo. Bạn cũng có thể làm điều này với quần hoặc vớ! 
 

4. Ô tô điều khiển bằng vật liệu thu thập 
dữ liệu : Giấy, bút chì, vật liệu tô màu 

 Ngồi bên cửa sổ trong nhà bạn và ghi lại những chiếc xe màu khác nhau mà bạn nhìn thấy. Khi bạn đã thu 
thập đủ dữ liệu (việc này có thể mất một lúc), hãy tạo một biểu đồ thanh để hiển thị những chiếc xe màu nào 
bạn nhìn thấy. Tô màu biểu đồ thanh để phù hợp với màu sắc của những chiếc xe. Điều này cũng có thể 
được thực hiện nếu bạn lái xe; nếu có một bãi đậu xe lớn gần nhà, bạn cũng có thể ghi lại màu sắc của 
những chiếc xe trong bãi đậu xe.  
 

5. xếp và vẽ đồ thị bằng tay Vật liệu sắp : Giấy, Bút chì, Vật liệu tô màu, Bộ sưu tập để Sắp 
xếp 

 Tìm một bộ sưu tập một thứ gì đó trong nhà của bạn (ví dụ: ô tô diêm, bút chì màu, tượng động vật, vòng 
hoa quả, sách, v.v.) biểu đồ với tất cả các màu mà bạn nhìn thấy trong bộ sưu tập của bạn. Sau đó, sắp xếp 
các mục bằng cách xếp các mục để phù hợp với màu sắc trên biểu đồ. Đếm số lượng của mỗi mục bạn có. 
Bây giờ bạn đã tạo một biểu đồ thanh 3 chiều! Chụp ảnh biểu đồ bạn đã thực hiện và gửi cho giáo viên của 
bạn nếu bạn muốn. 
 



 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Khuyến khích học sinh của bạn quan sát về dữ liệu mà họ thu thập. Hỏi họ, ba điều bạn chú ý về dữ 
liệu của bạn là gì? Bạn cũng có thể tạo ra các vấn đề toán học từ dữ liệu. Có bao nhiêu _______ hơn 
_________? Nếu bạn kết hợp số lượng ______ và ________ thì sẽ tạo ra bao nhiêu? 
 

 



Hoạt động học tập cho khoa học  
 Học sinh lớp 2  

 
Secosẽ có thể xác định và hiểu ba trạng thái về vật chất và tính chất của chúng. Những hoạt động này sẽ 
giúp học sinh của bạn  quan sát và mô tả  vật chất. 
 

Hoạt động của Tuần 1 

1. Các nhà khoa học sử dụng 5 giác quan của 
họ để mô tả  

Vật liệu : Thu thập nhiều loại đồ vật gia đình (cần bao gồm 
những thứ có thể ăn được), giấy và bút chì 

 Chọn một vật phẩm và sử dụng  tính từ  để  mô tả  nó. Nó trông như thế nào ( đỏ, tròn )? Nó có mùi gì (mặn, 
chua)? Nó cảm thấy  như thế nào ( mịn, thô )? Nó làm gì taste như(ngọt, đắng)? 

2. Vật chất là gì?  Vật liệu : giấy và bút chì 

 SOLID, LIQUID và GAS SCAVENGER HUNT: Học sinh chia giấy của họ thành 3 phần. Nhìn xung quanh ngôi 
nhà để  xác định  và ghi lại  những thứ là rắn, lỏng hoặc khí. 

3. Tính chất của vậtchất liệuChất : Mỗi vật phẩm 1:rắn, Chất lỏng, Khí 

 Yêu cầu con bạn  quan sát  và mô tả  từng vật phẩm: Điều gì  đặc biệt ở  mỗi trạng thái của vật chất.   
Ví dụ : Sữa là chất lỏng. Nó có hình dạng của thùng chứa của nó và nó đổ.  

4. Chuẩn bị nấu ăn;đo lường Vật liệu : Cốc đo lường và thìa đo lường, nước hoặc gạo 
(bất cứ thứ gì có thể múc được) một thùng chứa lớn 

 Học sinh sẽ  khám phá bằng các công cụ đo lường:  
● Cho phép học sinh thử nghiệm bằng cách múc và đổ gạo vào cốc đo lường và muỗng canh. 
● Đặt tên cho các kích cỡ khác nhau: 1 cốc, cốc, cốc, cốc, muỗng canh, muỗng cà phê. 

 
Yêu cầu họ  dự đoán  trước, sau đó thử từng cái một. 

● Có bao nhiêu ½ cốc sẽ đổ đầy 1 cốc? Có bao nhiêu cốc đầy 1 cốc? 
● Có bao nhiêu ⅓ cốc sẽ đổ đầy 1 cốc? Có bao nhiêu ¼ cốc sẽ đổ đầy ½ cốc? 
● Có bao nhiêu muỗng để đổ đầy một cốc? Tạo nên vấn đề của riêng bạn. 

Thách thức :   Những cách khác nhau mà bạn có thể đổ đầy 1 cốc bằng cách sử dụng 2 hoặc nhiều cốc có kích 
thước khác nhau? 

5. Làm Macaroni vàphô mai nguyên liệu : 1 hộp Kraft Macaroni và phô mai, bơ thực vật 
hoặc bơ, sữa (bất kỳ thực phẩm đóng gói nào cũng sẽ hoạt 
động) 

 Chuẩn bị  
● Đo 6 ly water trong một cái nồi. 
● Đun sôi nước và sau đó thêm mì ống và đặt bộ hẹn giờ trong 7 phút và 30 giây. 
● Trong khi mì ống đang nấu, hãy đo  4 muỗng canh bơ và ¼ cốc sữa 
● Xả mì ống, trộn và thưởng thức! 

Câu hỏi : 
● Làm thế nào để mì ống thay đổi khi được làm nóng? Điều gì xảy ra với nước trong nồi? 
● Những trạng thái của vật chất mà nước mất? (rắn, lỏng, khí) 

Thử thách: 
● Bạn cần bao nhiêu nước, bơ và sữa để làm 2 hộp, 3 hộp, hộp?  
● Cho phép học sinh sử dụng cốc đo lường và thìa để thử nghiệm để tìm câu trả lời. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Root bia nổi : Một phao bia gốc được làm từ bia gốc và kem vani, Nó có tất cả 3 trạng thái của vật chất 
(rắn : kem,  chất lỏng : bia gốc và bong bóng là  khí). 

● Tính từ Scavenger Hunt : Chọn một cuốn sách và tìm kiếm các từ mô tả. 



Hoạt động học tập cho nghiên cứu xã hội 
   Lớp 2  

 
Các tiêu chuẩn Khoa học Xã hội củaOregon xác định  Địa lý  là một kỹ năng ưu tiên ở lớp 2. Những 
hoạt động này sẽ giúp con bạn hiểu làm thế nào để nắm bắtthông tin cơ bản trên bản đồ và các công 
cụ địa lý khác để xác định vị trí, xác định và mô tả các đặc điểm vật lý và con người của cộng đồng.  

Mục tiêu : Thực hành lập bản đồ cộng đồng của bạn 
 

Hoạt động tuần 1 

1. Vùng lân cận Bản đồ của tôi Tài liệu : giấy, bút chì, công cụ tô màu 

 Vẽ và dán nhãn bản đồ khu phố của bạn. Bao gồm màu sắc và một tính năng xác định chính. 
●  Thử thách: Thêm một Bông hồng La bàn với 4 hướng hồng y - Bắc, Nam, Đông, Tây. 

2. Nói về nó Tài liệu : bản đồ học sinh 

 Nói chuyện với gia đình bạn về một địa điểm trên bản đồ mà bạn muốn đến. Sử dụng bản đồ của bạn để giải 
thích cách bạn sẽ đến đó bằng các từ như trước, sau, tiếp theo và cuối cùng.  

●  Thách thức: Thêm các từ như Bắc, Nam, Đông và Tây theo hướng của bạn.  

3. Viết về nó Tài liệu : giấy, bút chì 

 Viết về địa điểm yêu thích của bạn trong cộng đồng của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn có một khởi đầu, ít 
nhất 3 chi tiết hỗ trợ và kết thúc / kết luận. 
 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Chơi một trò chơi trong đó một thành viên trong gia đình hướng dẫn cách đi từ một phần của 
nhà bạn đến một phần khác bằng cách sử dụng từ vựng bản đồ. Ví dụ: Đầu tiên thực hiện 5 
bước lớn về phía Bắc. Sau đó rẽ phải. Cuối cùng, thực hiện 3 bước nhỏ. Bạn nên ở trong 
phòng tắm! 
 

 Một bông hồng la bàn 



Hoạt động học tập cho nghệ thuật 
 Cấp 2  

 
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 chia sẻ các hoạt động trong các lĩnh vực của  Nhà hát, Nghệ thuật thị giác và Khiêu 
vũ! 
 

Hoạt động tuần 1 

1. Nhảy theo bảng chữ cái! 
 

Tài liệu : Không có! 
 

 Học sinh, khi bạn hát bài hát bảng chữ cái, sử dụng cơ thể của bạn để tạo thành từng chữ cái với cơ thể của 
bạn! 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật được đánh địa chỉ:  
DA.1.CR1.2, 1. Khám phá chuyển động lấy cảm hứng từ nhiều loại kích thích và đề xuất các nguồn bổ sung cho ý tưởng chuyển 
động. 

2. Cuộc sống tĩnh vật với vật thể tìm 
thấy Vật liệu : Nhiều đồ vật khác nhau từ nhà hoặc sân 

 Thu thập vật phẩm từ nhà bạn hoặc từ bên ngoài để tạo ra một phát minh mới hoặc tác phẩm nghệ thuật. 
Khi bạn làm việc, hãy tạo một 'khung hình' bằng ngón tay để xem sáng tạo của bạn hoặc 'chụp ảnh' bằng 
máy ảnh tưởng tượng- BẤM! 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật Địa chỉ: VA: Cr1.1.2 a. Brainstorm hợp tác nhiều cách tiếp cận cho một vấn đề nghệ thuật hoặc thiết kế.  

3. Hiệu suất Vòng đời Tài liệu : Không 

 Làm thế nào một con nòng nọc phát triển? Suy nghĩ và thảo luận về tất cả các phần khác nhau của một vòng 
đời. Thực hiện một quá trình, như vòng đời của cây hoặc ếch. Làm thế nào bạn có thể sử dụng cơ thể của 
bạn để đại diện cho từng bước trong chu kỳ? 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ:  
TH.3.CR3.2 2. Tham gia và đóng góp vào việc khám phá thể chất và giọng hát trong một tác phẩm kịch / kịch ngẫu hứng hoặc kịch 
bản 

  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Giúp học sinh thu thập các vật thể an toàn để tạo ra một ảnh ghép đại diện cho con bạn thích 
làm hoặc điều đó đại diện cho chính học sinh. 

● Đặt câu hỏi cho học sinh của bạn về các phần khác nhau của một chu kỳ. Hãy để họ dạy bạn! 
Giải thích đòi hỏi tư duy sâu sắc, (giải trình tự, từ vựng và thực hành ngữ pháp). 

● Làm cho nó vui   



Hoạt động học tập cho sức khỏe 
  Lớp 2  

 
Điều gì & Tại sao: Hãy an toàn!  

● Thực hành các thói quen và kỹ năng an toàn để tránh một số nguy cơ phổ biến liên quan đến an toàn 

đường phố. 

● Lập kế hoạch với cha mẹ về những việc cần làm trong trường hợp hỏa hoạn. 

● Hãy nhận biết và chuẩn bị cho ai để gọi trong trường hợp khẩn cấp. 

 
Hoạt động của Tuần 1 

1. Vai trò Băng quađường phố Vật liệu : Không có! 

 Nhập vai băng qua đường. Sử dụng một ô cửa giữa hai phòng làm góc phố của bạn. Giả vờ đi bộ đến góc; 
nhìn trái, phải, trái. Hãy chắc chắn rằng không có xe ô tô nào đang đến. Sau đó, vượt qua. 
 
Bây giờ, giả vờ đi xuống phố. Có một thành viên gia đình giả vờ là một người lạ xuống đường. Anh ấy hoặc 
cô ấy đang cố gắng để cho bạn một chuyến đi về nhà. Hành động như thể bạn đang gặp nguy hiểm. Giả vờ 
chạy đi để thu hút sự chú ý của ai đó. 

2. Vai trò cưỡi trênxe hơi  vật liệu : Bốn chiếc ghế 

 Đặt hai chiếc ghế cạnh nhau và hai chiếc ghế phía sau chúng: giả vờ bạn đang ở trong xe. Thực hành ngồi ở 
ghế riêng của bạn ở phía sau, với dây an toàn của bạn và không treo ngoài cửa sổ và làm xao lãng tài xế 
(người lái xe có thể chơi trong nhà bạn). Đừng quên dây an toàn của bạn! Nếu có những đứa trẻ khác trong 
nhà của bạn, hãy yêu cầu chúng leo lên tàu nhưng khăng khăng chúng cũng tuân theo các quy tắc an toàn. 

3. Thực hiệnKế hoạch An toàn Phòng cháy Tài liệu : Giấy, bút chì, bút màu 

 Vẽ sơ đồ sàn nhà của bạn. Với một người lớn nghĩ ra một kế hoạch an toàn về hỏa hoạn: hãy rút ra cách 
bạn sẽ ra khỏi nhà trong trường hợp hỏa hoạn. Ngoài ra, hãy đưa ra một kế hoạch về nơi bạn sẽ gặp sau khi 
bạn rời khỏi nhà hoặc căn hộ của bạn. Đừng quên vẽ máy dò khói của bạn! Nên có ít nhất một cái ở mỗi tầng 
và một cái gần khu vực phòng ngủ. Pin trong máy dò khói nên được thay đổi vào tháng Mười và tháng Tư. 

4. Bạn sẽ gọi cho ai? Tài liệu : Giấy, bút chì 

 Các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra với bất kỳ ai và biết ai gọi có thể cứu mạng ai đó. Với người lớn, 
hãy lập danh sách các số quan trọng mà bạn gọi trong trường hợp khẩn cấp. Treo nó ở một nơi an toàn nơi gia
dễ dàng truy cập vào các con số. Nhấn mạnh rằng trong trường hợp khẩn cấp, bạn nên gọi 911. 
Bao gồm: cảnh sát, cứu hỏa, kiểm soát chất độc, bệnh viện, mẹ, bố, người thân 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Thảo luận với con bạn về những việc cần làm trong trường hợp hỏa hoạn: dừng, thả và lăn , 
hạ thấp và thoát ra khỏi 

● Hãy chắc chắn rằng con bạn biết các mẹo an toàn phòng cháy chữa cháy quan trọng: không 
chơi với diêm hoặc bật lửa, không để nến cháy, để các vật dễ cháy cách xa bếp, không cắm 
quá nhiều thiết bị vào một lối thoát duy nhất 
 



Hoạt động học tập cho âm nhạc 
  Cấp 2  

  
Tiêu chuẩn âm nhạc Oregon xác định các ý tưởng âm nhạc nhịp điệu và giai điệu ngẫu hứng cho một 
mục đích cụ thể là một kỹ năng ưu tiên trong lớp 2. Có thể giải thích lý do cá nhân cho sự lựa chọn 
nhạc cụ của họ và biểu diễn cho khán giả là những hoạt động sẽ giúp con bạn hiểu những gì nhạc sĩ 
làm. 
 

Hoạt động tuần 1 

1. Làm nhạc! Vật liệu : Nồi kim loại, chảo, nắp đậy, thìa gỗ 

 Tìm những đồ vật này quanh nhà bạn. Hãy chắc chắn để xin phép cha mẹ đầu tiên! Chơi cùng với bài hát hoặc âm 
nhạc yêu thích của bạn, hoặc tạo ra bài hát của riêng bạn. 
 

2. Làm Shakers Vật liệu:container rỗng có nắp đậy, đậu hoặc hạt nhân bỏng ngô, 
gạo 

 Make cụ shaker riêng của bạn ra khỏi đối tượng hộ gia đình (không the thé) 

3. hắc ín Khám phá Vật liệu:Kính hoặc cốc (kích thước tương đương) được điền vào 
các cấp nước, thìa kim loại 

 Đổ đầy các ly khác nhau bằng nước, từ một lượng nhỏ, đến gần đầy. Sử dụng muỗng kim loại để  nhẹ  gõvào hai bên 
của mỗi ly, tạo ra những giai điệu của riêng bạn. (ném) 
 

4. trống Vật liệu đánh : Xô, hộp các tông, hộp nhựa rỗng 

 Sử dụng tay của bạn, tạo ra nhịp trống bằng các vật liệu khác nhau.  
 

5. Trở thành một ngôi sao nhạc rock! Tài liệu : Sử dụng tất cả các nhạc cụ mà bạn đã tạo trong suốt cả 
tuần 

 Đặt một buổi hòa nhạc cho gia đình của bạn! 

 Gia đình có thể làm 
 

● gì Học sinh của bạn giải thích các âm thanh khác nhau (ví dụ: cao, thấp, to, mềm) mà họ đã tạo ra. 
● Yêu cầu học sinh của bạn mô tả lý do tại sao họ chọn các nhạc cụ trên máy tính mà họ đã chọn / tạo ra. 
● Chơi cùng với học sinh của bạn để tạo thành một ban nhạc ED. 
● Cho học sinh chọn chơi cùng và / hoặc tạo nhạc chậm, nhanh và to và mềm. 
● Chơi các nhịp điệu được cung cấp cho học sinh của bạn. 

 



 



Hoạt động học tập cho PE 
   lớp 2  

Tiêu chuẩn giáo dục thể chấtOregon công nhận 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.  Những 
hoạt động này sẽ giúp bạn thử thách cơ thể và giúp bạn di chuyển.  
 

Các hoạt động của Tuần 1 

1. Hoàn thành 3 Vòng Vật liệu : Không Đầu 

 gối cao tại chỗ 30 giây 
7 burpees (bắt đầu ở tư thế đứng, thả xuống đất vào tư thế chống đẩy, nhảy lên) 
14 squats 

2. Hoàn thành 5 Vòng Vật liệu : Không có 

 5 lần đẩy  
5 burpees 

3. Hoàn thành 6 vòng Vật liệu : Không có 

 10 lần đẩy 
10 ngồi xổm 
10 lần ngồi dậy 

4. Hoàn thành 1tròn Vật liệu : Không 

 5 Nhảy Jacks 
50 squats 
25 đẩy lên 

10 burpe 

 

5. Hoàn thành 1tròn Vật liệu : Không 

 30 giây Đầu gối cao 
30 squats, 
20 sit-up 
10 đẩy 
5 5 burpe 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Bắt đầu và kết thúc ngày với một phút chánh niệm. 
Một phút chánh niệm là 60 giây yên tĩnh trong khoảnh khắc hiện tại. Đừng nghĩ về bất cứ điều 
gì đã xảy ra hoặc bất cứ điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nếu tâm trí của bạn bắt đầu đi lang 
thang, hãy tập trung vào hơi thở của bạn. Một phút chánh niệm là một công cụ tuyệt vời để sử 
dụng bất cứ lúc nào trong ngày đặc biệt là nếu bạn cảm thấy quá tải, lo lắng, điên hoặc chỉ cần 
tập trung.  

● Bắt đầu một ngày Chánh niệm  
● Kết thúc một ngày Chánh niệm 



 
Hoạt động học tập để nói và nghe 

   Lớp 2  

Ở lớp 2, học sinh sẽ  tham gia vào các cuộc hội thoại để mô tả các ý chính, thu thập thông tin và / 
hoặc hiểu sâu hơn về một chủ đề . Những hoạt động này sẽ tạo cơ hội cho con bạn nói thành câu 
hoàn chỉnh và sử dụng ngôn ngữ học thuật.  

