
HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP BỔ TÚC 
CẤP 3



 
 
 

Tuần 1 



Hoạt động học tập để đọc 
   CácLớp 3  

 
tiêu chuẩn đọc củaOregon thúc đẩy sự hiểu biết và kiến   thức làm việc của học sinh về các khái niệm in 
ấn, nguyên tắc chữ cái và các quy ước cơ bản khác của hệ thống chữ viết tiếng Anh và là một  kỹ năng 
ưu tiên trong lớp 3. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn xây dựng kiến   thức nền tảng để trở thành 
những người đọc tốt hơn, xác định các ý tưởng trung tâm và tạo kết nối. 
 

Tuần 1 hoạt động 

1. Quan điểm Vật liệu:giấy,bút chì 

 nhân vậttrong câu chuyện có ý kiến và cảm xúc về điều này. Hỏi về thực phẩm yêu thích, thể thao và thời 
tiết. Đây là những ví dụ về các quan điểm khác nhau. 
 
Suy nghĩ và chia sẻ thành tiếng: 

● Một cá nhân đặc biệt đối với họ; chẳng hạn như một thành viên gia đình, hàng xóm hoặc một người 
bạn của gia đình.  

 
Viết về người này trên một tờ giấy hoặc trong một tạp chí. Giải thích cảm giác của bạn và đưa ra hai lý do tại 
sao. Sau khi bạn hoàn thành, chia sẻ văn bản của bạn với hai người. 
 

2. về quan điểm Tài liệu truyện ngắn: truyện ngắn hoặc sách ảnh 

 Chọn một câu chuyện mà bạn quen thuộc và tưởng tượng câu chuyện có thể khác như thế nào nếu bạn là 
CHARACTER CHARINTER. Điều này sẽ trông như thế nào và tại sao?  
 
Chọn thêm một truyện ngắn hoặc sách ảnh quen thuộc có ĐẶC ĐIỂM CHÍNH, với những suy nghĩ và cảm 
xúc khác với bạn. Viết một câu chuyện mới và tưởng tượng bạn là ĐẶC BIỆT CHÍNH CHÍNH. Làm thế nào 
bạn sẽ nói và bạn sẽ làm gì? Làm thế nào bạn sẽ thay đổi câu chuyện? Đọc câu chuyện mới của bạn thành 
tiếng cho hai người.  

3. Đọchiểu tài liệu : giấy, bút chì,  

 Đọc truyện ngắn và trả lời các câu hỏi về táo. Vui lòng sử dụng câu hoàn chỉnh. 

 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Đọc, viết, nói và hiểu là tốt nhất cho việc học. Sử dụng các câu chuyện và ví dụ trong thế giới 
thực để chia sẻ các chủ đề để xác định ý nghĩa. Câu chuyện, sách và tài khoản cá nhân giúp 
phát triển khả năng xây dựng kiến   thức và thể hiện sự hiểu biết.  Yêu cầu con bạn đọc một câu 
chuyện ngắn và cung cấp cho bạn ba chi tiết từ văn bản? 

● Hãy để con bạn đọc và lắng nghe bạn. Đọc được khuyến khích trong 20 phút mỗi ngày và giúp 
kết nối văn bản và cuộc sống hàng ngày.  



Hoạt động học tập cho Đọc 1 
   Cáclớp 3Lớp 3  

 
tiêu chuẩn củaOregonyêu 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). Để họ viết 
những từ đó xuống một tờ giấy. 
 

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 xuống một tờ giấy. 
 

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 xuống 
một tờ giấy. 
 

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 âm nguyên âm ngắn của Hồi và các từ có âm nguyên 
âm dài. 
 

 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. 



Hoạt động học viết 
   CácLớp 3  

 

tiêu chuẩn viết củaOregon xác định học sinh sẽ có thể  viết các ý kiến   ủng hộ quan 
điểm với lý do. (3 - 4 đoạn) 

Hoạt động tuần 1 

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

 Chọn lời nhắc từ bên dưới. Lập một danh sách, sử dụng bản đồ tư duy hoặc chỉ viết ra những ý tưởng khi 
bạn động não. 