Hoạt động tuần 1 

1. Chơi trò chơi! Tài liệu : trò chơi bài / thẻ như Candyland, Xin lỗi, Trò chuyện và 
Thang, Uno, Go Fish, v.v ... 

 Chơi một ván hoặc trò chơi bài như một gia đình. Trước khi bạn bắt đầu, hãy đọc hướng dẫn và cho trẻ lặp 
lại chỉ đường bằng từ riêng của chúng. Họ có thể sắp xếp các hướng theo thứ tự: Trước tiên, bạn rút thẻ. 
Tiếp theo, bạn di chuyển ba khoảng trống trên bảng. Hỏi họ những câu hỏi như: Ăn Nếu tôi rút thẻ đỏ thì tôi 
phải làm gì? Chuyện gì xảy ra khi tôi lăn 6? "Làm thế nào để bạn giành chiến thắng?" Khuyến khích họ trả lời 
trong các câu hoàn chỉnh. Tiếp tục có một cuộc trò chuyện khi bạn chơi, hỏi họ tại sao họ di chuyển đến một 
nơi nhất định hoặc đặt một thẻ nhất định. Chúc vui vẻ! 

2. Làm bữa trưa! Nguyên liệu : bánh mì, bơ đậu phộng, thạch, dao bơ hoặc thìa, 
giấy, bút chì, bút màu (tùy chọn) 

 Dạy trẻ làm bơ đậu phộng và bánh sandwich thạch, trải qua các bước theo thứ tự. Sử dụng các từ sắp xếp 
(đầu tiên, sau đó, tiếp theo, cuối cùng) để trải qua toàn bộ quá trình bắt đầu bằng việc thu thập các thành 
phần của bạn (bánh mì, bơ đậu phộng, thạch, dao hoặc muỗng) và mô tả quy trình từng bước cho đến khi 
họ ăn bánh sandwich của họ và dọn dẹp. Đối với một thử thách, sinh viên có thể vẽ và dán nhãn các bước 
trong quy trình và giải thích quy trình cho người khác. 

3. Đi dạo! Tài liệu : không 

 Khi bạn đi dạo quanh khu phố của mình, khuyến khích con bạn mô tả những gì chúng thấy bằng cách sử 
dụng tính từ, động từ và trạng từ. Vd: Tôi thấy một con chim đen bay nhanh trên bầu trời. Tôi nhận thấy một 
bông hoa màu đỏ tươi đang nở rộ trong sân. Cố gắng đưa ra ít nhất 5 mô tả. Trên đường trở về nhà, bạn có 
thể chơi trò chơi đoán I-Spy. Một người nói một manh mối: Giáp tôi làm gián điệp gì đó màu xanh. Người kia 
đoán ra, đó có phải là bông hoa không? Có phải bầu trời không? Thực hành lần lượt và sử dụng câu hoàn 
chỉnh cho manh mối và câu trả lời. 

4. ăn tối Tài liệu cho người bắt đầu : Câu hỏi dưới đây, tô (tùy chọn) 

 Khi bạn ngồi cùng nhau trong bữa ăn hoặc bữa ăn nhẹ, hãy lần lượt hỏi và trả lời câu hỏi trong câu hoàn 
chỉnh. Các câu hỏi có thể đơn giản như là màu sắc yêu thích của bạn là gì và tại sao? hoặc chuyên sâu hơn 
như là Bạn sẽ làm gì nếu bạn vô hình trong một ngày? Một số ý tưởng câu hỏi nữa là, Bạn thích làm gì mỗi 
ngày? Nếu bạn có thể có bất kỳ siêu năng lực nào thì đó sẽ là gì? và bây giờ bạn đang nghĩ gì?  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Thu hút con bạn vào cuộc trò chuyện! Những hoạt động này là những cách đơn giản, cơ bản để nói 
chuyện với con bạn trong khi làm những việc khác, nhưng những cuộc trò chuyện có thể có bất cứ lúc 
nào trong suốt cả ngày. Họ có dành thời gian trên YouTube không? Hỏi họ về chương trình họ đang 
xem. Họ có chơi game không? Hỏi họ về các quy tắc của trò chơi, các nhân vật, các chiến lược họ sử 
dụng.  

● Đừng chấp nhận một câu trả lời. Trẻ nên hỏi và trả lời mọi thứ bằng cách sử dụng các câu hoàn chỉnh.   



Hoạt động học tập cho chăm sóc sức khỏe & tự chăm sóc 
   lớp 2  

 
Hoạt động chăm sóc sức khỏe và chăm sóc bản thânnên 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  Vật liệu : Giấy, bút màu hoặc bút đánh dấu 

 Khi bạn buồn bã, hơi thở làm sạch sâu có thể giúp bạn tạm dừng và bình tĩnh lại. Đây là cách nó làm việc. 
Hít một hơi thật sâu và chậm. 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 chậm 1 ... 2 ... 3 Hãy chú ý cách dạ dày của bạn 
giãn ra như một quả bóng. Sau đó thở ra bằng miệng, đếm 1 ... 2 ... 3 Giảm Làm điều này 3 lần. 
 
Vẽ một bức tranh của chính bạn bằng cách sử dụng Công cụ thở. Hiển thị hơi thở của bạn vào và ra. 

2. biết ơn Tài liệu : bút chì, bút màu, giấy  

 Mọi người đều có thứ gì đó trong nhà mà họ không thể sống thiếu. Một món đồ trong nhà bạn là gì mà bạn 
biết ơn? Vẽ một hình ảnh của mặt hàng và gắn nhãn với câu này: Tôi rất biết ơn vì ____because____. 

3. Đạo luật vềtử tế vật liệu : giấy, bút chì  

 Trên một mảnh giấy nhỏ, viết một ghi chú cho ai đó trong gia đình bạn nói với họ những gì bạn thích nhất về 
họ. Giấu nó ở đâu đó để họ tìm và ngạc nhiên!  

4. Brain Break  Tài liệu : bộ đếm thời gian / đồng hồ tùy chọn 

 Rainbow Rainbow scavenger! Đi bộ quanh nhà bạn và tìm thấy một cái gì đó màu đỏ, một cái gì đó màu 
vàng, một cái gì đó màu xanh lá cây, một cái gì đó màu xanh và một cái gì đó màu tím. Thời gian cho mình 
nếu bạn muốn, xem bạn có thể tìm thấy các mặt hàng nhanh như thế nào. Phần thưởng cho việc tìm kiếm 
thứ gì đó màu hồng, nâu, đen và trắng!  

5. chánh niệm / Thiền Tài liệu : không 

 tưởng tượng một bông hoa trước mặt bạn. Nhắm mắt lại nếu bạn muốn. Đó là bông hoa đẹp nhất bạn từng 
thấy! Bạn có thể thấy màu sắc của hoa trong tâm trí của bạn? Hãy tưởng tượng nó có mùi như thế nào. Hít 
một hơi dài qua mũi và cho tất cả không khí ra khỏi miệng. Không phải hoa của bạn có mùi tuyệt vời sao? Hít 
một hơi dài vào mũi và cho tất cả không khí ra khỏi miệng. Hít một hơi dài vào mũi và để tất cả không khí 
thoát ra khỏi miệng.  
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Người trưởng thành có thể mô hình hít thở sâu bất cứ khi nào họ thất vọng hoặc căng 
thẳng. Nói với con bạn khi bạn đang sử dụng công cụ thở của bạn. Tôi đang sử dụng 
công cụ hô hấp của mình ngay bây giờ vì tôi cảm thấy ___ Cảnh 

 
● khuyến khích con bạn sử dụng công cụ thở bất cứ khi nào chúng cảm thấy căng thẳng, 

quá sức, hoặc thất vọng, hoặc ngay cả khi chúng chỉ cần nghỉ ngơi.  
 
 



 
 
 

Tuần 2 



Hoạt động học tập để đọc 
 lớp 2  

Học sinh sẽ có thểnhận dạng và đọc các từ được đánh vần không chính xác phù hợp với cấp lớp, đọc 
với độ chính xác và lưu loát đủ để hỗ trợ hiểu, đọc văn bản cấp lớp với mục đích và hiểu và đọc chính 
xác văn bản cấp lớp , tỷ lệ thích hợp, và biểu hiện trên các bài đọc liên tiếp. 
 

Hoạt động của Tuần 2 

1.  Từ vựng:

 

            Tài liệu : Giấy, Bút chì, bút chì màu hoặc bút chì màu 

 Từ có hình ảnh:  Đối với mỗi từ vựng, tạo một hình ảnh của từ và viết từ bên dưới hình ảnh. Sử dụng bút chì 
màu hoặc bút màu để thêm chi tiết cho hình ảnh của bạn. Sau khi hoàn thành hình ảnh của bạn và viết các 
từ vựng, đọc từ của bạn và chia sẻ hình ảnh của bạn với người lớn.  

2. 
Từ vựng:  

 

            Tài liệu : Giấy và bút chì 

 Hoạt động:  đánh dấu kiểm traDi chuyển xung quanh nhà của bạn và đánh dấu kiểm đếm trên một tờ giấy về 
số lượng từ vựng bạn có thể tìm thấy. Bạn có thể tìm trong sách, tạp chí, sách dạy nấu ăn, trò chơi trên bàn, 
v.v ... 

3. Từ vựng:  

 

           Tài liệu : Giấy và bút chì 

 Câu: Viết một câu hoàn chỉnh bằng từ vựng. Gạch chân từ vựng bằng bút chì. Thực hành đọc câu của bạn 
với một người lớn ở nhà. Sau khi hoàn thành câu của bạn, có một người lớn cung cấp cho bạn một bài kiểm 
tra chính tả về các từ vựng.  

4. đọc hiểu  Tài liệu : Đoạn văn hiểu ở trang tiếp theo. 

 Đọc hiểu là khả năng hiểu những gì đang được đọc. Đọc đoạn văn sau đây thành tiếng nhiều lần trong tuần 
này. Mỗi lần bạn đọc, hãy trả lời một số câu hỏi hiểu để xem bạn nhớ được bao nhiêu! 
Câu hỏi:  
Trước khi đọc:  Bạn biết gì về kanguru? Có gì độc đáo về kanguru? Bạn muốn tìm hiểu gì về kanguru? 
Sau khi đọc:  kanguru có thể được tìm thấy ở đâu? Em bé của một con chuột túi được gọi là gì và nó có gì 
đặc biệt? Làm thế nào để kanguru đi du lịch? Viết ra một sự thật thú vị về kanguru. 

5. Thực hành: Tài liệu trôi chảy: Thông thạo lưu loát ở trang tiếp theo. 

 Lưu loát là khi chúng ta đọc trôi chảy và có biểu hiện. Đọc đoạn văn này 3-5 lần trong tuần này và thời gian 
cho chính bạn mỗi lần bạn đọc nó. Khi bạn trở nên quen thuộc hơn với văn bản, thời gian bạn cần để đọc nó 
sẽ ngắn hơn! Đừng đi quá nhanh mà bạn không thể hiểu được! 
 
Lần 1: _____ Lần thứ 2: _____ Lần thứ 3: _____ Lần thứ 4: _____ Lần thứ 5: _____ 

 Gia đình có thể làm gì 
 

● Cha mẹ có thể hỗ trợ tiêu chuẩn này bằng cách (học sinh tự đọc, cho người khác hoặc nghe 
đọc) 20 phút mỗi ngày. 



 
 
 
 
 
 

 



Hoạt động học tập cho Tiêu đề 1 Đọc 
  Lớp 2  

 

Học sinh lớp 2 cần có khả năng giải mã các từ có hậu tố chung. Hậu tố giúp sinh viên biết 
ý nghĩa của các từ giúp họ hiểu rõ hơn những gì họ đang đọc.  
 

Các hoạt động của Tuần 2 

1.  Giải mã các từ có kết thúc trực tiếp. Tài liệu : bút chì, giấy 

 Viết các từ sau: rèn chậm, đột ngột, mềm mại, nhanh chóng, bạn bè, sâu sắc. 
Bây giờ, hãy viết lại những từ tương tự một lần nữa, nhưng với dòng chữ -lyv trên đầu cuối (ví dụ: chậm, 
chậm). 
Đọc danh sách này cho một người nào đó trong nhà của bạn. Nói với họ một câu với mỗi từ.  

2. Giải mã các từ có kết thúc -tập-tô. Tài liệu : bút chì, giấy 

 Viết những từ sau lên một tờ giấy: Hy vọng, tự hỏi, đau đớn, giúp đỡ, tổn thương, sợ hãi. 
Bây giờ, hãy viết lại các từ tương tự một lần nữa, nhưng lần này hãy thêm hậu tố là cụm từ -ful vào cuối mỗi 
từ, ví dụ: hy vọng, hy vọng). 
Đọc danh sách này cho một người nào đó trong nhà của bạn. Nói với họ một câu với mỗi từ.  

3. Giải mã các từ có phần kết thúc 
-hoặc. 

Tài liệu : bút chì, giấy 
 

 Viết các từ sau lên một tờ giấy: cai quản, thăm, chèo thuyền, trực tiếp, chỉ dẫn cho  
Bây giờ, viết lại các từ tương tự nhưng lần này thêm hậu tố Từ -hoặc vào cuối mỗi từ ngữ (ví dụ: thống đốc, 
thống đốc). 
Đọc danh sách này cho một người nào đó trong nhà của bạn. Nói với họ một câu với mỗi từ.  

4. Giải mã các từ có phần kết thúc Tài liệu : bút chì, giấy 
 

 Viết các từ sau trên một tờ giấy: Dạy dạy, gian lận, đọc, hát, nhanh, ăn 
ngay Bây giờ, viết lại các từ tương tự nhưng lần này thêm hậu tố Từ -eret vào cuối mỗi từ ngữ (ví dụ: dạy, 
giáo viên). 
Đọc danh sách này cho một người nào đó trong nhà của bạn. Nói với họ một câu với mỗi từ.  
 

 Những gì gia đình có thể làm Cho 
 

● con bạn viết một câu bằng cách sử dụng từng từ trong danh sách chúng tạo ra trong tuần này. 
Thảo luận về cách thêm một kết thúc thay đổi cách chúng ta sử dụng từ này.  

● Thực hiện các từ có hậu tố và cho trẻ đoán từ bạn đang hành động. 
● Khi bạn đọc với con, hãy chỉ ra những mẫu từ này khi bạn bắt gặp chúng.  
● Đối với mỗi hậu tố được liệt kê ở trên, hãy xem những từ khác bạn có thể nghĩ ra có cùng một 

kết thúc. Giữ một danh sách đang chạy và xem có bao nhiêu bạn đến với cuối tuần.  



Các hoạt động học tập để viết 
  lớp 2 Các  

 
tiêu chuẩn viết của Oregon xác định rằng học sinh sẽ có thể  viết các mẩu thông tin bằng cách sử 
dụng các sự kiện, chi tiết hoặc ví dụ để hỗ trợ bài viết. 
 

Hoạt động của Tuần 2 

1. Chọn lời nhắc Tài liệu : giấy, bút chì 

 Chọn một trong những lời nhắc sau. Động não suy nghĩ của bạn về chủ đề này. Tạo một danh sách, vẽ một trang web 
từ hoặc viết ý tưởng khi chúng đến với bạn. 
 

Nhắc # 1 Nhắc # 2 

Thú cưng / Thú cưng yêu thích của tôi 
 

Hãy nghĩ về động vật hoặc thú cưng yêu thích của bạn. 
Hãy nghĩ về một số sự thật bạn biết về con vật (3-4 sự 
thật) và viết một đoạn văn để dạy cho ai đó về con vật! 

Làm thế nào để 
 

suy nghĩ về cách làm một bữa ăn hoặc bữa ăn nhẹ mà 
bạn yêu thích. Bạn làm nó như thế nào? Viết một đoạn 

văn mô tả các bước bạn thực hiện để làm cho nó! 

 

2. tổ Vật liệu chức:giấy, bút chì 

 Sử dụng những ý tưởng động não của bạn để sắp xếp suy nghĩ của bạn (suy nghĩ về nó như thế nào sẽ xem xét trên 
một tổ chức đồ họa). Bao gồm một câu chủ đề để giới thiệu bài viết của bạn, 4 chi tiết sử dụng các từ chuyển tiếp nếu 
thích hợp (đầu tiên, tiếp theo, sau đó, cuối cùng) và một câu kết thúc để kết thúc đoạn văn của bạn. 

3. Viết bản thảo thô của bạn Tài liệu : giấy, bút chì 

 Sử dụng bảng tổ chức của bạn để viết bản thảo thô của bạn. Đoạn văn của bạn nên có tổng cộng 6 câu. Thêm một tiêu 
đề cho bài viết của bạn. 

4. Sửa đổi và chỉnh sửa dự thảo thô Vật liệu:giấy, bút chì, từ điển (nếu 

 có),bạn đã ... 

❏ Viếtmột tiêu đề? 
❏ Giới thiệu bài viết của bạn với một 

câu chủ đề? 
❏ Bao gồm 4 chi tiết? 

❏ Sử dụng các từ chuyển tiếp cho chi tiết của bạn (đầu tiên, 
tiếp theo, sau đó, cuối cùng)? (nếu thích hợp) 

❏ Kết thúc đoạn văn của bạn bằng một câu kết thúc? 
❏ Dùng câu hoàn chỉnh? 
❏ Đặt khoảng cách ngón tay giữa các từ? 
❏ Sử dụng đúng chính tả, dấu câu và viết hoa? 

5. Viết bản thảo cuối cùng của bạn Tài liệu : giấy, bút chì, từ điển (nếu có) 

 Viết bản thảo cuối cùng của bạn bằng văn bản tốt nhất của bạn. 

 Những gì gia đình có thể làm được 
GIẢI QUYẾT TÌM HIỂU 

● Nếu bạn có quyền truy cập vào Google Docs hoặc Tài liệu Word, hãy thực hành kỹ năng đánh 
máy của bạn và xuất bản bài viết của bạn. Gửi email cho giáo viên của bạn! 

CÁC HOẠT ĐỘNG VIẾT KHÁC 
● Viết thư cho một thành viên gia đình hoặc bạn bè và gửi thư cho họ. 
● Gửi email cho giáo viên hoặc hiệu trưởng của bạn. Họ rất thích nghe từ bạn! 
● Làm việc trên chữ viết tay của bạn. Tìm các từ xung quanh nhà của bạn hoặc trong sách và 

thực hành viết chúng với chữ viết tay tốt nhất của bạn. 



Hoạt động học tập cho môn Toán 
 Lớp 2 Các  

 
tiêu chuẩn toán học Oregon xác định  thời gian nói và viết từ đồng hồ kỹ thuật số và tương tự đến năm 
phút gần nhất và sử dụng AM và PMcách thích hợp  mộtlàm kỹ năng ưu tiên ở lớp 2. Những hoạt động 
này sẽ giúp con bạn thực hành những kỹ năng này theo những cách hấp dẫn và thiết thực. 
 

Hoạt động của Tuần 2 

1. 
M
ất 

bao nhiêu thời gian? Tài liệu : giấy, bút chì 

 Yêu cầu con bạn viết ra thời gian chúng bắt đầu một hoạt động trong ngày. Ví dụ: đọc, thời gian trên màn 
hình, công việc, v.v. Họ có thể làm điều này bằng cách vẽ đồng hồ analog (xem trang 2 để biết ví dụ) và 
bằng cách viết thời gian kỹ thuật số. Khi chúng được thực hiện với hoạt động, chúng sẽ ghi lại thời gian kết 
thúc của chúng bằng cách vẽ đồng hồ analog và viết thời gian kỹ thuật số. Sau đó, họ có thể tìm ra hoạt 
động đó mất bao nhiêu thời gian!  
 

2. đồng hồ Vật liệu Hula hoop: Hula hoop (tùy chọn), phấn trên vỉa hè, giấy và 
bút chì Cho 

 trẻ vẽ một vòng tròn trên vỉa hè (sử dụng hula hoop làm hướng dẫn). Tiếp theo có họ vẽ mặt đồng hồ. Vẽ 
một đường đơn dưới đồng hồ analog. Hãy cho con bạn một thời gian để thực hành vẽ trên đồng hồ. Vd: Bắt 
đầu với 12:00, 12:30, sau đó tăng thời gian thêm 5 phút. 12:35, 1:05, vv Sau đó, thách thức họ bằng cách 
viết thời gian kỹ thuật số trên dòng dưới đây! Điều này cũng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng giấy 
và bút chì nếu không có sẵn các vật tư trên.  
 

3. lịch trình hàng ngày Tài liệu : giấy và bút chì (bút đánh dấu nếu có) 

 Hãy cho con bạn tạo một lịch trình hàng ngày cho gia đình bạn! Cho họ bao gồm thời gian họ bắt đầu hoạt 
động bằng cách vẽ đồng hồ và viết nhiệm vụ là gì. Ví dụ: 8:00 AM Ăn sáng, 8:30 AM Đọc vv Hãy chắc chắn 
để thêm AM và PM; thảo luận về những hoạt động xảy ra vào buổi sáng và buổi chiều / buổi tối. Sử dụng 
màu sắc để làm cho nó vui vẻ và đăng ở một nơi mà cả gia đình bạn có thể nhìn thấy nó !! Hãy cho mình 
một ngôi sao bên cạnh những lần bạn gắn bó!  
 

4. Kể thời gian khớp với Vật liệu : giấy thông báo, kéo, bút chì. Trứng nhựa (tùy chọn) 

 Sử dụng thẻ ghi chú giảm một nửa thời gian ghi trong ngày xuống còn 5 phút gần nhất trên một nửa thẻ ghi 
chú bằng hình ảnh đồng hồ analog và nửa còn lại là thời gian kỹ thuật số. Trộn các thẻ và cố gắng ghép các 
thẻ lại với nhau. Ví dụ: 4:45 kỹ thuật số và analog. Bạn cũng có thể sử dụng trứng nhựa và vẽ đồng hồ 
analog ở một đầu và thời gian kỹ thuật số ở đầu kia. Tách trứng và tìm những cái đi cùng nhau. Cũng làm 
cho các thẻ ghi chú vào một trò chơi bộ nhớ!  
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Thời gian kể chuyện rất quan trọng ở lớp hai. Chúng tôi cố gắng tập trung vào nó và thực hành cả 
năm! Làm cho nó vui nhưng cũng có ý nghĩa. Ngay cả khi bạn có một vài phút trong ngày, bạn có thể 
thực hành hỏi con bạn là mấy giờ? Bao nhiêu thời gian đã trôi qua? Khi nào nó sẽ là ____ Là AM hay 
PM? Hãy vui vẻ với nó!  

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 



Hoạt động học tập cho Khoa học 
  Lớp 2  

 
SecoHọc sinh lớpcó thể xác định và mô tả ba trạng thái về vật chất và tính chất của chúng. Những hoạt động này 
sẽ giúp học sinh của bạn  quan sát và mô tả  vật chất. 
 

Hoạt động tuần 2 

1. Nước thật tuyệt vời! Vật liệu : Chai nước bằng nhựa hoặc khay đựng đá viên, giấy và bút chì 

 Làm thế nào để nước thay đổi khi bị đóng băng ? Đổ đầy chai lên trên cùng và vặn trên nắp hoặc đổ đầy khay đá lên 
trên cùng cho đến khi nó gần như tràn ra. Đặt nó trong tủ đông. Đưa ra  dự đoán  về những gì sẽ xảy ra với nước. Hãy 
để nó được đặt trong sáu giờ.  Vẽ  và mô tả  những gì đã xảy ra với nước bằng  tính từ . 

2. So sánh và đối chiếuchất lỏng Vật liệu : 2 loại khác nhau như xà phòng rửa chén và nước hoặc dầu, 
bút chì, giấy 

 Quan sát hai chất lỏng bằngcủa bạn  năm giác quan.  Chia giấy của bạn thành 3 phần. Những chất lỏng này khác nhau 
như thế nào? Làm thế nào là 2 chất lỏng giống nhau? 

3. Những gì hòa tan trong nước?  Nguyên liệu : Nước và nhiều loại bột, bút chì, giấy 

 Hòa tan có nghĩa là biến mất . Đổ đầy vài cốc nước. Đặt một muỗng canh chất 1 vào cốc và khuấy. Lặp lại với từng chất 
bột. Sử dụng một tách riêng cho mỗi. Ghi lại phát hiện của bạn. 
Câu hỏi : Liệu ____ có tan trong nước không?  
Trả lời:  Có, ____ tan trong nước. Không, ________ không tan trong nước. 

4. bánh quy Apple Slice Nguyên liệu : Táo nguyên chất, bơ đậu phộng hoặc loại phết, 3 
toppings (nho khô sô cô la, kẹo dẻo mini hoặc bất cứ thứ gì bạn có 
trong tủ), bút chì và giấy 

 LƯU Ý:  Bạn có thể sử dụng bất cứ thứ gì bạn có; bánh mì nướng với toppings, bánh gạo hoặc bánh mìvà phô mai 
kem 
 
Trước khi cắt tròn: Hỏi bạn nghĩ chúng ta có thể cắt được bao nhiêu quả táo? 

● Cắt táo thành những viên tròn như bánh quy thay vì nêm (cắt đủ để làm 4 cái bánh quy). 
● Phết bơ đậu phộng và thêm toppings (đảm bảo mỗi loại có cùng số lượng mỗi loại topping). 

Câu hỏi:  Bạn đã sử dụng bao nhiêu topping cho 4 cookie? 
● Bạn cần bao nhiêu topping cho 6, 8 hoặc 10 cookie. Có bao nhiêu chỉ cho 2 cái bánh quy? 
● Vẽ  và mô tả  cookie bằngcủa bạn  5 giác quan. 

5. Bơ đậu phộng Cheerio Nguyên liệuNguyên liệu :  3/4 cốc bơ đậu phộng, 1/2 cốc mật ong 
(thêm mật ong nếu bạn không sử dụng bơ đậu phộng ngọt như JIF) 
3 cốc ngũ cốc Cheerios ™ (hoặc chọn công thức của riêng bạn) 

 Câu hỏi:  
● Điều gì sẽ xảy ra với bơ đậu phộng khi bạn  làm nóng nó? 
● Bạnbao nhiêu  bằng nhau  có thể tạo ramảnhtrong chảo 8 x 8 (hoặc bất kỳ kích thước nào bạn có)? 
● Bao nhiêu của mỗi thành phần bạn sẽ cần để làm 2 chảo thanh Cheerio?  

Hướng dẫn nấu ăn: 
● Đơn giản chỉ cần làm tan chảy bơ đậu phộng và mật ong với nhau trên bếp hoặc trong lò vi sóng. 
● Trộn trong 3 chén Cheerios đơn giản, khuấy đều, sau đó đổ hỗn hợp vào giấy da lót món nướng 8 × 8. Nhấn 

hỗn hợp xuống sao cho nhỏ gọn, đậy nắp, sau đó làm lạnh trong ít nhất một giờ trước khi cắt.  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Hóa học nhà bếp : Hãy để con bạn là một phần của việc chuẩn bị bữa ăn. Trộn các loại thực phẩm khác 
nhau và thêm nhiệt và lạnh sẽ giúp chúng hiểu rằng vật chất là xung quanh chúng ta. 

● Khối băng:   Cho học sinh của bạn một khay đá. Hãy để họ thử nghiệm với thời gian tan chảy, chìm hoặc 
nổi, thêm nước nóng và nước lạnh. 



Hoạt động học tập cho các nghiên cứu xã hội 
  Lớp 2  

 
Các tiêu chuẩn nghiên cứu xã hội Oregon xác định  Công dân là một kỹ năng ưu tiên ở lớp 2. Những 
hoạt động này sẽ giúp con bạn cải thiệnquan điểm cá nhân với quan điểm của người khác khi tham gia 
cài đặt quy tắc. Họ cũng sẽ giúp đánh giá cách các cá nhân, nhóm và cộng đồng quản lý xung đột và 
thúc đẩy công bằng và công bằng. 

Mục tiêu:  Điều tra những gì làm cho một công dân tốt. 
 

Các hoạt động của Tuần 2 

1. Trở thành mộtCông dân Tốt Tài liệu : giấy, bút chì, công cụ tô màu 

 Vẽ và dán nhãn cho một bức tranh cho thấy bạn có thể trở thành một công dân tốt ở nhà như thế nào. Hãy 
suy nghĩ về cách bạn thể hiện các quy tắc trường học của bạn ở nhà.  

2. Nói về nó Tài liệu : Trở thành một công dân tốt 

 Nói chuyện với gia đình bạn về việc trở thành một công dân tốt ở nhà. Sử dụng hình ảnh của bạn để giải 
thích làm thế nào bạn có thể tôn trọng, an toàn và có trách nhiệm.  

 

3. Viết về nó Vật liệu : giấy, bút chì 

 Tạo biểu đồ hai cột / biểu đồ T. Dán nhãn một bên Công dân tốt làm / có / là ... và bên còn lại là Công dân tốt 
không / không có / không liệt kê Danh sách ít nhất 3 ý tưởng cho mỗi cột / bên. Ví dụ: Công dân tốt là hữu 
ích cho cha mẹ của họ. Công dân tốt không có cơn giận dữ. 

● Mở rộng: Biến danh sách của bạn thành một đoạn so sánh cách các công dân tốt hành động và 
không hành động. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Trong khi bạn đang xem chương trình truyền hình của trẻ em, hãy nói với một thành viên trong 
gia đình khi nào và làm thế nào một nhân vật trở thành một công dân tốt. 

● Có một bảo tồn gia đình 
○ Có nghĩa là một công dân tốt ngay bây giờ trong khi tất cả chúng ta đang ở trong 

nhà của chúng ta? 
● Hãy nghĩ về một người mà bạn biết trong gia đình bạn, người mà bạn nghĩ là một công dân 

tốt.  
○ Thảo luận 

■ Tại sao người này là một công dân tốt? 
■ Kể một câu chuyện có thật hoặc đưa ra một ví dụ khi người này thể hiện 

quyền công dân của họ.  
■ Làm thế nào chúng ta có thể học hỏi từ người này? 

 



Hoạt động học tập cho nghệ thuật 
  Lớp 2  

 
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 chia sẻ các hoạt động trong các lĩnh vực của  Nhà hát, Nghệ thuật thị giác và Khiêu 
vũ! 
 

Hoạt động tuần 2 

1. sáng tạo thương mại Tài liệu : Không 

 Tạo quảng cáo để bán hoặc giải thích dịch vụ hoặc mặt hàng. Sử dụng giọng nói và chuyển động khác nhau 
cho thương mại của bạn.  
 
Mộttiêu chuẩn rts Địa chỉ:  
TH.3.CR3.2, 1. Góp phần chuyển thể đối thoại trong trải nghiệm kịch có hướng dẫn (ví dụ: kịch quá trình, kịch truyện, kịch sáng tạo). 

2. Nhảy múa! Tài liệu : Không 

 Tạo một thói quen nhảy với phần đầu, phần giữa và phần cuối. 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật được đánh địa chỉ: DA.2.CR2.2, 1. Tạo một cụm từ khiêu vũ với phần đầu, phần giữa và phần cuối rõ ràng có 
ý chính 

3. Bản đồ Tài liệu ra : Giấy, dụng cụ viết (bút chì, bút, v.v.) 

 Tạo một bản đồ của khu phố hoặc ngôi nhà của bạn. 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: 
Nghệ thuật thị giác: VA.10.CO1.2 1. Tạo các tác phẩm nghệ thuật về các sự kiện trong nhà, trường học hoặc cuộc sống cộng đồng 
(ví dụ: tường thuật, tài liệu). 

4.  Tài liệu :  

   

5.  Tài liệu :  

  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Khi bạn xem quảng cáo trên TV, thảo luận với học sinh của bạn những gì tạo nên một quảng cáo hiệu 
quả. Các chiến lược họ sử dụng để thuyết phục mọi người muốn mua sản phẩm của họ là gì? 

● Theo dõi thói quen nhảy của con bạn và sau đó yêu cầu chúng mô tả sự bắt đầu, giữa và kết thúc. 
● Hãy đi bộ qua khu phố của bạn, bắt đầu với nhà của bạn, để có ý tưởng về những gì cần bao gồm 

trong bản đồ của bạn (công viên, cửa hàng, v.v.).  



Hoạt động học tập cho sức khỏe 
 Lớp 2  

 
Giải thích vi trùng là gì, nơi bạn tìm thấy chúng và những gì chúng có thể làm cho bạn. 

 
Hoạt động của Tuần 2 

1. So sánh và tương phản bị bệnh để 
được khỏe mạnh. Vật liệu : Giấy và bút chì  

  Chúng ta hãy sử dụng kinh nghiệm sống của chúng ta để so sánh và tương phản bị bệnh và khỏe mạnh. 
Hãy suy nghĩ về những gì nó giống như bị bệnh: cảm giác như thế nào và những gì bạn có thể và không thể 
làm. Hãy suy nghĩ về những gì nó cảm thấy tốt và các hoạt động bạn có thể làm vì bạn khỏe. 

● Lập một danh sách về sự khác biệt của chúng 
● Tạo một danh sách về cách chúng có thể giống nhau 

Mọi người thà khỏe còn hơn ốm. Nhiều lần chúng ta có thể làm những điều để giữ cho mình khỏe mạnh và 
tránh bị bệnh. Chúng ta có thể thực hành những cách lành mạnh để ngăn chặn vi trùng ra khỏi cơ thể để 
chúng ta không bị bệnh. Khi chúng ta làm những việc này, chúng ta sẽ không bị ốm thường xuyên và chúng 
ta sẽ chăm sóc cơ thể tốt hơn. 
 

2. Nơi nào bạn tìm thấy vi trùng?  Vật liệu : Giấy và bút chì 

 Hoặc vẽ một bức tranh hoặc lập danh sách các địa điểm trong nhà bạn nơi bạn có thể tìm thấy vi trùng. 
Bạn và gia đình làm gì để loại bỏ vi trùng? 
Thảo luận với gia đình của bạn tại sao một số thực phẩm cần được giữ lạnh và thực phẩm khác cần được 
nấu chín để giữ an toàn khi ăn. 

3. Làm thế nào để vi trùng xâm nhập 
vào cơ thể chúng ta và chúng ta có 
thể làm gì để ngăn chặn chúng? 

Tài liệu : Giấy và bút chì / hoặc Nhập vai 

             Tạo một danh sách hoặc vẽ một bức tranh về cách vi trùng xâm nhập vào cơ thể bạn và làm thế nào 
bạn có thể tránh xa chúng. Nếu bạn muốn nhập vai, hãy chứng minh (hành động) làm thế nào vi trùng có thể 
xâm nhập và cách để ngăn chặn chúng và giữ cho bạn khỏe mạnh và an toàn.  
             Giữ mọi thứ ra khỏi miệng và giữ cho bàn tay sạch sẽ là những việc nên làm. Có một số điều khác 
mà chúng ta nên biết để giúp tránh vi trùng ra khỏi cơ thể tuyệt vời của chúng ta. Khi bạn bị một vết cắt hoặc 
vết trầy, nó phải luôn được rửa bằng xà phòng và được băng lại. Khi bạn uống nước từ đài phun nước, bạn 
không bao giờ nên đặt miệng trực tiếp vào vòi nước. Nó chứa đầy vi trùng có thể làm cho bạn bị bệnh. (rửa 
tay thường xuyên bằng xà phòng và nước ấm; không cho bút chì, barrettes hoặc các đồ vật khác vào miệng 
chúng ta ) 
 

4. Tôi nên làm gì khi bị bệnh? Tài liệu : Giấy và bút chì 

 Lập danh sách những việc cần làm và những việc không nên làm nếu bạn bị bệnh, bao gồm cả những 
người cần đến để được giúp đỡ và khi nào bạn nên hay không nên dùng thuốc. 

 Những gì các gia đình có thể làm 
●  Tìm hiểu và thực hành bài hát Rửa tay bằng tay theo giai điệu của  Jingle Bells 

Rửa bằng nước, rửa bằng xà phòng. Nhiều lần trong ngày. Khi bạn làm thế, bạn sẽ tiêu diệt 
những vi trùng đó, Điều đó tìm thấy bạn khi bạn chơi. Sử dụng nĩa sạch, sử dụng kính sạch. 
Bao gồm tất cả các vết cắt lớn. Bằng cách này, bạn chỉ có thể, Giữ những mầm bệnh xui xẻo 
đó đi! 



Hoạt động học tập cho âm nhạc 
  Lớp 2  

 
Tiêu chuẩn âm nhạc quốc gia và quốc gia yêu cầu học sinh lớp hai có thể phù hợp với giai điệu và thể 
hiện sự biểu cảm trong âm nhạc. Tuần này họ sẽ thực hành điều này bằng cách nhớ lại một giai điệu 
mà họ biết, sử dụng giọng hát và khám phá các cấp độ và chất lượng khác nhau của giọng nói. 
 

Hoạt động tuần 2 

1. Bạn có thể đoán bài hát của tôi 
không?  

Tài liệu : Thiết bị hoặc điện thoại (nếu cần) để liên hệ với thành 
viên gia đình hoặc bạn bè. 

 Mời các thành viên trong gia đình (hoặc bạn bè thông qua một thiết bị) để nghe học sinh ngân nga một giai 
điệu. Có người đoán bài hát. Mời những người khác ngân nga bài hát của riêng họ.  
 

2. Theo dõi giai điệu 
 

Vật liệu : bút / bút chì và giấy, chuỗi hoặc bất kỳ vật phẩm nào 
khác có thể được sử dụng để tạo ra một dòng; các bài hát có thể 
là: Bất kỳ bài hát nào trong danh sách bài hát dưới đâybài hát 
hoặc bất kỳnào từ văn hóa / hộ gia đình của bạn. 

 Nhớ lại một bài hát từ lớp âm nhạc. Nó có thể là bất kỳ bài hát nào từ Pre-K đến hiện tại hoặc một bài hát 
bạn biết từ văn hóa / gia đình của riêng bạn. Hát bài hát và sử dụng bút chì để theo dõi giai điệu trên giấy 
HOẶC tạo mẫu (cao độ, thấp, trung bình) của giai điệu bằng cách sử dụng dây, dụng cụ nhà bếp, ống hút 
hoặc bất cứ thứ gì để tạo ra các dòng! Hát bài hát trong khi theo mô hình của bạn. 
 

3. 

Tạomới 
 

Vật liệu Lyrics:  
        Twinkle Twinkle little star 
        Làm thế nào tôi tự hỏi những gì bạn đang 
        lên trên thế giới quá cao 
        Giống như một viên kim cương trên bầu trời 
        Twinkle twinkle little star 
        Làm thế nào tôi tự hỏi những gì bạn đang có. 

 Tạo lời bài hát MỚI cho một bài hát (viết ra hoặc không) hát theo giai điệu của Tw Twinkle, Twinkle Little Star 
Star (hoặc bất kỳ bài hát đơn giản nào khác). Chủ đề bài hát: Ở nhà cả ngày 
 

4. Bài hát từ gia đình 
 
Yêu cầu một thành viên trong gia đình 
dạy cho bạn một bài hát mà họ biết từ 
chính gia đình, văn hóa, di sản, dịp đặc 
biệt, v.v ...  
Điểm thưởng nếu bạn hát cùng nhau! 
 