2. tổ chức Tài liệu : giấy, bút chì 
 

 Sử dụng ý tưởng động não của bạn để sắp xếp suy nghĩ của bạn. Hãy chắc chắn bao gồm một đoạn 
chủ đề, 2 lý do hỗ trợ với các ví dụ và một đoạn kết thúc. 

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

 Sử dụng những gì bạn đã viết trên tờ tổ chức của bạn để viết bản thảo đầu tiên của bạn. Viết 3-4 đoạn 
văn, gọn gàng. 

4. Sửa đổi, chỉnh sửa, cuối cùng Viết 
Sao chép 

Vật liệu:giấy, bút chì, từ điển 
 

 anh ... 

❏ Nhà nướcý kiến của bạn? 
❏ Đưa ra 2 lý do hỗ trợ? 

❏ Bao gồm một đoạn kết thúc? 
❏ Dùng câu hoàn chỉnh? 
❏ Sử dụng các từ liên kết (ví dụ thứ nhất, thứ hai chẳng 

hạn) 
❏ Sử dụng đúng chính tả, dấu câu và viết hoa? 

5. Viếtsao chép cuối cùng tài liệu : giấy, bút chì, từ điển 

 Viết bản sao cuối cùng của bạn gọn gàng. Đảm bảo khoảng cách trên giấy là chính xác. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

                  Nhắc # 1                   Nhắc # 2                  Nhắc # 3 

Thú cưng tốt nhất 
Mọi người giữ tất cả các loại 
động vật làm thú cưng. Theo 
bạn, con vật nào làm tốt 
nhất? 

Siêu năng lực! 
 Hãy tưởng tượng rằng bạn có thể 
có một siêu năng lực (như có thể 

bay, siêu mạnh, biến thành vô hình, 
v.v.). Bạn sẽ chọn những gì? 

Điện thoại thông minh cho trẻ 
em 

 Bạn có nghĩ rằng trẻ em ở độ tuổi 
của bạn nên có điện thoại thông 
minh? Giải thích tại sao bạn nghĩ 
rằng đây là một ý tưởng tốt hay 

xấu. 

●  Giúp học sinh của bạn động não và sắp xếp lý do và ví dụ của họ để hỗ trợ ý kiến   của họ. 
● Giúp học sinh của bạn chỉnh sửa / sửa đổi công việc của họ. Yêu cầu họ đọc to để lưu loát và kiểm 
tra các chỉnh sửa. 



LỰA CHỌN HỌC TẬP BÀI VIẾT 

● Viết một bài luận về ý kiến   của riêng bạn và có một cuộc tranh luận thân thiện về chủ đề này 
với con bạn. 

● Nếu bạn có quyền truy cập vào Word hoặc Google Docs, hãy rèn luyện kỹ năng đánh máy và 
xuất bản tác phẩm của bạn. Chia sẻ nó với giáo viên của bạn! 



Hoạt động học toán 
  ⭑ Lớp 3 

standards Các tiêu chuẩn toán học của Oregon xác định  cộng và trừ trong vòng 1000 bằng cách sử dụng nhiều chiến 
lược khác nhau  như một kỹ năng góp phần làm chủ các tiêu chuẩn ở lớp 3. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn xem xét 
và thực hành các kỹ năng thêm và trừ trôi chảy trong vòng 1000 bằng cách sử dụng các ứng dụng đo lường trong thế giới 
thực (chu vi và thời gian).  

Các hoạt động của Tuần 1 

1. Thêm vào để Tìm cácChu vi  Vật liệu : Thước, Giấy vàBút chì  

 Chu vilà khoảng cách xung quanh bên ngoài của một vật thể. Tìm một đồ vật xung quanh nhà bạn (ví dụ: mảnh giấy, vẽ 
trên tường, khung tranh, sách, v.v.). Đo mọi mặt của đối tượng. Thêm số đo của mỗi bên với nhau để tìm chu vi. 