Vật liệu : Không 

5. khám phá giọng hát Vật liệu : Bất kỳ đối tượng nào, ví dụ: legos, đồ chơi, chất liệu mà 
bạn có thể sử dụng để tạo ra các mẫu lên, xuống, giữ nguyên. 

 Tìm một đồ vật hoặc bộ đồ vật xung quanh nhà. Đặt chúng ra theo mô hình lên, xuống và giữ nguyên. Di 
chuyển giọng nói của bạn trên các âm tiết / nguyên âm khác nhau đến hình ảnh bạn đã tạo. 
 
 
 
 



 
 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Phần lớn, người lớn có xu hướng hát với giọng  quá thấp  đối với trẻ em. Sử dụng đôi tai của bạn, 
khuyến khích học sinh của bạn cho bạn thấy giọng hát của họ, và sau đó tham gia cùng họ trong cùng 
một phạm vi, phù hợp với điểm xuất phát của họ.  

 
Songs đề nghị Sing: 

 

Songs from Explorers Musical Songs khác bạn có thể biết 

❏ Wawanko  
❏ Kelefaba 
❏ Trata  
❏ Allahoo  
❏ Rabba 

❏ Tingalayo  
❏ Obwisana 
❏ No One tại Hạ viện Nhưng Dinah 
❏ Rocky Mountain 
❏ Tideo 
❏ Mary Đeo cô Red Dress 
❏ Green Grass Mọc  
❏ tôi mua cho tôi một Cát  
❏ Jennie Jenkins 
❏ Going On A Picnic 
❏ Mama Paquita 
❏ Bài hátCanoe / Mái chèo của tôi 
❏ Xin chào khắp thế giới 
❏ Bất kỳ bài hát nào khác bạn nhớ từ Lớp 

học âm nhạc từ mẫu giáo hoặc Pre-K!  

 



Các hoạt động học tập cho PE 
  Lớp 2  

 
Tiêu chuẩn giáo dục thể chất Oregon  công nhận giá trị của hoạt động thể chất đối với sức khỏe, sự 
thích thú, thử thách, thể hiện bản thân và / hoặc tương tác xã hội. Các hoạt động này sẽ giúp bạn thử 
thách cơ thể và giúp bạn di chuyển.  
 

Các hoạt động của Tuần 2 

1. Nhảy Jacks Tài liệu : Không 

 Làm cho cơ thể bạn di chuyển và thử thách bản thân. Trong 1 phút thực hiện càng nhiều lần nhảy càng tốt.  

2. kéo dài Vật liệu : Không có  

 bao nhiêu cơ bắp bạn có thể kéo dài an toàn? Giữ căng của bạn trong 10 giây mỗi.  

3. nhảy Vật liệu : Không  

 Hop trên một chân và đặt tên càng nhiều rau càng tốt. Chuyển và thực hiện nó trên bàn chân khác.  

4. Ném và bắt vật liệu : Bóng hoặc bất cứ thứ gì để ném 

 20 lần thực hiện 1 lần ném, xoay, 
1bắt  
 
lần20 lần thực hiện 1 lần ném bằng tay và cố gắng vỗ tay nhiều lần nhất có thể trước khi bạn bắt 

5. Bốn góc Vật liệu : Không có 

 Góc1: Giắc cắm nhảy10 
Chạy đến một góc phòng,  
Góc 2: 5 ngồi lên 
Chạy đến góc khác 
Góc 3: nhảy sang bên 10 lần  
Chạy đến góc cuối cùng của bạn 
Góc 4: 5 vòng tay ở mỗi bên 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Bắt đầu và kết thúc một ngày của bạn với một phút chánh niệm.  
Một phút chánh niệm là 60 giây yên tĩnh trong khoảnh khắc hiện tại. Đừng nghĩ về bất cứ điều 

gì  
            đã xảy ra hoặc bất cứ điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nếu tâm trí của bạn bắt đầu đi lang 
thang, hãy  
            tập trung vào hơi thở của bạn. Một phút chánh niệm là một công cụ tuyệt vời để sử dụng bất cứ 
lúc nào trong ngày đặc biệt là nếu bạn  
            cảm thấy quá tải, lo lắng, điên hoặc chỉ cần tập trung.  

● Bắt đầu một ngày Chánh niệm  
● Kết thúc một ngày Chánh niệm 



Hoạt động học tập để nói và nghe 
  lớp 2  

 
Ở lớp 2, học sinh sẽ  tham gia vào các cuộc hội thoại để mô tả các ý chính, thu thập thông tin và / 
hoặc hiểu sâu hơn về một chủ đề . Những hoạt động này sẽ tạo cơ hội cho con bạn nói thành câu hoàn 
chỉnh và sử dụng ngôn ngữ học thuật.   

Hoạt động của Tuần 2 

1. Khoa học: Vậtchất liệu Vật : Scavenger Hunt từ Khoa học Tuần 1, Hoạt động 2 

 Mô tả từng mục bạn tìm thấy trong cuộc săn lùng của bạn tuần trước. Sử dụng các khung câu sau đây: 
● Tôi có thể nói _____________ là một khối bởi vì ______________. 
● Tôi biết ___________ và _________ là chất lỏng vì chúng ___________. 
● Theo nghiên cứu của tôi, ____________ là một loại khí vì ____________. 

Làm thế nào một trong những vật phẩm của bạn có thể thay đổi từ trạng thái vật chất này sang trạng thái 
khác? Cho một ví dụ. 

2. Nghiên cứu xã hội: Bản đồ Tài liệu : Giấy, bút chì, bút màu (tùy chọn) 

 Vẽ bản đồ ngôi nhà hoặc căn hộ của bạn. Sử dụng bản đồ để mô tả và giải thích một thói quen bạn làm hàng 
ngày. Sử dụng các từ nối tiếp khi bạn chỉ ra các địa điểm trên bản đồ của bạn. Ví dụ: Thói quen buổi sáng: 
Đầu tiên, tôi ra khỏi giường (chỉ vào phòng của bạn) và tôi bước ra khỏi cửa và vào phòng tắm (chỉ vào 
phòng tắm). Tiếp theo, tôi đánh răng. Sau đó, tôi vào bếp để làm một bát ngũ cốc (chỉ vào bếp) ...... 
Giữ bản đồ của bạn để sử dụng cho các hoạt động khác hoặc hoạt động này nhiều lần, giải thích các thói 
quen khác nhau trong suốt cả ngày. 

3. Vẽ: Sử dụng giới từ Vật liệu : Giấy, bút chì, bút màu 

 Vẽ một bức tranh chi tiết về căn phòng của bạn, một nơi khác trong nhà bạn hoặc một nơi từ trí tưởng tượng 
của bạn. Mô tả tất cả các chi tiết trong hình ảnh của bạn bằng cách sử dụng giới từ (từ vị trí). Bàn  ở phía 
trước  đi văng. Hình ảnh trên tường  trên ghế. Giường nằm  dưới  cửa sổ. Đưa hình ảnh của bạn cho một 
người nào đó trong gia đình bạn. Họ có thể hỏi bạn câu hỏi về hình ảnh của bạn và bạn có thể trả lời câu hỏi 
bằng cách sử dụng giới từ. Đèn ở đâu? Đèn ở trên bàn, cạnh giường. 

4. Đọc: Kể lại tài liệu : Đoạn văn, cuốn sách hoặc câu chuyện 

 Kể cho ai đó về một câu chuyện bạn đang đọc trong tuần này. Mô tả các nhân vật sử dụng tính từ (nhỏ, 
thông minh, hài hước, lo lắng, cũ, lông, màu xanh lá cây). Giải thích các thiết lập của câu chuyện. Nó đang 
xảy ra ở đâu? Ở đây như thế nào? Nói về vấn đề của câu chuyện. Đưa ra dự đoán về cách nhân vật sẽ giải 
quyết vấn đề hoặc giải thích cách họ giải quyết vấn đề nếu bạn đã đọc xong. Hãy chắc chắn sử dụng các 
câu hoàn chỉnh khi bạn đang kể lại câu chuyện của mình và kể chi tiết theo thứ tự (bắt đầu, giữa, kết thúc). 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Thu hút con bạn vào cuộc trò chuyện! Những hoạt động này là những cách đơn giản, cơ bản để nói 
chuyện với con bạn trong khi làm những việc khác, nhưng những cuộc trò chuyện có thể có bất cứ lúc 
nào trong suốt cả ngày. Họ có dành thời gian trên YouTube không? Hỏi họ về chương trình họ đang 
xem. Họ có chơi game không? Hỏi họ về các quy tắc của trò chơi, các nhân vật, các chiến lược họ sử 
dụng.  

● Đừng chấp nhận một câu trả lời. Trẻ nên hỏi và trả lời mọi thứ bằng cách sử dụng các câu hoàn chỉnh. 



Các hoạt động học tập cho chăm sóc sức khỏe & tự chăm sóc 
  Lớp 2 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 an toàn yên tĩnh  Vật liệu : giấy, bút màu hoặc bút đánh dấu 

 Khi cuộc sống trở nên căng thẳng, mỗi chúng ta cần một nơi để cảm thấy an toàn. Công cụ Yên tĩnh / An 
toàn có thể là một địa điểm thực sự hoặc một địa điểm trong trí tưởng tượng của bạn. Khi chúng ta tập trung 
vào một ký ức về một nơi an toàn, cơ thể chúng ta được kích hoạt để thư giãn. Xác định một địa điểm thực 
tế thực sự khiến bạn cảm thấy thoải mái hoặc tạo một địa điểm trong đầu mà bạn có thể ghé thăm lại nhiều 
lần. Khi bạn cảm thấy cần phải bình tĩnh hoặc tránh xa căng thẳng, hãy thực hành đi đến Nơi yên tĩnh / an 
toàn của bạn.  
 
Yêu cầu một thành viên gia đình lớn tuổi hơn bạn nghĩ lại khi họ bằng tuổi bạn. Nơi yêu thích của họ hồi đó 
là gì và tại sao nó lại đặc biệt? Vẽ một bức tranh của thành viên gia đình bạn khi còn nhỏ ở nơi yêu thích của 
họ. Sau đó rút ra ở nơi yên tĩnh / an toàn của bạn. 

2. biết ơn Tài liệu : Bút chì, giấy 

 Hãy nghĩ về một người mà bạn đánh giá cao và biết ơn. Hãy nghĩ về một người khiến bạn mỉm cười! Đó có 
thể là một thành viên gia đình gần hoặc xa, một người bạn hoặc một người nào đó ở trường. Làm sáng ngày 
của họ bằng cách viết cho họ một lá thư nói với họ rằng bạn đánh giá cao họ. Vẽ một bức tranh để đi với 
bức thư của bạn. 
 

3. Đạo luật vềtử tế vật liệu : không 

 nghĩ đến điều gì bạn có thể làm cho mỗi người tại nhà bạn. Có lẽ bạn có thể nói điều gì đó tử tế, giúp đỡ họ 
bằng cách làm việc vặt hoặc chia sẻ điều gì đó với họ. Đổ đầy xô của người khác ngay hôm nay! Nó có thể 
sẽ điền vào xô của bạn quá!  

4. Brain Break  Tài liệu : không có 

 Wiggles! Hãy ngọ nguậy cơ thể. Tìm một vị trí đẹp để ngồi. Hít một hơi thật sâu. Ngọ nguậy đầu của bạn và 
sau đó đôi mắt của bạn. Ngọ nguậy mũi của bạn và sau đó miệng của bạn. Bây giờ, ngọ nguậy vai của bạn. 
Ngọ nguậy mỗi cánh tay và ngọ nguậy bàn tay của bạn! Ngọ nguậy chân của bạn. Ngọ nguậy mỗi bàn chân 
của bạn và sau đó kết thúc bằng cách ngọ nguậy ngón chân của bạn.  

5. Thiền /chánh niệm Tài liệu : không 

 hít thở sâu. Hãy nghĩ về 5 nơi bạn đã từng làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc và an toàn. Sử dụng bàn tay 
của bạn để đếm từng nơi và hình dung nó trong tâm trí của bạn. Hãy tưởng tượng nó trông như thế nào, ai 
đang ở đó, những âm thanh bạn có thể nghe và bất kỳ mùi an ủi nào xuất hiện trong tâm trí.  
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Khuyến khích con bạn sử dụng công cụ Nơi yên tĩnh / an toàn khi chúng cảm thấy quá 
tải, bực bội hoặc chỉ cần nghỉ ngơi. Nói chuyện với con bạn về nơi an toàn yên tĩnh của 
bạn trông như thế nào đối với bạn. Bạn có hình dung bãi biển, núi non, một chiếc ghế 
bành thoải mái hay một điểm yên tĩnh đặc biệt khi bạn nghĩ về một nơi yên tĩnh, an toàn 
không?  



 
 
 

Tuần 3 



Học Hoạt động cho Reading 
⭑ Lớp 2 ⭑ 

 
Học sinh sẽ có thể recognize và đọc văn bản lớp phù hợp với lời đột xuất đánh vần, đọc với đủ độ 
chính xác và lưu loát để hỗ trợ sự hiểu biết, đọc văn bản cấp lớp với mục đích và sự hiểu biết và đọc 
cấp lớp bằng miệng với độ chính xác, tỷ lệ thích hợp và biểu hiện trên các bài đọc liên tiếp. 
 

Hoạt động tuần 3 

1. Từ vựng: 

 

                          Tài liệu : Giấy, bút chì 

 Xây dựng câu chuyện:  Tạo một câu chuyện bằng cách sử dụng tất cả các từ vựng trong câu chuyện của 
bạn. Hãy chắc chắn rằng câu chuyện của bạn có một khởi đầu, giữa, kết thúc. Câu của bạn nên bắt đầu 
bằng chữ in hoa và kết thúc bằng điểm kết thúc. Gạch chân từ vựng của bạn trong câu chuyện của bạn. Sau 
khi bạn hoàn thành câu chuyện của mình, hãy đọc to với người lớn. 

2. 
Từ vựng: 

 

                          Tài liệu : Giấy, bút chì, bút chì màu, bút màu 

 Từ có hình ảnh:  Đối với mỗi từ vựng, tạo một hình ảnh của từ và viết từ bên dưới hình ảnh. Sử dụng bút chì 
màu hoặc bút màu để thêm chi tiết cho hình ảnh của bạn. Sau khi hoàn thành hình ảnh của bạn và viết các 
từ vựng, đọc từ của bạn và chia sẻ hình ảnh của bạn với người lớn.  

3. Từ vựng:  

 

                          Vật liệu : Giấy, bút chì, kéo 

 Thực hành Flashcard:  Lấy kéo và cắt ra những mảnh giấy có kích cỡ không đáng kể. Trên mỗi mảnh giấy, 
viết một từ vựng. Trộn các từ và đặt chúng trong một đống mặt xuống. Yêu cầu một người lớn chỉ cho bạn từ 
đó và đọc to từng từ. Thực hành thói quen này.  
Có một người lớn cung cấp cho bạn một bài kiểm tra chính tả về các từ vựng khi kết thúc thực hành 
flashcard của bạn. 

4. đọc hiểu  Tài liệu : Đoạn văn hiểu ở trang tiếp theo. 

 Đọc hiểu tôilà khả năng hiểu những gì đang được đọc. Đọc đoạn văn sau đây thành tiếng nhiều lần trong 
tuần này. Mỗi lần bạn đọc, hãy trả lời một số câu hỏi hiểu để xem bạn nhớ được bao nhiêu! 
 
Câu hỏi : 
Trước khi đọc:  Bạn đã bao giờ tham gia một cuộc thi chưa? Những loại cuộc thi bạn có thể có với các thành 
viên gia đình của bạn? 
Sau khi đọc:  Leo đã sống ở đâu? Leo và Lucy thích làm gì mỗi ngày? Sự kiện đặc biệt nào đã khiến Lucy và 
Leo quyết định làm ngày hôm đó? Khách tham quan vườn thú nghĩ gì về cuộc thi của họ? 

5. Thực hành: Tài liệu trôi chảy: Thông thạo lưu loát ở trang tiếp theo. 

 Lưu loát là khi chúng ta đọc trôi chảy và có biểu hiện. Đọc đoạn văn này 3-5 lần trong tuần này và thời gian 
cho chính bạn mỗi lần bạn đọc nó. Khi bạn trở nên quen thuộc hơn với văn bản, thời gian bạn cần để đọc nó 
sẽ ngắn hơn! Đừng đi quá nhanh mà bạn không thể hiểu được! 
Lần 1: _____ Lần thứ 2: _____ Lần thứ 3: _____ Lần thứ 4: _____ Lần thứ 5: _____ 
 



 Gia đình có thể làm gì 
 

● Cha mẹ có thể hỗ trợ tiêu chuẩn này bằng cách (học sinh tự đọc, cho người khác hoặc nghe 
đọc) 20 phút mỗi ngày. 

 

 
 
 
 
 

 



Hoạt động học tập cho Tiêu đề 1 Đọc 
  Lớp 2  

 

Học sinh lớp 2  cần có khả năng giải mã các từ với các tiền tố phổ biến. Tiền tố giúp sinh viên 
biết nghĩa của các từ giúp họ hiểu rõ hơn những gì họ đang đọc.  
 

Hoạt động của Tuần 3 

1. Giải mã các từ có tiền tố là un uni. 
Tiền tố không có gì khác nhau  Vật liệu : bút chì, giấy 

 Viết các từ sau lên một tờ giấy: Zip zip, hạnh phúc, an toàn, công bằng, gói, bọc Khăn. 
Bây giờ, hãy viết những từ tương tự nhưng lần này, hãy đặt ra un-uni ở đầu mỗi từ (ví dụ: Zip zip, giải nén 
mã). 
Đọc danh sách này cho một người nào đó trong nhà của bạn. Nói với họ một câu sử dụng mỗi từ. Nếu bạn 
có thể, hãy nói cho họ biết tiền tố ra sao mà Un-Thay đổi nghĩa của từ.  
 

2. 
Giải mã các từ với tiền tố Rời lại. Tiền 
tố của người hâm mộ có nghĩa là một 
lần nữa. 

Tài liệu : bút chì, giấy 
 

 Viết các từ sau lên một tờ giấy: Đọc, chơi, làm, thăm, hành động, xây dựng giáo dục. 
Bây giờ, hãy viết những từ tương tự nhưng lần này, hãy đặt lại từ đầu vào mỗi từ (ví dụ: đọc, đọc lại). 
Đọc danh sách này cho một người nào đó trong nhà của bạn. Nói với họ một câu sử dụng mỗi từ. Nếu bạn 
có thể, hãy nói cho họ biết tiền tố thay đổi nghĩa của từ như thế nào.  

3. Giải mã các từ với tiền tố trước tiền 
tố. Tiền tố trước tiền tố có nghĩa là 
trước khi có ý định trước.  

Nguyên liệu : bút chì, giấy 
 

 Viết các từ sau lên một tờ giấy: nhiệt độ, nấu, đặt, trộn, đọc, trả tiền. 
Bây giờ, hãy viết những từ tương tự nhưng lần này, hãy đặt lại từ đầu vào mỗi từ (ví dụ: nhiệt độ, hâm nóng 
lại). 
Đọc danh sách này cho một người nào đó trong nhà của bạn. Nói với họ một câu sử dụng mỗi từ. Nếu bạn 
có thể, hãy nói cho họ biết tiền tố ra sao trước khi thay đổi nghĩa của từ. 

4. Giải mã các từ với tiền tố Giảm giá. 
Tiền tố của người khuyết tật có nghĩa 
là người Viking không phải / đối diện 
với người khác. 