2. Cuộc đua tới 1000 Tài liệu : Giấy, Bút chì và Spinner 

 Mỗi người chơi bắt đầu với 50 điểm. Mỗi người chơi viết 50 ở đầu tờ giấy của riêng họ. Sử dụng công cụ quay vòng, 
Người chơi 1 quay 3 lần để tạo số có ba chữ số. (Ví dụ: người chơi 1 quay 2, 3 và 7 = 237). Người chơi 1 thêm số đó 
vào 50 điểm hiện có của họ. Người chơi 2 lặp lại bước tương tự. Tiếp tục thay phiên nhau. Người chơi đầu tiên đạt 
1.000 chiến thắng. 

3. Mục tiêu cho các tài liệu không : Giấy, Bút chì và Spinner 

 Mỗi người chơi bắt đầu bằng 150. Mỗi người chơi viết 150 ở đầu tờ giấy của họ. Sử dụng công cụ quay vòng, Người 
chơi 1 quay 2 lần để tạo số có hai chữ số. (Ví dụ: người chơi 1 quay 3 và 7 = 37). Người chơi 1 trừ số đó khỏi 150 điểm 
hiện có của họ. Người chơi 2 lặp lại bước tương tự. Tiếp tục thay phiên nhau. Người chơi đầu tiên đạt Zero sẽ thắng.  
* Thử thách- Bắt đầu từ 1.000 và trừ các số có ba chữ số.  

4. thời gian đã trôi qua Tài liệu : Giấy, Bút chì và Đồng hồ 

 Alex đã tập luyện cách chơi guitar tại nhà. Mỗi ngày anh dành 47 phút luyện tập. Hoàn thành bảng dưới đây cho thấy 
thời gian Bắt đầu và Kết thúc của anh ấy nếu anh ấy luyện tập trong 47 phút mỗi ngày.  

Ngày bắt đầu kết thúc  

Thứ Hai.  2:00 chiều  

thứ ba.   13:00 

Wed.  16:30  

Thứ Năm   11:00 AM 

 
Thứ bảy Alex thức dậy lúc 8:30 AM. Mẹ anh đưa cho anh một danh sách những việc cần làm trước khi anh có thể xem 
TV. Anh ấy thực hành quitar của mình trong 47 phút. Sau đó, anh ta dọn phòng trong 20 phút, Sau đó anh ta đọc trong 
15 phút và thực hành các sự kiện toán học của mình trong 30 phút. Alex sẽ làm gì với danh sách của mẹ mình và được 
phép xem TV?  

5. Thử thách Bổ sung (Nâng cao) Tài liệu : Bút chì và giấy 

 

 



 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 
● Hãy cho con bạn biết bất cứ khi nào bạn sử dụng toán tinh thần trong suốt cả ngày, điều này có thể giúp 

hiển thị ứng dụng trong thế giới thực cho các khái niệm toán học.  
● Cho học sinh thực hành toán tinh thần khi thêm hai số có chữ số (Ví dụ: 25 + 76 là gì) Cho 
● học sinh thực hành tạo mẫu. (Ví dụ: Bắt đầu lúc 7 và thêm 3: 7,10, 13, 15, 18, v.v    HOẶC  Bắt đầu ở 99 

và trừ 4: 99, 95, 91, 87, 83, 79, v.v.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoạt động học tập cho khoa học 
   lớp 3  

 
Tiêu chuẩn khoa học thế hệ tiếp theo củanói rằng học sinh lớp ba sẽ có thể xác định và hiểu thời tiết và 
khí hậu. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn nghiên cứu thời tiết. 
 

Hoạt động của Tuần 1 

1. Các loạimây vật liệu trên : giấy và bút chì 

 Theo dõi các đám mây khác nhau mà bạn nhìn 
thấy mỗi ngày. Những loại thời tiết xảy ra mỗi 
ngày?  
Tôi nhận thấy những đám mây là 
__________________. Thời tiết là ngày.  

2. Chu trình nước 
 

 Tài liệu : sơ đồ chu trình nướcsơ đồ chu trình 

 Sử dụngnước để giải thích chu trình nước cho thành viên 
gia đình bằng cách sử dụng định dạng câu  trước, tiếp 
theo, sau đó, cuối cùng.  

3. Cách chế tạo máy đo mưa Vật liệu : cốc trong, thước kẻ (tùy chọn) 

 QUY TRÌNH: 
Đặt bình bên ngoài trong khu vực mở trước khi trời bắt đầu mưa. 
Sau khi trời tạnh mưa, hãy đo lượng mưa trong bao nhiêu inch hoặc centimet bằng thước kẻ của bạn. 
 

Những gì gia đình có thể làm 
 
Hỏi con bạn: 

● Hôm nay bạn có bao nhiêu loại thời tiết khác nhau? 
● Tại sao nước quan trọng? 
● Nước của chúng ta đến từ đâu ở Portland? 



học tập Hoạt độngcho nghiên cứu xã hội 
   Lớp 3 được giải  

 
(Các) Tiêu chuẩnquyết : Các cộng đồng trên toàn thế giới có chung đặc điểm chung. Tuần này khuyến 
khích sinh viên khám phá và mô tả các loại cộng đồng khác nhau . Học sinh sống trong một khu vực 
và họ có thể không biết về các loại khu vực và cộng đồng khác. 
 

Các hoạt động của Tuần 1 

1. Cộng đồng Nông thôn Tài liệu : Giấy, bút chì, (tùy chọn: bút màu, bút đánh dấu) 

 ● Hỏi học sinh lớp ba của bạn một cộng đồng nông thôn là gì (đất mở có ít người hoặc nhà).  
● Để họ vẽ một bức tranh về một khung cảnh nông thôn. Ở trên cùng của hình ảnh, gắn nhãn Cộng 

đồng nông thôn.  
○ Tùy chọn: Ở mặt sau, viết 2 sự thật về các cộng đồng nông thôn. 

2. cộng đồng đô thị  Tài liệu về:  Giấy, bút chì, (tùy chọn: bút màu, bút đánh dấu) 

 ● Hỏi học sinh lớp ba của bạn một cộng đồng đô thị là gì (dân số thành phố có nhiều người) Cho 
● họ vẽ một bức tranh về khung cảnh đô thị. Ở trên cùng của hình ảnh, gắn nhãn là Cộng đồng đô thị.  

○ Tùy chọn: Ở mặt sau, viết hai sự thật về Cộng đồng đô thị. 
 

3. So sánh và đối chiếu Cộng đồng Tài liệu:  Các bản vẽ từ các bài học trước 

 ● Thảo luận về sự tương đồng (so sánh) về hai cộng đồng 
● Thảo luận về sự khác biệt (tương phản) về hai cộng đồng 
● Thảo luận về cộng đồng bạn sống và cách bạn biết, đưa ra ít nhất hai lý do 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Tiếp tục nói về cộng đồng nông thôn và thành thị bằng cách hỏi học sinh lớp ba của bạn về các cộng 
đồng trong những cuốn sách họ đang đọc hoặc những bộ phim họ xem. 

● Vì chúng tôi sống trong thành phố, chỉ ra các cộng đồng nông thôn bất cứ khi nào có thể. 
 

 



Hoạt động học tập cho nghệ thuật 
   Lớp 3  

 
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 1 

1. Trải nghiệm ngôn ngữ thông qua 
cáckhiêu vũ tài liệu : Không có 

 Học sinh, đánh vần các từ hoặc tên của các thành viên gia đình của bạn với cơ thể của bạn. Người khác có 
thể đoán những gì bạn đang đánh vần? 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: DA.1.CR1.3, 1. Thử nghiệm với nhiều kích thích tự xác định cho chuyển động (ví dụ: văn bản, hình 
ảnh, khiêu vũ quan sát, kinh nghiệm cá nhân).  