Tài liệu : bút chì, giấy 
 

 Viết các từ sau lên một tờ giấy: Thích, tin tưởng, lây nhiễm, đặt, đồng ý, bao che. 
Bây giờ, hãy viết những từ tương tự, nhưng lần này, hãy đặt từ chối vào đầu mỗi từ (ví dụ: Thích như, không 
thích,). 
Đọc danh sách này cho một người nào đó trong nhà của bạn. Nói với họ một câu sử dụng mỗi từ. Nếu bạn 
có thể, hãy nói cho họ biết cách làm thế nào mà người khuyết tật thay đổi nghĩa của từ. 

 Những gì gia đình có thể làm Cho 
 

● con bạn viết một câu bằng cách sử dụng từng từ trong danh sách chúng tạo ra trong 
tuần này. Thảo luận về cách thêm tiền tố thay đổi nghĩa của từ. 

● Khi con bạn đọc, yêu cầu chúng chỉ ra các tiền tố này khi chúng bắt gặp chúng. Thảo 
luận về ý nghĩa của tiền tố. 

● Đối với mỗi tiền tố được liệt kê ở trên, hãy xem những từ khác mà con bạn có thể nghĩ 
ra có cùng tiền tố. Giữ một danh sách đang chạy và xem có bao nhiêu họ đến với vào 
cuối tuần.  

● Cho trẻ viết một câu chuyện bằng cách sử dụng ít nhất 5 từ trong danh sách tuần này.  



Các hoạt động học tập để 
  lớp 2  

 
viết Tiêu chuẩn viếtOregon xác định rằng học sinh sẽ có thể  viết các ý kiến   trong đó họ nêu ý kiến, 
cung cấp lý do hỗ trợ cho ý kiến   và đưa ra tuyên bố kết luận .  
 

Hoạt động của Tuần 3 

1. Chọn một dấu nhắc Vật liệu : giấy, bút chì 

 Chọn một trong những gợi ý sau. Động não suy nghĩ của bạn về chủ đề này. Tạo một danh sách, vẽ một trang web từ 
hoặc viết ý tưởng khi chúng đến với bạn. 
 

Nhắc # 1 Nhắc # 2 

Đồ chơi yêu thích của tôi 
 

Hãy nghĩ về tất cả những đồ chơi tuyệt vời mà bạn đã 
chơi hoặc mơ ước được chơi cùng. Đồ chơi tốt nhất trên 

thế giới là gì?  

Công việc cho trẻ em 
 

Hãy nghĩ về tất cả các công việc quan trọng giúp ngôi 
nhà của bạn sạch sẽ và ngăn nắp. Trẻ em có nên làm 

việc vặt không? 

 

2. tổ Vật liệu chức:giấy, bút chì 

 Sử dụng những ý tưởng động não của bạn để sắp xếp suy nghĩ của bạn (suy nghĩ về nó như thế nào sẽ xem xét trên 
một tổ chức đồ họa). Bao gồm một câu chủ đề nêu ý kiến   của bạn, 3-4 lý do để hỗ trợ ý kiến   của bạn và một câu kết 
thúc để kết thúc đoạn văn của bạn. 

3. Viết bản thảo thô Tài liệu : giấy, bút chì 

 Sử dụng bảng tổ chức của bạn để viết bản thảo thô của bạn. Đoạn văn của bạn nên có tổng cộng 5-6 câu. Thêm một 
tiêu đề cho bài viết của bạn. 

4. Sửa đổi và chỉnh sửa dự thảo thô Vật liệu:giấy, bút chì, từ điển (nếu 

 có),bạn đã ... 

❏ Viếtmột tiêu đề? 
❏ Giới thiệu bài viết của bạn với một 

câu chủ đề nêu ý kiến   của bạn? 

❏ Bao gồm 3-4 lý do để hỗ trợ ý kiến   của bạn? 
❏ Kết thúc đoạn văn của bạn bằng một câu kết thúc? 
❏ Dùng câu hoàn chỉnh? 
❏ Đặt khoảng cách ngón tay giữa các từ? 
❏ Sử dụng đúng chính tả, dấu câu và viết hoa? 

5. Viết bản thảo cuối cùng Tài liệu : giấy, bút chì, từ điển (nếu có) 

 Viết bản thảo cuối cùng của bạn bằng văn bản tốt nhất của bạn.  

 Những gì gia đình có thể làm được 
TÙY CHỌN HỌC TẬP 

● Nếu bạn có quyền truy cập vào Google Docs hoặc Tài liệu Word, hãy thực hành kỹ năng đánh 
máy của bạn và xuất bản bài viết của bạn. Gửi email cho giáo viên của bạn! 
 

CÁC HOẠT ĐỘNG VIẾT KHÁC 
● Viết thư cho một thành viên gia đình hoặc bạn bè và gửi thư cho họ. 
● Gửi email cho giáo viên hoặc hiệu trưởng của bạn. Họ rất thích nghe từ bạn! 
● Làm việc trên chữ viết tay của bạn. Tìm các từ xung quanh nhà của bạn hoặc trong sách và 

thực hành viết chúng với chữ viết tay tốt nhất của bạn. 



Các hoạt động học tập cho môn toán 
 lớp 2  

 
Một trong những tiêu chuẩn chung của tiểu bang Oregon cho 2 lớplà  xây dựng sự lưu loát với phép 
cộng và phép trừ trong vòng 100.   Những hoạt động này sẽ giúp con bạn hiểu hệ thống giá trị theo vị 
trí của hàng chục, hàng trăm và hàng trăm.  

Hoạt động của Tuần 3 

 Các tài liệu trò chơi bổ sung:  Bộ thẻ chơi với các lỗ cắm,  
                                                                                  nữ hoàng, vua và người pha trò bị loại bỏ. Ách phải  
                                                                                  tính là 1. 

ệu:  

 Xáo trộn các thẻ và giải quyết chúng. Mỗi người chơi đặt các thẻ của mình thành một đống úp xuống. 
Người chơi cùng nhau lật lá bài trên cùng và đặt nó vào trung tâm. Người chơi đầu tiên cộng số tiền vào hai thẻ với nhau 
và gọi ra câu trả lời sẽ lấy thẻ. 
Nếu một người chơi gọi một câu trả lời không chính xác, các thẻ được trả về dưới cùng của đống. Khi tất cả các thẻ đã 
được rút ra, người chiến thắng là người chơi có nhiều thẻ nhất. 
Biến thể: 
Phép trừ / Phép nhân  
Chơi như trên nhưng người chơi tìm thấy sự khác biệt thay thế hoặc nhân lên. 

 Nguyên liệu bổ sung:  xúc xắc2 con xúc xắc, bút chì, giấy và quầy 
                                                                                   (ngũ cốc, đồ chơi nhỏ, đá)  

 Mỗi người chơi cuộn 2 con xúc xắc. Các số hiển thị trên súc sắc của người chơi sau đó được cộng lại với nhau. Người 
chơi có số cao nhất sẽ thắng vòng đấu và có một lượt truy cập. Tiếp tục chơi cho đến khi người chơi có số lần đếm nhất 
định, ví dụ 12.  
Biến thể: 
Xúc xắc gấp đôi thành 100 
Người chơi cũng có thể thêm điểm của mình cho mỗi vòng và người chiến thắng có thể là người đầu tiên đạt 100.  

 Gia đình thực tế                                                     Vật liệu:  Bút chì và giấy   
 
Chỉ cho trẻ một tam giác gồm các số liên quan, ví dụ 10. Trẻ em sau đó cuộc chạy đua để là người đầu tiên 
viết 2 cộng sự kiệnvà 2 sự kiện trừ trong gia đình, tức là 7 + 3 = 10, 3 + 7 = 10, 10-3 = 7, 10-7 = 3. 
 

 

 

 Tài liệu số không xác định:  Biểu đồ hàng trăm (xem phía sau trang) 
 
Trò chơi này được chơi với một đối tác. Đầu tiên hãy nói với đối tác của bạn, phạm vi số sẽ từ 0 đến một 
trăm và nếu số đó là số lẻ hoặc số chẵn. Sau đó, đối tác của bạn chọn một số và bạn trả lời bằng cách nói 
số đó cao hơn, thấp hơn hoặc bạn có số chính xác.  
Ví dụ: 
 
Đối tác 1. Phạm vi số là 0-100 và số là số lẻ.  
Đối tác 2. Là số 43? 
Đối tác 1. Không, số lượng cao hơn. 
Đối tác 2. Là số 63? 
Đối tác 1. Không, số lượng thấp hơn. 
Đối tác 2. Là số 59? 
Đối tác 1. Có, bạn có số chính xác!  
 
 

 



  

Những gì gia đình có thể làm Bạn 
 

 
có biết rằng thực hành hàng ngày về sự trôi chảy toán học là rất quan trọng? Chúng là các khối xây dựng cho các 
khái niệm toán học cấp cao hơn. Dưới đây là một số hoạt động để giúp con bạn tăng sự lưu loát toán học. Những 
hoạt động này có thể kéo dài 10 - 15 phút và làm cho nó vui vẻ! 
Ví dụ: 

● Hỏi con bạn các sự kiện toán học khi bạn ở trong xe, nảy một quả bóng qua lại, hula hooping hoặc trong 
khi làm một bữa ăn cùng nhau, vv 

● Sử dụng tiền thật để giải các sự kiện toán học. 
● Hàng trăm biểu đồ  
● Flash cộng và trừ. 
● Chơi một trò chơi gia đình bao gồm toán học. 

 
 

 



Hoạt động học tập cho khoa học 
⭑ Lớp 2 

 
hai Học sinh lớpcó thể xác định và hiểu rằng Trái đất thay đổi theo nhiều cách. Một số nhanh và một số 
chậm. Những hoạt động này sẽ giúp học sinh của bạn hiểu Trái đất thay đổi như thế nào. 
 

Các hoạt động của Tuần 3 

1. địa hình Vật liệu : Bút chì, Giấy, Bút chì màu hoặc vật liệu nghệ thuật 

 Trái đất được tạo thành từ tất cả các loại  địa hình .  
● Vẽ  và dán nhãn nhiều nhất có thể: sông, đại dương, ao, núi, đồi, đảo, thung lũng, thác nước, suối, 

bãi biển.  
● Chọn địa hình yêu thích của bạn và  mô tả  nó bằng các từ. 

2. Trái đất luôn thay đổi vật liệu : Bút chì, giấy, bút chì hoặc vật liệu nghệ thuật 

 Động não  các loại thay đổi khác nhau của Trái đất:  xói mòn do gió, xói mòn nước, núi lửa, lốc xoáy, bão, xói 
mòn sông băng, động đất, xói mòn bờ biển.   Vẽ  và dán nhãn cho mỗi thay đổi Trái đất. Yêu cầu con bạn nói 
những gì bé biết về một loại thay đổi Trái đất. 

3. săn đá Vật liệu : Bộ sưu tập túi và đá 

 Đi dạo tự nhiên: Thu thập nhiều loại đá khác nhau, sau khi bạn về nhà rửa sạch đá để bạn có thể nhìn thấy 
chúng. Mô tả những gì bạn nhìn thấy và cảm nhận. Mô tả màu sắc, kết cấu và kích thước trong các từ. 

4. Xói mòn trong khu phố của tôi Vật liệu : Không 

 Ăn mòn là sự cố do thời tiết (gió, nước, lạnh, nóng)  
● Đi dạo trong khu phố của bạn và tìm kiếm các dấu hiệu  xói mòn (vết nứt, đất lỏng lẻo, cành cây gãy, 

nước hư hại). 
Câu hỏi: 

● Bạn biết gì về xói mòn? 
● Một số cách để ngăn chặn xói mòn là gì? 

5. thí nghiệm ăn mòn cookie Vật liệu : Cookie, hoặc một cái gì đó cứng, đĩa, đầu q, tăm, một 
lượng nước nhỏ, bút chì giấy 

 Đặt bánh quy lên đĩa (trong bồn rửa nếu có thể)  
● Bắt đầu bằng đầu q; cố gắng phá vỡ các cookie, ghi lại những gì xảy ra. 
● Sử dụng tăm để phá vỡ các mặt của cookie, ghi lại những gì xảy ra. 
● Sử dụng những giọt nước nhỏ và ghi lại những gì xảy ra. 

Câu hỏi: 
● Phần nào của cookie bị ăn mòn đầu tiên? 
● Điều gì làm việc tốt nhất? 
● Bạn có thể mô tả xói mòn? 

 những gì gia đình có thể làm 
 

● Play của tôi địa hình là ________ Tôi đang nghĩ đến một địa mạo nó has_________ và:gì.Bạn đang 
nghĩ về một ____________? 

● Tạocủa riêng bạn  núi lửa bùng nổ : Sử dụng Play-Doh hoặc đất sét, tạo thành một ngọn núi lửa nhỏ 
(cao 2 hoặc 3 inch) với một lỗ ở giữa, sau đó đổ đầy baking soda. Đổ một lượng nhỏ giấm vào và xem 
nó thổi !! Thêm màu thực phẩm đỏ vào giấm để làm dung nham đỏ. 



Hoạt động học tập cho nghiên cứu xã hội 
⭑ Lớp 2 ⭑ 

 
Tiêu chuẩn nghiên cứu xã hội Oregon xác định mnghiên cứu siêu văn hóa cho lớp 2. Những hoạt động 
này sẽ giúp con bạn so sánh quan điểm cá nhân với người khác khi tham gia cài đặt quy tắc. 
 

Các hoạt động của Tuần 3 

1. Các quy tắc tại Bữa trưa ở trường so 
với 
 Các quy tắc tại Nhà Ăn trưa  

Tài liệu : giấy, bút chì 

 ● Vẽ hai vòng tròn lớn chồng lên nhau trên một tờ giấy. Dán nhãn một vòng tròn Trường ăn trưa Bữa 
trưaBữa trưa  vàkhác tại nhà Ăn trưa. Dán nhãn cho phần ở giữa với . Đây được gọi là biểu đồ Venn.  

● Động não và liệt kê ít nhất 3 sự khác biệt giữa quy tắc ăn trưa ở nhà và quy tắc ăn trưa ở trường. 
Những ý tưởng này đi vào các mặt không chồng chéo của vòng tròn trong các khu vực tương ứng 
của chúng. Động não và liệt kê ít nhất 3 điểm tương đồng giữa các quy tắc ăn trưa ở nhà và ở 
trường. Những ý tưởng này đi vào phần chồng chéo của vòng tròn. 

●  

2. Nói về nó Tài liệu : Các quy tắc ở trường Ăn trưa so với Quy tắc tại nhà Ăn 
trưa Venn Sơ đồ giấy 

 Nói chuyện với gia đình bạn về các quy tắc ăn trưa ở trường so với các quy tắc ăn trưa ở nhà. Sử dụng Biểu 
đồ Venn của bạn để giải thích cách thức và lý do tại sao các quy tắc khác nhau và / hoặc giống nhau.  

 

3. Viết về nó Tài liệu : Sơ đồ Venn, giấy, bút chì 

 Sử dụng ghi chú của bạn từ Sơ đồ Venn để viết một đoạn văn. Hãy chắc chắn rằng bạn bắt đầu với một câu 
giới thiệu. Ví dụ: Có quy tắc ăn trưa khác nhau và quy tắc nhà khác nhau. Một quy tắc trường học là _____. 
Một quy tắc nhà là _____.  
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Nói với các thành viên gia đình về các quy tắc mà bạn thích ở trường sẽ hoạt động tốt ở nhà.  
● Nói về các quy tắc mà gia đình bạn muốn có cho bữa sáng hoặc bữa tối. 
● Tạo một poster với các quy tắc mới mà bạn đã thêm. Sử dụng một hệ thống điểm cho mỗi lần 

gia đình tuân theo các quy tắc mới. Đặt mục tiêu cho số điểm trước khi gia đình kiếm được 
phần thưởng. 



Hoạt động học tập cho nghệ thuật 
  Lớp 2  

 
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 chia sẻ các hoạt động trong các lĩnh vực của  Nhà hát, Nghệ thuật thị giác và Khiêu 
vũ! 
  
 

Các hoạt động của Tuần 3 

1. Làm nghệ thuật về cuộc sống của 
bạn Tài liệu : Giấy, Dụng cụ viết, Bất kỳ đồ dùng nghệ thuật nào bạn có 

 Tạo và chia sẻ một bức tranh hoặc bản vẽ lấy cảm hứng từ một sự kiện hạnh phúc / tích cực trong cuộc 
sống của bạn. 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật được đánh địa chỉ: 2nd VA.1.CR1.2 Chia sẻ những cách tưởng tượng mà tác phẩm nghệ thuật có thể được sử 
dụng để truyền đạt một câu chuyện, kinh nghiệm hoặc ý tưởng. 

2. Mang một câu chuyện vào cuộc 
sống! Tài liệu : Không 

 Sử dụng chuyển động để diễn ra một phần của câu chuyện bạn đã đọc. 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: DA.1.CR1.2 Khám phá chuyển động lấy cảm hứng từ nhiều loại kích thích và đề xuất các nguồn bổ 
sung cho ý tưởng chuyển động. 

3. Trở thành nhân vật Vật liệu : Nhiều vật dụng khác nhau trong nhà của bạn 

 Sử dụng bất kỳ vật liệu nào bạn có quanh nhà để ăn mặc giống như một nhân vật trong sách, phim hoặc 
chương trình truyền hình.  
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật được đánh địa chỉ: TH.9.RE3.2  Sử dụng prop hoặc trang phục trong trải nghiệm kịch có hướng dẫn (ví dụ: 
kịch quá trình, kịch truyện, kịch sáng tạo) để mô tả các nhân vật, bối cảnh hoặc sự kiện. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● giúp động não một số sự kiện tích cực trong cuộc sống của con bạn. 
● Thảo luận về cách các phong trào có thể thể hiện cảm xúc.  
● Giúp thu thập các vật liệu để mặc quần áo như: quần áo, bìa cứng, giấy hoặc bất cứ thứ gì 

bạn có! 



Hoạt động học tập cho sức khỏe 
 Lớp 2  

 
Thế giới thực phẩm rộng rãi 

● Nói về loại thực phẩm nào tốt cho sức khỏe 
● Tìm hiểu về tác dụng của các tác dụng tốt cho sức khỏe và ít gây hại cho cơ thể 

 
Tuần 3 Hoạt độngCác 

1. 
yêu thích về sức khỏe 

tài liệu:  Một tờ giấy hoặc giấy để vẽ, bút chì màu / bút đánh dấu / 
bút chì, hình ảnh thực phẩm từ các nhóm thực phẩm khác nhau, 
keo hoặc băng 

 Đầu tiên, Nói về các nhóm thực phẩm khác nhau: Ngũ cốc (bánh mì, ngũ cốc, gạo, mì ống), trái cây và rau 
quả, sữa, protein Sau đó thảo luận: Bạn cảm thấy thế nào sau Bạn ăn các loại thực phẩm khác nhau? Có 
một số thực phẩm làm cho bạn cảm thấy khỏe mạnh hơn những người khác? (Năng lượng hơn? Có khả 
năng tập trung hơn?) Sau đó, cắt ra hoặc rút ra các ví dụ về thực phẩm từ mỗi nhóm thực phẩm và gắn nó 
vào đĩa. Cuối cùng, viết ra một từ để mô tả mỗi thực phẩm làm cho bạn cảm thấy như thế nào.  