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

 Thu thập các đối tượng từ nhà của bạn hoặc từ bên ngoài để tạo ảnh ghép. 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 có địa chỉ:  VA: Cr1.2.3 a. Áp dụng kiến   thức về các nguồn lực, công cụ và công nghệ có sẵn để điều tra các ý 
tưởng cá nhân thông qua quy trình sản xuất nghệ thuật. 

3. hiện chu trình sống Vật liệu thực : Không 

 Thực hiện quy trình, ví dụ: chu trình nước hoặc vòng đời của động vật. 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: TH.3.CR3.3 2. Tham gia và đóng góp cho việc khám phá thể chất và giọng hát trong một tác phẩm 
kịch / sân khấu ngẫu hứng hoặc kịch bản. 

4.  Tài liệu :  

   

5.  Tài liệu :  

  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Các gia đình có thể giúp học sinh bằng cách thu thập các đồ vật để sử dụng để tạo ảnh ghép 
thể hiện điều gì đó mà con bạn thích làm hoặc 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 3  

 
Safe at Home, Safe Xa: to xác định chất độc (bao gồm cả thuốc / thuốc) trong nhà của bạn và tạo các quy tắc an 
toàn gia đình, chấp nhận trách nhiệm về việc lập kế hoạch khẩn cấp, để làm việc với gia đình để thiết kế các giải 
pháp cho vấn đề an toàn cộng đồng, để xác định cảm xúc liên quan đến hành vi an toàn và không an toàn 
 

Hoạt động tuần 1 

1. Chất độc! Tài liệu : Giấy và bút chì 

 Học sinh làm việc với các thành viên trong gia đình để xác định các chất độc ở nhà và tạo ra các quy tắc an toàn cho 
gia đình. 
● Chất độc có thể làm cho bạn bị bệnh hoặc thậm chí giết chết bạn. Một số thứ như thuốc tẩy hoặc thuốc nhuộm tóc 

có thể làm bỏng da hoặc làm hỏng mắt của bạn. Những thứ khác như amoniac và một số loại keo có thể gây tổn 
thương phổi nếu bạn hít phải chúng. Và hãy nhớ, ngay cả vitamin, có thể có vị rất tốt, hoặc thuốc có vị kẹo, có thể 
gây hại nếu uống sai cách. Số điện thoại của Trung tâm Kiểm soát Ngộ độc Quốc gia là 800-222-1222 hoặc bạn có 
thể gọi 911 trong trường hợp ngộ độc do tai nạn. 

● Bao gồm tất cả các thành viên của gia đình trong nhiệm vụ này. Đi bộ qua nhà của bạn và tìm thấy tất cả những nơi 
lưu giữ chất độc và thuốc. Tạo một quy tắc gia đình về cách giữ thuốc độc và thuốc trong nhà một cách an toàn. 
Hãy chắc chắn rằng tất cả các thành viên trong gia đình nhận thức được những kỳ vọng. 

2. Lập kế hoạch cho cáctình huống khẩn 
cấp tài liệu : Giấy, bút chì và các thành viên gia đình 

 ● Hoàn thành kế hoạch thoát hiểm cá nhân với sự giúp đỡ của cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn. Nói về kế hoạch 
khẩn cấp của gia đình bạn. Xem xét hỏa hoạn, động đất, lốc xoáy hoặc các trường hợp khẩn cấp khác có thể tách 
rời các thành viên trong gia đình.  

● Với học sinh, lập một danh sách cá nhân gồm những người và số để gọi trong trường hợp ngộ độc do tai nạn. Yêu 
cầu học sinh mang danh sách về nhà và gửi nó gần điện thoại nhà của họ, hoặc thêm nó vào danh bạ điện thoại di 
động của họ. Sử dụng điện thoại bị ngắt kết nối, cho phép học sinh thực hành gọi các số khẩn cấp và liên lạc với 
nhân viên cấp cứu. 