2. Hình ảnh này!  Vật liệu : giấy, bút màu / bút đánh dấu / bút chì 
 

 Hãy tưởng tượng rằng bạn vừa được yêu cầu thiết kế một bức tranh cho một tạp chí quảng cáo đồ ăn nhẹ 
lành mạnh. Hãy nghĩ về một bữa ăn nhẹ lành mạnh. Một số ví dụ là táo với bánh quy graham, bánh quy với 
sữa chua ít béo và cần tây với phô mai kem và nho khô ít béo. Tạo một quảng cáo sẽ khiến mọi người muốn 
ăn đồ ăn nhẹ lành mạnh của bạn.   Sau đó, tôihủy bỏ bản vẽ của bạn và bao gồm một câu trong quảng cáo 
của bạn. 

3. Hãy tạo ra âm nhạc! Tài liệu : Không có! 

 Thay thế lời của một bài hát yêu thích bằng những từ sẽ nhắc nhở người khác về tầm quan trọng của việc 
ăn các bữa ăn lành mạnh và tuân theo các hướng dẫn xử lý thực phẩm. Thực hiện nó cho gia đình của bạn! 

Ví dụ (theo giai điệu của Three Blind Mice): 
Rửa tay, rửa tay. 
Ăn thức ăn ngon, ăn thức ăn ngon. 
Nếu bạn ăn uống lành mạnh, bạn sẽ luôn khỏe mạnh. 
Nếu bạn rửa tay, bạn không thể đi sai. 
Hãy chắc chắn để làm điều này cả ngày dài. 
Ăn thức ăn tốt.  

 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Chuẩn bị bữa ăn và đồ ăn nhẹ cùng nhau và nói về những loại thực phẩm trong nhóm thực 
phẩm nào, thực phẩm nào tốt cho sức khỏe, chúng ta cảm thấy như thế nào khi ăn mỗi thứ, 
v.v ...  

● Tạo ra âm nhạc và quảng cáo cùng nhau. Để mỗi thành viên trong gia đình thực hiện những gì 
họ đã tạo cho phần còn lại của gia đình 



Hoạt động học tập cho âm nhạc 
  Lớp 2  

Tiêu chuẩn âm nhạc quốc gia yêu cầu học sinh lớp hai có thể viết và biểu diễn âm nhạc của riêng mình 
cũng như thể hiện bản thân thông qua các lựa chọn âm nhạc. Học sinh của bạn sẽ tạo và viết các mẫu 
nhịp điệu của riêng họ hoặc viết lại nhịp điệu trong một bài hát mà họ đã biết. Họ cũng sẽ sử dụng sự 
sáng tạo của mình để thử nghiệm các âm thanh và giọng nói khác nhau để giúp kể một câu chuyện.  
 

Hoạt động của Tuần 3 

1. Vẽ và viết Nhịp điệu Tài liệu : giấy và bút chì 

 Thực hành vẽ / viết các nhịp điệu sau đây, đảm bảo thực hành vẽ chúng chính xác, nhiều lần.  
Hãy chắc chắn tô màu trong các đầu ghi chú như bạn thấy ở đây: 

 
Ta Rest Ti - Ti 

2. Nhịp điệu trong Bốn nhịp Vật liệu : giấy và bút chì  

 Viết nhịp điệu trong các nhóm BỐN BEATS. Hãy nhớ rằng mỗi mẫu nhịp có giá trị MỘT nhịp đầy đủ (TiTi là 
HAI SOUNDS trên MỘT BEAT).  

3. Tạoâm thanh tài liệu : Sách thiếu nhi hoặc truyện ngắn 

 Chọn một truyện ngắn hoặc sách thiếu nhi bạn có ở nhà và tạo âm thanh bằng các nhạc cụ bạn đã tạo, bộ 
gõ cơ thể hoặc âm thanh để giúp kể câu chuyện của bạn. Bạn có thể sử dụng một âm thanh khác nhau cho 
mỗi nhân vật hoặc để lặp lại âm thanh trong sách. 

4. cá mập cho bé Vật liệu : Tìm thấy các dụng cụ xung quanh nhà hoặc những dụng 
cụ mà bạn tự làm. 

 Baby Shark: Cung cấp cho mỗi nhân vật đó là âm thanh nhạc cụ hoặc giọng nói riêng (baby, mama, Daddy, 
grandpa) và chơi / hát bài doo doo doo doo với giọng nói đó. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Giúp học sinh tìm nhạc cụ hoặc ghi nhớ nhạc cụ từ Tuần 1.  
● Vẽ các dòng trên giấy (___ ___ ___ ___) để phác thảo các nhịp.  
● Giúp định vị các câu chuyện và giúp đọc nếu có thể 
● Hãy là một thành viên tích cực và tham gia cho học sinh của bạn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Các hoạt động học tập cho PE 
  Lớp 2  

Tiêu chuẩn giáo dục thể chất Oregon  công nhận giá trị của hoạt động thể chất đối với sức khỏe, sự 
thích thú, thử thách, thể hiện bản thân và / hoặc tương tác xã hội. Các hoạt động này sẽ giúp bạn thử 
thách cơ thể và giúp bạn di chuyển.  
 

Các hoạt động của Tuần 3 

1. tập thể dục Coin Flip Tài liệu : Tiền xu  

 Đối với hoạt động này, nhận bất kỳ đồng xu nào và quyết định bên nào đứng đầu và bên nào là đuôi. Lật 
đồng xu và thực hiện các hoạt động cho dù nó hạ cánh trên đầu hoặc đuôi. 
 

 
 
 

tròn 

Đầu 

 

Đuôi 

 

1 20 Giắc cắm nhảy 20 Đầu gối cao 

2 30 giây Chạy bộ tại chỗ 30 giây Vặn thân 

3 15 Squats 15 Nhảy ếch (chạm ngón chân, nhảy lên cao) 

4 5 Đẩy lên 10 Quỳ xuống Đẩy lên 

5 20 giây Plank  20 Ngồi Up 

6 20 Mông Kicks 20 Nhảy Jacks 

7 20 giây Vòng tay 20 giây Ngồi và vươn ngón chân 

8 20 Nhảy Bunny (đứng và nhảy) 20 Nhảy Jacks 

9 5 Đẩy lên 20 Núi leo núi 

10 15 Knees cao 15 Kick Kickers 

 

2. Bảng chữ cái củathực phẩm lành mạnh  Nguyên liệu : Không có 

 Đối với hoạt động này, hãy tìm một đối tác (có thể là anh / chị, cha mẹ, anh em họ, v.v.) để thử thách. Bạn sẽ 
được liệt kê những thực phẩm tốt cho sức khỏe bắt đầu bằng chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái. Thay phiên 
nhau người nói thực phẩm đầu tiên cho bức thư. Nếu bạn không thể nghĩ ra một loại thực phẩm lành mạnh 
cho bức thư bạn đang viết, hãy thực hiện 5 bước nhảy và chuyển sang chữ cái tiếp theo.  
 
Ví dụ:  

Letter Player # 1 Player # 2 

A Apple Almond  

B Blueberry  Banna 



C Carrot   - (Không thể nghĩ ra bất kỳ, 5 giắc cắm nhảy) - 

Tiếp tục với các chữ cái cho đến cách Z Z 

 

3. bữa tiệc khiêu vũ Tài liệu về : Máy nghe nhạc 

 Chơi một số nhạc và có một bữa tiệc khiêu vũ! Bạn có thể tự thực hiện hoạt động này hoặc thu hút càng 
nhiều người tham gia càng tốt. Bạn có thể đến với một thói quen nhảy và thử các động tác khác nhau.  

4. Kéo giấy Rockthể dục  Vật liệu : Không 

 
Chọn đối tác để chơi kéo giấy rock với. Trước khi bạn  
bắt đầu trò chơi, hãy chọn một hoạt động thể dục mà người thua
hoàn thành.  

Ví dụ có thể bao gồm: 
● 5 Đẩy lên 
● 10 Giắc cắm nhảy 
● 5 Ngồi lên 
● 5 Squats 

5. khóa học vượt chướng ngại  Tài liệuvật : Bất cứ điều gì bạn chọn 

 Tạo một chướng ngại vật trong nhà hoặc sân của bạn. Hãy sáng tạo với nó. Thời gian cho chính mình và cố 
gắng để đánh bại thời gian của bạn!  
 

 Những gì gia đình có thể làm 
● Bắt đầu và kết thúc một ngày của bạn với một phút chánh niệm.  

Một phút chánh niệm là 60 giây yên tĩnh trong khoảnh khắc hiện tại. Đừng nghĩ về bất cứ điều 
gì đã xảy ra hoặc bất cứ điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nếu tâm trí của bạn bắt đầu đi lang 
thang, hãy tập trung vào hơi thở của bạn. Một phút chánh niệm là một công cụ tuyệt vời để sử 
dụng bất cứ lúc nào trong ngày đặc biệt là nếu bạn cảm thấy quá tải, lo lắng, điên hoặc chỉ cần 
tập trung.  

 
● Bắt đầu một ngày Chánh niệm  
● Kết thúc một ngày Chánh niệm 

 
● Kết hợp các hoạt động thể chất với nhau.  

Dành thời gian mỗi ngày để hoạt động thể chất cùng nhau. Đây có thể là một cách tuyệt vời để 
làm việc cùng nhau để giảm căng thẳng và phát triển thói quen lối sống lành mạnh. Một ví dụ 
khác về cách điều này có thể được thực hiện, là cho những người có thể, đi dạo hàng ngày 
như một gia đình. 

 



Hoạt động học tập để nói và nghe 
  lớp 2  

 
Ở lớp 2, học sinh sẽ  tham gia vào các cuộc hội thoại để mô tả các ý chính, thu thập thông tin và / 
hoặc hiểu sâu hơn về một chủ đề . Những hoạt động này sẽ tạo cơ hội cho con bạn nói thành câu hoàn 
chỉnh và sử dụng ngôn ngữ học thuật.   

Hoạt động tuần 3 

1. Nói về đồ chơi Vật liệu : đồ chơi, giấy, bút chì, bút màu 

 Mô tả đồ chơi yêu thích của bạn một cách chi tiết cho ai đó trong gia đình bạn. Tại sao nó là đồ chơi yêu 
thích của bạn? Đưa ra ít nhất hai lý do tại sao bạn thích nó. Sử dụng câu hoàn chỉnh. Tiếp theo vẽ một bức 
tranh đồ chơi của bạn và viết hai câu mô tả của bạn. 

2. trò chơi đoán Tài liệu : không 

 nghĩ đến một con vật. Mô tả động vật bằng cách sử dụng 3-5 câu hoàn chỉnh. Yêu cầu đối tác của bạn đoán 
con vật sau khi bạn đưa ra tất cả manh mối của mình. Con vật của tôi rất cao. Nó sống trong tự nhiên, trong 
một phần nóng của thế giới. Thêm vào đó, con vật của tôi có màu vàng cam. Động vật của tôi là gì? Thay 
phiên nhau với đối tác của bạn đưa ra manh mối và đoán động vật. 

3. Trồng hạt giống Vật liệu : giấy, bút chì, bút màu 

 Bây giờ là mùa xuân! Nói chuyện với ai đó trong gia đình bạn về cách bạn có thể trồng cây. Tạo một hướng 
dẫn 5 bước để trồng. Bắt đầu với những gì bạn cần cho dự án này, sau đó dẫn dắt ai đó qua các bước bằng 
cách sử dụng các từ nối tiếp: đầu tiên, sau đó, tiếp theo, cuối cùng. Viết ra các bước của bạn và minh họa 
từng phần trong quy trình. 

4. Giấu và tìm đồ vật Vật liệu : đồ gia dụng, đồ chơi, v.v ... 

 Hãy để ai đó trong gia đình bạn giấu đồ vật trong một trong các phòng của bạn. Bạn sẽ hỏi 4 câu hỏi để thu 
thập manh mối để tìm đối tượng. Sử dụng giới từ (từ vị trí) để đặt câu hỏi của bạn. Có phải nó  ở, trên, dưới, 
bên cạnh, bên trên, bên dưới, gần gần ..? Nếu bạn đoán được đối tượng ở đâu sau 4 câu hỏi, bạn sẽ thắng! 
Thay phiên nhau giấu đối tượng và đoán vị trí ẩn nấp. 

5. Ẩn và Tìm kiếm Đối tượng:Bản đồ Tài liệu : đối tượng gia đình, đồ chơi, v.v., giấy, bút chì 

 Bạn có thể thực hiện một biến thể của hoạt động trên bằng cách vẽ bản đồ phòng hoặc nhà của bạn. Sau đó 
đưa ra hướng dẫn để tìm đối tượng ẩn bằng bản đồ để xem ai đó có thể tìm thấy kho báu mà bạn đã giấu 
không. Hãy chắc chắn để đưa ra hướng dẫn như, Bắt đầu ở cửa trước và đi bên phải. Nhìn gần chiếc ghế 
dài, dưới bàn cà phê. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Thu hút con bạn vào cuộc trò chuyện! Những hoạt động này là những cách đơn giản, cơ bản để nói 
chuyện với con bạn trong khi làm những việc khác, nhưng những cuộc trò chuyện có thể có bất cứ lúc 
nào trong suốt cả ngày. Họ có dành thời gian trên YouTube không? Hỏi họ về chương trình họ đang 
xem. Họ có chơi game không? Hỏi họ về các quy tắc của trò chơi, các nhân vật, các chiến lược họ sử 
dụng.  

● Nhắc nhở học sinh của bạn để giao tiếp bằng mắt và nói rõ ràng. 
● Cho học sinh của bạn thời gian để suy nghĩ và chuẩn bị câu hỏi và câu trả lời của mình. 



Các hoạt động học tập cho chăm sóc sức khỏe & tự chăm sóc 
  Lớp 2 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 : giấy, bút màu hoặc bút đánh dấu 

 Công cụ nghe nhắc nhở chúng ta lắng nghe bằng tai, mắt và trái tim. Sử dụng trái tim của chúng tôi nhắc 
nhở chúng tôi chú ý những gì người khác đang cảm thấy và suy nghĩ về cảm giác của chúng tôi nếu chúng 
tôi ở trong đôi giày của họ. Hỏi người bạn đang nói để đặt tên cho những cảm xúc đi cùng với những gì họ 
đang nói. Bạn có thể nói, tôi thấy bạn đang tức giận, bạn cũng đang cảm thấy đau sao? 
 
Yêu cầu một thành viên gia đình nói với bạn về một cái gì đó đã xảy ra với họ ngày hôm nay. Thực hành 
nghe bằng tai, mắt, tâm trí và trái tim của bạn. Sau đó yêu cầu họ lắng nghe bạn trong khi bạn nói với họ về 
điều gì đó đã xảy ra với bạn. Vẽ một bức tranh về những gì đã xảy ra trong ngày của thành viên gia đình 
bạn. Hãy chắc chắn bao gồm rất nhiều chi tiết để cho thấy rằng bạn đang lắng nghe.  

2. biết ơn  Tài liệu : Nhiều thứ khác nhau trong không gian sống của bạn 

 Hãy tiếp tục một cuộc săn lùng lòng biết ơn trong nhà của bạn! Tìm những điều này và nghĩ xem bạn biết ơn 
họ như thế nào: 1. Thứ gì đó là màu sắc yêu thích của bạn 2. Người mà bạn biết ơn (và ôm họ nếu bạn 
muốn!)  
3. Thứ gì đó khiến bạn cười 4. Thứ gì đó khiến bạn cười làm cho bạn hạnh phúc 5. cái gì đó có mùi hoặc có 
mùi vị tốt  

3. Đạo luậtKindness: Vật liệu các thành viên gia đình bạn sống với 

 Cung cấp cho mỗi người trong gia đình bạn một lời khen bởi suy nghĩ về những gì bạn đánh giá cao về họ 
và nói với họ. Một ví dụ có thể là: cảm ơn mẹ vì đã luôn giúp đỡ tôi khi tôi cần. Để người khác biết bạn đánh 
giá cao họ sẽ giúp ngày của họ hạnh phúc và tốt đẹp hơn! 

4. phá vỡ não  Vật liệu : Cơ thể và hơi thở của bạn 

 Hãy nghỉ ngơi! Duỗi hai tay lên trời và giữ chúng ở đó, sau đó chạm ngón chân của bạn (hoặc vươn xuống 
về phía chúng). Hãy thử lại và hít vào khi bạn duỗi thẳng và thở ra khi bạn chạm vào ngón chân. Lặp lại 5 
lần nữa.  

5. Thiền /chánh niệm Tài liệu : Cơ thể và hơi thở của bạn 

 Dừng lại những gì bạn đang làm để có một khoảnh khắc chánh niệm. Ngồi xuống trên sàn chéo chéo dưới 
đáy của bạn và đặt tay lên đầu gối của bạn. Tập trung vào hơi thở của bạn và khi bạn thở nói: Tôi đang thở 
vào, tôi đang thở ra. Để ý cơ thể bạn chậm lại và bình tĩnh và tận hưởng cảm giác đó.  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Khuyến khích con bạn sử dụng  công cụ lắng nghe  khi chúng có mâu thuẫn hoặc vấn 
đề với thành viên gia đình. Cho họ tập trung lắng nghe bằng  tai để nghe người kia 
đang nói gì, nghe bằng  mắt  để nhận thấy người đó đang cảm thấy như thế nào, lắng 
nghe bằng  trái tim để hiểu tại sao người đó lại cảm thấy như vậy (hoặc nói họ là ai nói) 
và lắng nghe bằng tâm trí của họ để  hiểu  những gì người đó đang nói.  
 



 
 
 

Tuần 4 



Hoạt động học tập để đọc 
 lớp 2  

 
Học sinh sẽ có thểnhận dạng và đọc các từ được đánh vần không chính xác phù hợp với cấp lớp, đọc 
với độ chính xác và lưu loát đủ để hỗ trợ hiểu, đọc văn bản cấp lớp với mục đích và hiểu và đọc chính 
xác văn bản cấp lớp , tỷ lệ thích hợp, và biểu hiện trên các bài đọc liên tiếp. 
 

Hoạt động tuần 4 

1. Từ vựng:

 

Tài liệu : Giấy, bút chì 

 Câu: Viết một câu hoàn chỉnh sử dụng từ vựng. Gạch chân từ vựng bằng bút chì. Thực hành đọc câu của 
bạn với một người lớn ở nhà. Sau khi hoàn thành câu của bạn, có một người lớn cung cấp cho bạn một bài 
kiểm tra chính tả về các từ vựng.  

2. 

Từ vựng: 

 

Tài liệu : Giấy, bút chì 

 Xây dựng một câu chuyện:  Tạo một câu chuyện bằng cách sử dụng tất cả các từ vựng trong câu chuyện 
của bạn. Hãy chắc chắn rằng câu chuyện của bạn có một khởi đầu, giữa, kết thúc. Câu của bạn nên bắt đầu 
bằng chữ in hoa và kết thúc bằng điểm kết thúc. Gạch chân từ vựng của bạn trong câu chuyện của bạn. Sau 
khi bạn hoàn thành câu chuyện của mình, hãy đọc to với người lớn. 

3. Từ vựng: 

 

Vật liệu : Giấy, bút chì, kéo 

 Thực hành Flashcard:  Lấy kéo và cắt ra những mảnh giấy có kích cỡ không đáng kể. Trên mỗi mảnh giấy, 
viết một từ vựng. Trộn các từ và đặt chúng trong một đống mặt xuống. Yêu cầu một người lớn chỉ cho bạn từ 
đó và đọc to từng từ. Thực hành thói quen này.  
Có một người lớn cung cấp cho bạn một bài kiểm tra chính tả về các từ vựng khi kết thúc thực hành 
flashcard của bạn. 

4. đọc hiểu  Tài liệu : Đoạn văn hiểu ở trang tiếp theo.  

 Đọc hiểu là khả năng hiểu những gì đang được đọc. Đọc đoạn văn sau đây thành tiếng nhiều lần trong tuần 
này. Mỗi lần bạn đọc, hãy trả lời một số câu hỏi hiểu để xem bạn nhớ được bao nhiêu! 
 
Câu hỏi: 
Trước khi đọc:  Loại gấu yêu thích của bạn là gì và tại sao? Bạn biết gì về gấu Panda? Bạn muốn tìm hiểu gì 
về Panda Bears? 
Sau khi đọc:  Giải thích hai cách gấu trúc khác với gấu thông thường. Lông gấu trúc trông như thế nào? Gấu 
panda ăn gì? Viết hai sự thật thú vị về gấu panda.  

5. Thực hành: Tài liệu trôi chảy: Thông thạo lưu loát ở trang tiếp theo. 

 Lưu loát là khi chúng ta đọc trôi chảy và có biểu hiện. Đọc đoạn văn này 3-5 lần trong tuần này và thời gian 
cho chính bạn mỗi lần bạn đọc nó. Khi bạn trở nên quen thuộc hơn với văn bản, thời gian bạn cần để đọc nó 
sẽ ngắn hơn! Đừng đi quá nhanh mà bạn không thể hiểu được! 
Lần 1: _____ Lần thứ 2: _____ Lần thứ 3: _____ Lần thứ 4: _____ Lần thứ 5: _____ 



 Gia đình có thể làm gì 
 

● Cha mẹ có thể hỗ trợ tiêu chuẩn này bằng cách (học sinh tự đọc, cho người khác hoặc nghe 
đọc) 20 phút mỗi ngày. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



Hoạt động học tập cho Tiêu đề 1 Đọc 
  Lớp 2 và Lớp 3  

 

Học sinh lớp 2 cần có khả năng giải mã các từ đa âm. Đọc các từ có nhiều hơn một âm 
tiết giúp học sinh có thể giải mã các từ ngày càng phức tạp hơn.  
 

Hoạt động tuần 4 

1.  Xem lại các âm tiết của người Hồi 
giáo bằng chữ Vật liệu : giấy, bút chì 

 Viết các từ sau trên một tờ giấy:  Rừng rậm, cầu vồng, mở đường, tượng đài, chơi, mừng lễ . Vẽ các 
dòng trong mỗi từ để hiển thị có bao nhiêu âm tiết trong từ. (Ví dụ: muf / fin Trực)  Gợi ý:  Bạn sẽ không vẽ các 
dòng bằng từ chỉ có 1 âm tiết. 

2. Âm tiết pha trộn Chữ viết thành chữ 
(trò chơi phù hợp) 

Vật liệu : giấy, bút chì, kéo / hoặc giấy ghi chú 

 Viết các phần sau của từ trên giấy thông báo (hoặc cắt giấy thành hình vuông):  spi spi, der, win, dow, ta, 
ble , tur,TLE”.Bạn sẽ có 8 thông báo. Đặt chúng úp mặt xuống. Với một đối tác, thay phiên nhau chọn 2 thẻ. 
Đọc từng thẻ. Nếu 2 thẻ cùng nhau có thể tạo ra một từ, thì chúng là một trận đấu và bạn giữ chúng. Tiếp tục 
thay phiên nhau chọn thẻ và đọc chúng cho đến khi tất cả các thẻ được sử dụng.  
 

spi der 

win dow 

ta ble 

tur tle 

 

3. Âm tiết phân chia thành một từ 
(hoạt động sắp xếp) 

Tài liệu : giấy, bút chì 

 Vẽ 2 dòng trên một tờ giấy để chia giấy thành 3 cột. Ở trên cùng, gắn nhãn một cột  Một từ có một âm tiết , 
nhãn, cột khác Một cột  hai từ có một âm tiết , và cột cuối cùng là  ba từ có ba âm tiết . Sắp xếp các từ sau 
bằng cách viết chúng dưới cột chính xác: côn trùng, pinball, phát minh, dây đeo, trống, bóng rổ, tin 
tưởng, hoàn thiện.  ( “Ví dụ:  người tuyết  có 2 âm tiết”, nó sẽ được viết dưới cột  “hai chữ âm tiết”) 
 

“mộttừ âm tiết”“two từ âm tiết”“bachữ âm tiết” 

 “người tuyết”  

 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Chơi một trò chơi âm tiết . Nhìn xung quanh phòng và chọn một đối tượng. Ví dụ, nếu bạn 
chọn  bảng bảng  mà bạn có thể nói, thì tôi thấy thứ gì đó màu nâu có 2 âm tiết. 

● Cắt một mảnh giấy thành hình vuông. Viết từng từ trong các hoạt động của tuần này lên các 
thẻ. Cho trẻ đọc qua các thẻ càng nhanh càng tốt. Sau đó, bảo họ đọc tất cả các từ bằng 
giọng ngớ ngẩn, bằng giọng to, bằng giọng nói nhỏ hoặc các loại giọng nói hài hước khác. 

● Khi bạn đọc với con, hãy tìm những từ có 1, 2 và 3 âm tiết. Giữ một danh sách cho mỗi. Vào 
cuối tuần, hãy xem bạn đã tìm thấy bao nhiêu từ trong mỗi nhóm.  



Các hoạt động học tập để viết 
  lớp 2 Các  

 
tiêu chuẩn viết của Oregon xác định rằng học sinh sẽ có thể  viết các bài tường thuật trong đó chúng 
kể lại một sự kiện được xây dựng kỹ lưỡng hoặc chuỗi các sự kiện ngắn .  
 

Hoạt động của Tuần 4 

1. Chọn lời nhắc Tài liệu : giấy, bút chì 

 Chọn một trong những lời nhắc sau. Động não suy nghĩ của bạn về chủ đề này. Tạo một danh sách, vẽ một trang web 
từ hoặc viết ý tưởng khi chúng đến với bạn. 
 

Nhắc # 1 Nhắc # 2 

Một lần tôi đã giúp ai đó 
 

Nghĩ về một thời gian mà bạn đã giúp ai đó. Bạn đã làm 
gì và nó khiến bạn cảm thấy thế nào?  

Một thời gian tôi đứng dậy vì _____ 
 

Hãy nghĩ về một thời gian bạn đứng lên vì chính mình 
hoặc người khác. Bạn đã làm gì và bạn cảm thấy thế 

nào? 

 

2. tổ Vật liệu chức:giấy, bút chì 

 Sử dụng những ý tưởng động não của bạn để sắp xếp suy nghĩ của bạn (suy nghĩ về nó như thế nào sẽ xem xét trên 
một tổ chức đồ họa). Bao gồm một câu chủ đề để giới thiệu bài viết của bạn, 4 chi tiết sử dụng các từ chuyển tiếp (đầu 
tiên, tiếp theo, sau đó, cuối cùng) và một câu kết thúc để kết thúc đoạn văn của bạn. 

3. Viết bản thảo thô Tài liệu : giấy, bút chì 

 Sử dụng bảng tổ chức của bạn để viết bản thảo thô của bạn. Đoạn văn của bạn nên có tổng cộng 6 câu. Thêm một tiêu 
đề cho bài viết của bạn. 

4. Sửa đổi và chỉnh sửa dự thảo thô Vật liệu:giấy, bút chì, từ điển (nếu 

 có),bạn đã ... 

❏ Viếtmột tiêu đề? 
❏ Giới thiệu bài viết của bạn với một 

câu chủ đề? 
❏ Bao gồm 4 chi tiết? 

❏ Sử dụng các từ chuyển tiếp cho chi tiết của bạn (đầu tiên, 
tiếp theo, sau đó, cuối cùng)? 

❏ Kết thúc đoạn văn của bạn bằng một câu kết thúc? 
❏ Dùng câu hoàn chỉnh? 
❏ Đặt khoảng cách ngón tay giữa các từ? 
❏ Sử dụng đúng chính tả, dấu câu và viết hoa? 

5. Viết bản thảo cuối cùng Tài liệu : giấy, bút chì, từ điển (nếu có) 

 Viết bản thảo cuối cùng của bạn bằng văn bản tốt nhất của bạn.  

 Những gì gia đình có thể làm được 
GIẢI QUYẾT TÌM HIỂU 

● Nếu bạn có quyền truy cập vào Google Docs hoặc Tài liệu Word, hãy thực hành kỹ năng đánh 
máy của bạn và xuất bản bài viết của bạn. Gửi email cho giáo viên của bạn! 
 

CÁC HOẠT ĐỘNG VIẾT KHÁC 
● Viết thư cho một thành viên gia đình hoặc bạn bè và gửi thư cho họ. 
● Gửi email cho giáo viên hoặc hiệu trưởng của bạn. Họ rất thích nghe từ bạn! 
● Làm việc trên chữ viết tay của bạn. Tìm các từ xung quanh nhà của bạn hoặc trong sách và 

thực hành viết chúng với chữ viết tay tốt nhất của bạn. 



Các hoạt động học tập cho môn toán 
  Lớp 2 Các  

tiêu chuẩn toán học ở Oregon xác định việc giải các bài toán đố liên quan đến hóa đơn đô la, khu phố, 
đồng xu, biệt hiệu và đồng xu, sử dụng các ký hiệu $ và một cách thích hợp làm kỹ năng ưu tiên ở lớp 
2.  
 

Tuần 4 Hoạt động 

1.  Chơi những gì trong ví của tôi?  
 Tài liệu : Tiền xu 

 Đây là một trò chơi thú vị mà học sinh của bạn sẽ yêu thích. Cho học sinh biết số xu và / hoặc hóa đơn trong 
ví tưởng tượng của bạn và bảo họ thử đoán số tiền. Ví dụ: bạn có thể nói rằng tôi có một hóa đơn dưới mười 
đô la và hai đồng xu. Có gì trong ví của tôi? Sau đó sinh viên cố gắng đoán các hóa đơn / tiền và số tiền. 
Bạn có thể cung cấp cho con bạn nhiều manh mối hơn: Tôi có một hóa đơn đô la và hai đồng xu ít hơn mười 
xu. 
 

2. săn tiền Tài liệu : Tiền xu, hóa đơn (tùy chọn) 

 Ẩn một số lượng tiền và / hoặc hóa đơn nhất định quanh phòng. Cho học sinh của bạn biết có bao nhiêu 
đồng xu và / hoặc hóa đơn được giấu và để chúng đi tìm chúng. Sau khi tìm thấy tất cả các đồng xu và / 
hoặc hóa đơn, yêu cầu học sinh của bạn thêm số tiền. 
 

3. chuyến đi mua sắm  Tài liệu về : Quảng cáo cửa hàng, Giấy, Bút chì, Tiền xu (tùy 
chọn),  

 Cung cấp cho sinh viên cửa hàng quảng cáo bán hàng. Nói với họ rằng họ có một số tiền giả vờ nhất định và 
để họ đi mua sắm! Yêu cầu họ vẽ và viết về những gì họ có thể mua, số tiền họ đã chi tiêu và số tiền họ đã 
thay đổi. 
 

4. 
Trò chơi đô la: Cuộc đua đến $ 1  

 
Vật liệu : Túi giấy, tiền chơi hoặc tiền thật Hai thứ sau đây: đồng 
xu, biệt hiệu, đồng xu, khu phố, nửa đô la; bút chì và giấy. Một 
đến bốn người chơi phấn khích 

 Mục tiêu của những trò chơi này là luyện tập đếm và thêm tiền để đạt $ 1. Đặt tất cả các đồng xu vào túi giấy 
và lắc túi. Yêu cầu người chơi đầu tiên chọn một đồng xu từ túi và vẽ nó trên tờ giấy của mình. Anh ta sau 
đó sẽ trả lại số tiền đó vào túi. Lắc túi lần nữa, sau đó nhờ người chơi thứ hai chọn một đồng xu từ túi, rút   nó 
ra trên tờ giấy của mình và trả lại vào túi. Tiếp tục với những người chơi khác theo cách này, để mỗi người 
chơi chọn một đồng xu và vẽ nó trên giấy của họ. Mỗi người chơi sẽ cần đếm tổng giá trị của các đồng xu 
trên giấy của họ sau mỗi lượt. Người chiến thắng là người chơi đầu tiên đạt $ 1 trở lên. 

 

5. trò chơi đổi tiền  Tài liệu : Xúc xắc, Giấy, Bút chì, Tiền xu 

 Mục tiêu của trò chơi là kiếm được $ 1. Mỗi người chơi lắc xí ngầu và nhận được số tiền đó bằng xu (nếu 
bạn cuộn 5 và 2 bạn nhận được 7 xu). Việc trao đổi diễn ra khi có hơn 5 đồng xu; họ được đổi lấy một niken; 
2 nick được đổi lấy 1 xu; 2 xu và một niken được trao đổi trong 1 quý; 4 quý = $ 1. Chơi cho đến khi tất cả 
người chơi đã nhận được $ 1 để giảm khả năng cạnh tranh. Cũng nói về cách đây là một trò chơi may rủi, 
không phải kỹ năng. Nhận được đồng đô la đầu tiên chỉ là như vậy, không phải là chiến thắng.  
 
 
 
 



 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Khuyến khích con bạn mô tả làm thế nào họ có câu trả lời. Xem nếu họ có thể sử dụng một 
chiến lược khác để có được câu trả lời tương tự.  

● Sử dụng các khung câu dưới đây, sẽ giúp hỗ trợ họ khi họ giải thích suy nghĩ của họ.  
● Chiến lược tôi sử dụng là Lôi 
● Tôi biết câu trả lời là hợp lý vì ... 
● Một chiến lược khác tôi có thể sử dụng là Mạnh 
● Tôi nghĩ về nó theo một cách khác 
● Câu trả lời của tôi có ý nghĩa bởi vì  

 
 

 



Các hoạt động học tập cho Khoa học 
 Lớp 2 Các  

 
Seconhọc sinh lớpd có thể thực hiện các quan sát để xây dựng một tài khoản dựa trên bằng chứng về cách 
một vật thể được tạo thành từ một mảnh nhỏ có thể được tháo rời và tạo thành một vật thể mới. Những hoạt 
động này sẽ giúp học sinh của bạn suy nghĩ sáng tạo hơn và học cách tạo ra các kết nối mới. 
 

Hoạt động tuần 4 

1. Làm thế nào để chúng ta sử dụng 
NƯỚC? Tài liệu : Không 

 Brainstorm cách người  và động vật  sử dụng nước:   Làm thế nào bạn có thể tiết kiệm wate r? Đánh răng, rửa xe, 
bãi cỏ, nấu ăn, uống nước, tắm Từ Chọn Chọn một cách chúng ta sử dụng nước và vẽ một bức tranh về những gì bạn 
có thể làm để tiết kiệm nước. Tôi có thể tiết kiệm nước khi tôi ____________ 

2. Giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế Vật liệu : giấy và bút chì 

 Giáo viên:  Tại sao Trái đất lại quan trọng để tái chế?   Học sinh:   Điều quan trọng là tái chế vì ________. 
Tái chế  SORT: Những thứ có thể được tái chế? Vẽ một đường ở giữa tờ giấy của bạn. Một bên viết; “Nhữngđiều 
cần Recycle”,và ở phía bên ghi khác “Nhữngđiều đó  GO trong rác”.Sắp xếp các mục sau đây: 

● Hộp ngũ cốc, giấy gói Mcdonald, giấy bạc sạch, chai nhựa, lon, giấy gói thực phẩm, chai thủy tinh, hộp nước 
trái cây, xô gà rán Kentucky, cốc cà phê, ống hút, bọc nhựa, hộp pizza 

3. Tôi có thể tái sử dụng CEREALhộp Vật liệu : Hộp ngũ cốc hoặc hộp thực phẩm bằng bìa cứng lớn khác, 
kéo 

 Hộp ngũ cốc Câu đố:  Cắt bảng mặt trước ra khỏi hộp ngũ cốc, vẽ các mảnh ở mặt sau, 
sau đó cắt thành từng mảnh để làm câu đố. 

4. Tôi có thể tái sử dụngJUG SỮA Vật liệu : bình nhựa, kéo, bút sharpie, kéo, pom pom 

 Sữa bình đựng trò chơi ném. Sử dụng sharpie để đánh dấu việc mở bình, 
cắt, trang trí và chơi. 

5. Tôi có thể tái sử dụng ỐNG GIẤY 
VỆ SINH 

Vật liệu:   Giấy vệ sinh hoặc ống khăn giấy, bút đánh dấu và các 
vật dụng nghệ thuật khác 

 Lấy một ống giấy vệ sinh và gập xuống mỗi bên để làm tai. Trang trí và 
thưởng thức! 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
● đi bộ trong Ngày Trái đất: Ngày Trái đất là ngày 22 tháng 4, đi dạo trong khu phố và thu gom rác. 
● Nhìn vào những thứ chúng ta vứt đi. Làm thế nào bạn có thể tái sử dụng chúng hoặc biến chúng thành 



một cái gì đó mới? 



Hoạt động học tập cho nghiên cứu xã hội 
 Lớp 2  

 
Các tiêu chuẩn nghiên cứu xã hội Oregon xác định htư duy istorical như một kỹ năng ưu tiên trong lớp 
2. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn phát triển và hiểu một mốc thời gian.  

 
 

Các hoạt động của Tuần 4 

1. Nói về nó 
Tạo một dòng thời gian cá nhân  Tài liệu : giấy, bút chì  

 Phỏng vấn một người lớn có kiến   thức về cuộc sống của bạn. Hỏi người lớn trong gia đình bạn về các sự 
kiện quan trọng trong cuộc sống của bạn. Ví dụ: Tôi sinh ra khi nào? Lần đầu tiên tôi đi bộ là khi nào? Khi 
nào tôi chuyển đến trường mới? Khi nào tôi mất chiếc răng đầu tiên?  
 

2. TạoDòng thời gian Cá nhân Tài liệu : phỏng vấn, giấy, bút chì 

 Sử dụng thông tin từ cuộc phỏng vấn của bạn, vẽ và gắn nhãn thời gian của các sự kiện quan trọng trong 
cuộc sống của bạn theo thứ tự. Minh họa dòng thời gian của bạn với hình ảnh từ cuộc sống của bạn. Nhìn 
vào ví dụ ở dưới cùng của trang này. 

●  
 

3. Viết về nó Tài liệu : dòng thời gian, giấy, bút chì 

 Sử dụng dòng thời gian của bạn để viết về những sự kiện quan trọng trong cuộc sống của bạn. Sử dụng các 
từ nối tiếp để viết về các sự kiện theo thứ tự: Đầu tiên, Sau đó, Sau đó, v.v ...  
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Tạo một dòng thời gian cho anh trai, chị gái hoặc người lớn của bạn.  
● Sử dụng các câu hoàn chỉnh và các từ nối tiếp (đầu tiên, tiếp theo và bây giờ) để kể câu 

chuyện về cuộc sống của bạn với gia đình bạn. 
 



Hoạt động học tập cho nghệ thuật 
  Lớp 2  

 
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 chia sẻ các hoạt động trong các lĩnh vực của  Nhà hát, Nghệ thuật thị giác và Nghệ 
thuật truyền thông! 
 

Các hoạt động của Tuần 4 

1. Giải quyết một vấn đề vớinghệ thuật Tài liệu : Giấy, Viết hoặc vẽ dụng cụ, các tài liệu khác nhau  

 Tìm ra một vấn đề trong nhà hoặc cộng đồng của bạn. Sử dụng bản vẽ hoặc các vật liệu khác để lên kế 
hoạch giải quyết vấn đề này.  
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: MA.2.CR2.2  Chọn ý tưởng để tạo kế hoạch và mô hình cho các sản phẩm nghệ thuật truyền thông. 