3. Trách nhiệm đối vớian toàn công cộng tài liệu : Giấy, bút chì, gia đình, xe cộ hoặc đi bộ 

 Tăng nhận thức về trách nhiệm đối với an toàn công cộng bằng cách làm việc với các thành viên gia đình để thiết kế 
một giải pháp cho các vấn đề an toàn cộng đồng. 
● Với một người lớn trong gia đình, đi xe, đi xe buýt hoặc đi bộ qua cộng đồng. Tạo một biểu đồ như một hướng dẫn 

về những gì cần tìm kiếm trong chuyến đi của bạn và ghi lại những phát hiện của bạn. (Ví dụ: nếu có rác trên 
đường, hãy ghi lại ở đâu và loại kính nào, giấy, chất nguy hiểm, v.v.). Sau đó, tạo ra một giải pháp có thể cho 
những vấn đề này. 

4. cảm xúc Tài liệu : Giấy và bút chì  

 Thảo luận về cách tất cả chúng ta chia sẻ cùng một cảm xúc, nhưng những người khác nhau thường cảm thấy khác 
nhau khi gặp cùng một tình huống. Hiểu những phản ứng khác nhau này có thể giúp chúng ta hiểu quan điểm của 
người khác. Xác định cách chúng ta cảm thấy có thể giúp chúng ta giao tiếp với người khác. Động não ít nhất 5 cảm 
xúc khác nhau và vẽ một bức tranh về cảm xúc đó trông như thế 
nào.  

Đọc các tình huống sau đây và giải thích nó có thể khiến bạn cảm 
thấy như thế nào  

Tình huống 1 : Tito ngồi với bà của mình đọc một cuốn sách. Bạn 
nghĩ Tito cảm thấy thế nào? Bạn cảm thấy thế nào? 
Tình huống 2 : Betsy thấy em trai Luke của mình chạy ra đường sau một quả bóng. Bạn nghĩ Betsy cảm thấy thế nào? 
Bạn cảm thấy thế nào? 
Tình huống 3:  Cool Dude thấy một cậu bé lớn tuổi hơn đang nhặt Willie và gọi tên anh ta. Bạn nghĩ Cool Dude cảm 
thấy thế nào? Bạn cảm thấy thế nào? 
Tình huống 4 : Hamisi đi cùng Willie và bố đến một trận bóng. Bạn nghĩ Hamisi cảm thấy thế nào? Bạn cảm thấy thế 
nào? 



 Những gì gia đình có thể làm 
● Dthực hiện các kế hoạch an toàn để tất cả đều ở trên cùng một trang - bạn sẽ gặp nhau ở đâu nếu bạn 

không thể ở trong nhà? 
● Tại sao điều quan trọng là để các chất độc ra khỏi tầm với của trẻ em? Chúng ta sẽ làm gì nếu gặp sự cố với 

chất độc? 
● Tạo một trò chơi nhặt rác để tìm các vật phẩm cần thiết cho bộ sơ cứu / cấp cứu 



Hoạt động học tập cho âm nhạc 
   lớp 3  

 
Tiêu chuẩn âm nhạcOregon 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 3. Có thể giải thích lý do cho sự lựa chọn nhạc cụ của 
họ và biểu diễn cho khán giả là những hoạt động sẽ giúp con bạn hiểu một phần của việc trở thành 
một nhạc sĩ. 
 

Hoạt động tuần 1 

1. Làmâm nhạc vật liệu : Nồi kim loại, chảo, nắp, 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. 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 dốc) 

3.  Vật liệu Pitch: Kính hoặc cốc (kích thước tương đương) được điền để 
cấp nước , muỗng kim loại 

 Đổ đầy 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 3  

 
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 Tài liệu : Không 

 1: 00- Đầu gối cao ở vị trí  
7 burpees (bắt đầu ở tư thế đứng, thả xuống đất vào tư thế chống đẩy, nhảy ngược lên). 
14 squats 