2. Đọc bằng giọng nói Tài liệu : Sách hoặc truyện ngắn 

 Khi bạn đọc một cuốn sách hoặc câu chuyện, hãy thêm một số âm thanh hoặc giọng nói khác nhau để giúp 
làm cho các nhân vật trở nên độc đáo.  
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật được giải quyết:  TH.1.CR1.2 Xác định các cách thức mà giọng nói và âm thanh có thể được sử dụng để tạo 
hoặc kể lại một câu chuyện trong các trải nghiệm kịch có hướng dẫn (ví dụ: kịch quá trình, kịch truyện, kịch sáng tạo). 

3. Vẽ ký ức của bạn Tài liệu : Giấy, Đồ dùng 

 vẽ Vẽ một bức tranh về những thứ bạn bỏ lỡ từ trường. 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ:  VA.1.CR1.2 Tạo nghệ thuật hoặc thiết kế với nhiều vật liệu và công cụ khác nhau để khám phá sở 
thích cá nhân, câu hỏi và sự tò mò. 

4.  Tài liệu :  

   

5.  Tài liệu :  

  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

●  Giúp suy nghĩ một số ý tưởng về các vấn đề đơn giản để con bạn giải quyết. Một số ý tưởng 
bao gồm: cách chia sẻ thức ăn, cách chia sẻ thiết bị hoặc đồ chơi, cách băng qua đường an 
toàn, hòa đồng với anh chị em, v.v ... 

● Giúp chọn ra một cuốn sách hoặc câu chuyện cho con bạn đọc. Thảo luận về các nhân vật và 
làm thế nào họ có thể âm thanh nếu họ là thật. 

● Nói về những điều khác nhau mà con bạn nhớ từ trường học (bạn bè, giáo viên, một môn học 
nhất định, giờ ra chơi, v.v.).  



Hoạt động học tập cho sức khỏe 
⭑ Lớp 2 

 
Để có thể nói về trái tim của chúng ta (một cơ bắp) và cách giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh. 

 
Hoạt động tuần 4 

1 
 Nhịp tim / 

Vật liệu : Đồng hồ bấm giờ / điện thoại di động hoặc 
đồng hồ bấm giờ, giấy, bút chì (hầu hết các điện 
thoại di động đều có đồng hồ bấm giờ) 

 nhịp timNói về cách trái tim của bạn mang oxy đi khắp cơ thể bằng cách bơm máu. Hãy nhớ rằng trái tim của bạn là một 
cơ bắp và chúng ta cần phải giữ cho nó mạnh mẽ. Chúng ta cần nhiều oxy hơn khi chúng ta di chuyển hoặc tập thể dục. 
Di chuyển và tập thể dục làm cho trái tim của bạn mạnh mẽ hơn.  
Tìm xung của bạn. Nơi dễ nhất để tìm mạch của bạn là mạch máu ở bên cổ. Đặt 2 ngón tay và dừng lại khi bạn cảm thấy 
tim mình đập mạnh.   Để tìm ra nhịp tim của bạn có ai đó làm bạn mất 15 giây,  
trong khi họ đang tính thời gian bạn đếm xem có bao nhiêu nhịp đập xảy ra trong khoảng thời gian 15 giây đó .  
Thời gian nhịp tim hoặc nhịp tim của bạn trong 30 giây trong khi bạn đứng yên. Viết ra bao nhiêu nhịp bạn đã có. 
Tiếp theo chạy bộ tại chỗ trong 30 giây. Viết ra bao nhiêu nhịp đập trái tim bạn sau khi bạn chạy bộ .. Viết ra bao nhiêu 
nhịp đập bạn có sau khi đứng và sau khi chạy bộ tại chỗ. Tiện ích mở rộng: Bạn có thể nhân đôi số này nếu muốn bằng 
cách thử một phút.  

2  Hoạt động yêu thích vàtrái tim của bạn Tài liệu về : Giấy, bút chì  

 Lập danh sách tất cả các hoạt động yêu thích của bạn (ví dụ: đọc, chơi bóng rổ, chơi trò chơi video, v.v.) 
Hãy đến với ít nhất 10 hoạt động. Nói về hoạt động nào sẽ làm cho nhịp tim của bạn tăng lên và hoạt động nào thì không. 
Một phần mở rộng có thể là để viết về lý do tại sao điều quan trọng là tập thể dục mỗi ngày.  

3  Giữ cho trái tim của bạnlành mạnh  Vật liệu : Giấy, bút chì  

 Bạn có thể giữ cho trái tim khỏe mạnh bằng cách tập thể dục thường xuyên và chế độ ăn uống tốt. Lập danh sách các 
loại thực phẩm mà bạn đã ăn (hoặc dự định ăn) ngày hôm nay. Ví dụ: táo, cà rốt, gạo, gà, pizza, kem, bỏng ngô. Vào 
cuối ngày, hãy tạo hai cột khác nhau trên giấy của bạn; thực phẩm giúp giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh và thực 
phẩm không lành mạnh. 
Ví dụ: 

Heart Healthy Food Not Heart Healthy Food 

Cà rốt, táo Kem, pizza 

 

4  kiểm tra  Nguyên liệu:   Ghế, Đồng hồ bấm giờ / điện thoại di 
động hoặc đồng hồ bấm giờ, giấy và bút chì tùy chọn 

 

 

Bắt đầu bằng cách đặt câu hỏi:  nhịp timBạn có nghĩ rằng tim bạn sẽ nhanh hơn khi bạn ngồi trên ghế hoặc cúi xuống 
và gối đầu lên ghế? 
Ngồi trên ghế trong một phút. Sau một phút viết ra hoặc nói với ai đó bạn đã có bao nhiêu nhịp.  
Tiếp theo ở lại trên ghế. Nghiêng người và đầu của bạn chạm vào đầu gối của bạn. Thời gian cho chính mình trong 
một phút. Sau một phút xem nhịp tim của bạn là gì. Dự đoán của bạn có đúng không? 

5  Tạp chí Sức khỏe Tim  Tài liệu: Giấy, bút chì 
 

 Giữ một tạp chí thực phẩm bạn ăn và bài tập mà bạn làm mỗi ngày trong 5 ngày. Vào cuối tuần, hãy nghĩ về những cách 
mà bạn có thể làm cho trái tim khỏe mạnh hơn! Với cha mẹ hoặc người lớn, hãy nghĩ về một số cách mà bạn có thể tăng 
số lượng bài tập bạn làm. Bạn có thể đi dạo hoặc chạy bộ tại chỗ thêm 5 phút nữa không? Bạn có thể ăn một miếng kẹo 
ít hơn một ngày? Nói về những cách để làm cho trái tim của bạn khỏe mạnh hơn.  

 Những gì gia đình có thể làm 
● Hãy chắc chắn rằng bạn có thể thực hiện một số bài tập thể dục mỗi ngày 
● Hãy ưu tiên vận động ngay cả khi bạn ở trong nhà, nhảy, chạy bộ tại chỗ 



Hoạt động học tập cho âm nhạc 
  Lớp 2  

 
Tiêu chuẩn âm nhạc quốc gia yêu cầu học sinh lớp hai có thể tạo và kết nối các ý tưởng âm nhạc với 
các nền văn hóa khác và diễn giải chúng theo nhiều cách khác nhau. Một trong những cách đó là 
thông qua chuyển động. Tuần này sinh viên sẽ tạo ra phong trào của riêng họ với âm nhạc và mô tả 
cách chuyển động của họ kết nối với âm nhạc và / hoặc văn hóa của âm nhạc. 
 

Các hoạt động của Tuần 4 

1. 
Dù 

Tài liệu : Chăn hoặc Tấm, các thành viên khác trong gia đình bạn 
(ghi âm nhạc hoặc radio, nếu bạn có quyền truy cập vào nó) 
HOẶC bài hát từ lớp âm nhạc hoặc từ văn hóa của bạn. 

 Chăn hoặc tấm dùng làm dù. Với những người khác trong nhà của bạn, mỗi người lấy một góc của một tấm 
chăn, làm cho chiếc chăn đi lên và xuống trên những tín hiệu mà bạn thiết kế trong bài hát.  
Các hành động khác với dù nhảy dù là sẽ đi theo chiều kim đồng hồ, đi ngược chiều kim đồng hồ, lắc xuống 
thấp, lắc lên cao. 
 

2. Đóng băng & Di chuyểntrò chơi tài liệu : Ghi âm nhạc hoặc nhạc trên radio.  

 Nghe radio hoặc ghi âm nhạc. Di chuyển đến âm nhạc cho đến khi nó dừng lại sau đó thực hiện hoặc vẽ một 
tư thế. Làm cho tư thế kéo dài trong 10-15 giây. Làm cho mỗi lần bạn đóng băng là khác nhau từ lần trước.  
 
Ý tưởng phong trào:  Sway, thu thập thông tin, Lunge, Swing, Fly, Leap, Waddle, Tản bộ, Skip, Bend, Sink, 
Shake, vv .. 
 

3. Tay vỗ tay game Vật liệu:Một người cần thiết để chơi với, ngay cả khi nó trên một ảo 
/ cuộc gọi điện thoại video.  

 Dạy một thành viên trong gia đình một trò chơi vỗ tay. Hoặc phát minh của riêng bạn! 
 
Ý tưởng bài hát:  Lemonade, A Sailor Went To Sea, Wawanko, v.v ... 
 

 Những gì gia đình có thể 
 

● giúp tạo ra tư thế / ý tưởng cho trò chơi Freeze 
● Tham gia trò chơi vỗ tay 
● Chơi với chiếc dù 



Các hoạt động học tập cho PE 
  Lớp 2  

 

Tiêu chuẩn giáo dục thể chất Oregon công nhận giá trị của hoạt động thể chất đối với sức khỏe, sự 
thích thú, thử thách, thể hiện bản thân và / hoặc tương tác xã hội. Những hoạt động này sẽ giúp bạn 
thử thách cơ thể để giữ cho bạn di chuyển. 
 

Các hoạt động của Tuần 4 

1. 
B
ộ 

bài tậpthể dục Vật liệu : bộ bài 

 Trái tim = Câu lạc bộ Nhảy Jacks = Đẩy kim cương = Trò chơi nhảy dây vô hình = Squats. 
 
* Khi bạn rút thẻ, bạn sẽ sử dụng biểu đồ bài tập để xác định bài tập nào cần làm. Hoàn thành số 
 lần lặp lại hiển thị trên thẻ. Ví dụ: nếu bạn vẽ 4 trái tim, hãy thực hiện 4 bước nhảy.  
* Thay phiên nhau vẽ các thẻ, nếu bạn đang chơi với ai đó.  
* Thẻ mặt (ví dụ: một vị vua) có giá trị 10 lần lặp lại. Ách có giá trị 11 lần lặp lại.  

2. Yoga Tài liệu tập : không 

 Giữ tư thế yoga sau trong 20 giây: Tư thế ghế, tư thế mèo, tư thế cây, tư thế rắn hổ mang, tư thế trẻ em 

3. Khiêu vũ, Khiêu vũ, Khiêu vũ! Tài liệu : không 

 Dạy cho một thành viên trong gia đình một điệu nhảy với ít nhất 4 động tác. Thực hành thói quen trong 10 
phút. 

4. Simon Says Tài liệu : không 

 Chơi một trò chơi của Simon Says trong 10 phút. Đừng quên bao gồm các bài tập. 
Ví dụ: chạy bộ tại chỗ, nhảy cầu, nhảy bằng một chân  

5. Bài tậpBINGO Tài liệu :  

 Hoàn thành các bài tập khác nhau này để có được Bingo Blackout! 

B I N G O 
Shuffle và cảm 
ứng 3 RED đối 

tượng 

Jump giống như 
một Bunny 10 lần 

10  
Jumping Jacks  

20 giây  
1 cân bằng chân 

30 giây Plank Giữ  

10  
cao nhảy 

10  
Núi leo núi 

20thứ hai  
ToeLiễu 

10 Sâu thở 5  
Squat nhảy 

5  
ngồi up 

15 
 Arm Circles 

miễn phí 20 giây squat Giữ trong 20 giây đầu 
gối cao 

Jog tại chỗ 30 giây 20 giây bướm 
Stretch 

15  
Supermans  

10  
Shoulder Stretch 

5  
Đẩy up 

Child Đưa ra  
20 thứ hai 

10  
đơn chân nhảy 

10  
up Đẩy 

5  
ngồi xổm nhảy 

10  
upngồi 

 

 gì gia đình có thể làm 
 



● Hãy đi ra ngoài và đếm bao nhiêu lần bạn nhìn thấy một cái gì đó màu đỏ.  
● Đây là thời điểm hoàn hảo để dạy con bạn cách buộc dây giày! Một khi họ đã hạ nó xuống, hãy đặt 

thời gian cho họ và xem liệu họ có thể làm điều đó nhanh hơn vào lần tới không.  



Hoạt động học tập để nói và nghe 
  lớp 2  

 
Ở lớp 2, học sinh sẽ  tham gia vào các cuộc hội thoại để mô tả các ý chính, thu thập thông tin và / 
hoặc hiểu sâu hơn về một chủ đề . Những hoạt động này sẽ tạo cơ hội cho con bạn nói thành câu hoàn 
chỉnh và sử dụng ngôn ngữ học thuật.   

Các hoạt động của Tuần 4 

1. So sánh vàtương phản Vật liệu : đồ chơi 

 Chọn hai đồ chơi từ nhà của bạn và cho ai đó biết chúng giống nhau như thế nào và chúng khác nhau như 
thế nào. Họ giống nhau vì cả hai đều ___________. Tuy nhiên, cái này là ____________, trong khi cái kia là 
____________  

2. Mô tả cácthời tiết tài liệu : giấy, bút chì, bút màu  

 Đi ra ngoài. Nói về thời tiết bằng cách sử dụng các từ mô tả. Hôm nay thời tiết mát mẻ và mưa. Không khí 
ẩm ướt. Cỏ ướt sáng nay, nhưng chiều nay trời khô ráo khi mặt trời ló dạng. Dự đoán về thời tiết ngày mai 
sẽ ra sao. Tôi nghĩ ngày mai sẽ là ____________ bởi vì __________. Vẽ một bức tranh và chia sẻ suy nghĩ 
của bạn với ai đó trong gia đình bằng cách sử dụng các câu hoàn chỉnh.  

3. Nêu rõÝ kiến   của bạn Tài liệu : không 

 Cái nào sẽ là thú cưng tốt hơn: mèo, chó, thằn lằn? Nêu ý kiến   của bạn, đưa ra ba ý tưởng hỗ trợ. Theo ý 
kiến   của tôi thì ___________ sẽ là thú cưng tốt nhất. Đầu tiên, _________________. Cũng thế, 
_____________________. Thêm vào đó ___________________. Để kết luận, tôi sẽ chọn ____________ 
cho thú cưng. Bạn có thể sử dụng các khung câu này để nêu ý kiến   của bạn về bất cứ điều gì! Thử thách 
bản thân để sử dụng chúng cho một chủ đề khác. 

4. Sử dụnghộp công cụ của bạn Tài liệu : không 

 Hãy nghĩ về một thời gian khi bạn cảm thấy thất vọng, tức giận, buồn bã hoặc choáng ngợp. Bạn đã sử dụng 
công cụ nào để vượt qua những cảm xúc đó? Nói về thời gian đó và giải thích cách hộp công cụ của bạn có 
thể giúp đỡ. Tôi cảm thấy  thất vọng / tức giận / buồn bã  khi __________. Tôi đã sử dụng  công cụ hô hấp / 
công cụ yên tĩnh, công cụ lắng nghe / công cụ lắng nghe / công cụ dọn rác  của mình bằng cách Dạy một 
thành viên gia đình về công cụ yêu thích của bạn từ hộp công cụ. Bạn có nhớ các chuyển động tay? Bạn có 
nhớ những gì để nói? 

5. Chia sẻ một câu chuyện Tài liệu : bài viết đã hoàn thành, điện thoại / máy tính bảng / máy 
tính 

 Chọn một bài viết bạn đã hoàn thành và đọc nó cho bạn bè hoặc thành viên gia đình qua điện thoại, trên 
Facetime hoặc sử dụng một chương trình trò chuyện video khác. Hãy chắc chắn rằng bạn đang nói rõ ràng 
và sử dụng giọng nói của bạn để kể câu chuyện với biểu cảm. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Thu hút con bạn vào cuộc trò chuyện! Những hoạt động này là những cách đơn giản, cơ bản để nói 
chuyện với con bạn trong khi làm những việc khác, nhưng những cuộc trò chuyện có thể có bất cứ lúc 
nào trong suốt cả ngày. Họ có dành thời gian trên YouTube không? Hỏi họ về chương trình họ đang 
xem. Họ có chơi game không? Hỏi họ về các quy tắc của trò chơi, các nhân vật, các chiến lược họ sử 
dụng.  

● Nhắc con bạn giao tiếp bằng mắt và nói rõ ràng. 
● Cho học sinh của bạn thời gian để suy nghĩ và chuẩn bị câu hỏi và câu trả lời của mình. 



Các hoạt động học tập cho Sức khỏe & Tự chăm sóc 
  Lớp 2  

 
Những hoạt động này sẽ giúp con bạn thực hành Công cụ đồng cảm. Đồng cảm là khả năng hiểu 
những gì người khác đang trải qua. Học sinh cần 1. Hiểu cảm xúc của chính mình 2. Nghĩ về cảm giác 
của người khác. 3. Nói những gì họ đang cảm nhận và lắng nghe với sự quan tâm và thấu hiểu những 
gì người khác đang nói và cảm nhận.  
 

Hoạt động tuần 4 

1. Cảm xúc Đặt tên tài liệu : giấy, bút chì, bút màu Đặt 

 tên càng nhiều cảm xúc càng tốt. Cố gắng nghĩ về hơn 10. Nhận sự giúp đỡ từ người khác. Chọn một cảm 
xúc và vẽ một bức tranh của chính bạn cảm thấy như vậy.  

2. cảm xúc Tài liệu biểu đồ : không thể  

 hiện cảm xúc và để thành viên trong gia đình bạn đoán được bạn đang cảm thấy gì. Thay phiên nhau. 

3. gương cảm giác  Vật liệu : không 

 Yêu cầu một thành viên trong gia đình chơi gương với bạn. Có họ sao chép biểu cảm khuôn mặt của bạn. 
Hãy thử bình tĩnh, điên, buồn, vui, cô đơn, sợ hãi, lo lắng, phấn khích và hạnh phúc. Hãy nghĩ về một vài chi 
tiết của riêng bạn! 
 

4. đóng vai Tài liệu : không 

 diễn ra các tình huống sau:  
1. Bạn cô đơn và bị bắt nạt.  
2. Bạn vừa giành được một triệu đô la. 
3. Bạn đã nổi giận với bạn của bạn.  
4. Bạn đã không ngủ được đêm qua.  
5. Bạn vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng.  

 
Hãy nghĩ về 5 của riêng bạn!  

5. Gọi cho ai đó Tài liệu : điện thoại 

 Hãy nghĩ về việc một số thành viên gia đình hoặc bạn bè của bạn có thể cảm thấy như thế nào ngay bây giờ. 
Gọi một và kiểm tra. Hỏi họ cảm thấy như thế nào hôm nay.  
 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Nghe mà không phán xét khi con bạn nói cho bạn biết họ đang cảm thấy như thế nào.  
● Khi bạn đang có một cảm xúc, hãy chia sẻ cảm giác của bạn với con bạn.  
● Nói chuyện với con bạn về việc nhìn thấy một cái gì đó từ quan điểm của người khác.  
● Trong khi đọc một cuốn sách hoặc xem một chương trình, hãy dừng nó để nói về cảm giác 

của nhân vật. Hỏi con bạn làm sao chúng biết.  
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