2. Hoàn thành 5 vòng Nguyên liệu : Không 

 5 5 lần đẩy  
5 burpe 

3. Hoàn thành 6 vòng Vật liệu : Không 

 10 lần đẩy 
10 squats 
10 lần ngồi lên 

4. Hoàn thành 1tròn Vật liệu : Không 

 5 Jacks 
50 Squats 
25 đẩy 225 -ups 

10 burpees 

 

5. Hoàn thành 1 Vòng Vật liệu:Không 

 1: 00- gối cao ở vị trí 
30 squats 
20 sit-up 
10 push-up 
5 burpees 

 gì gia đình có thể làm 
 
Bắt đầu và kết thúc một ngày với Minute Mindful.  

● 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 3  

Ở lớp 3, học sinh sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận một cách hiệu quả để giải thích ý tưởng và sự                        
hiểu biết của chính mình, xác định ý chính và chi tiết hỗ trợ và hỏi & trả lời câu hỏi . Những hoạt động                        
học tập này sẽ tạo cơ hội cho con bạn nói thành câu hoàn chỉnh, cho phép chúng cung cấp chi tiết và làm                        
rõ, trong khi sử dụng ngôn ngữ học thuật. 
 
* Các hoạt động học tập sau đây không cần phải được hoàn thành theo thứ tự. Chọn hoạt động học                     
tập kết nối tốt nhất với một lĩnh vực chủ đề khác đang được nghiên cứu. 

Các hoạt động của Tuần 1 

1. Lòng biết ơn (Chăm sóc sức khỏe & 
Tự chăm sóc) Tài liệu : giấy, bút chì (tùy chọn) 

 Giải thích ba điều mà bạn biết ơn. 
Tôi biết ơn vì ___, ___ và ___. Tôi biết ơn vì ___ vì ___. Tôi cũng biết ơn ___ vì ___. Cuối cùng, tôi biết ơn                           
___ vì ___.  

2. Công cụ thở (Chăm sóc sức khỏe & 
tự chăm sóc) Vật liệu : giấy, bút chì (tùy chọn) 

 Kể về khoảng thời gian bạn cảm thấy bực bội và giải thích cách Công cụ thở giúp bạn hoặc có thể giúp bạn                        
lần sau khi bạn cảm thấy thất vọng. 
Tôi cảm thấy thất vọng khi ___. Công cụ thở giúp tôi ___. Lần tiếp theo tôi cảm thấy thất vọng, tôi có thể ___. 

3. Cộng đồng (Khoa học xã hội) Tài liệu : giấy, bút chì (tùy chọn)            Từ vựng : nông thôn, thành 
thị 

 Mô tả cộng đồng của bạn. 
Tôi sống trong một cộng đồng ___. Ba đặc điểm của cộng đồng của tôi là ___, ___ và ___. Điều này khác                       
với một cộng đồng ___ vì ___. 

4. Thời tiết (Khoa học) Vật liệu : giấy, bút chì (tùy chọn) 

 Nói về thời tiết và những đám mây. 
Hôm qua, nó là ___ bên ngoài. Hôm nay, đó là ___ và những đám mây là ___. Ngày mai, tôi dự đoán, nó sẽ                         
là ___. 

5. Nêu ý kiến   của bạn (Viết) Tài liệu : giấy, bút chì (tùy chọn) 

 Bạn có nghĩ học sinh lớp ba nên có điện thoại thông minh không?  
Theo tôi, một học sinh lớp ba nên (không) có điện thoại thông minh vì ___. Thêm vào đó, ___ và ___. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Hãy cho học sinh của bạn thời gian để suy nghĩ và chuẩn bị câu hỏi và / hoặc trả lời của em. 
● Học sinh của bạn có thể được hưởng lợi từ việc viết ý tưởng của mình xuống trước hoặc sau                    

khi chia sẻ. 
● Nói một lúc trong các cuộc thảo luận của bạn. 
● Nhắc nhở học sinh của bạn để giao tiếp bằng mắt, nói rõ ràng và sử dụng một tốc độ dễ hiểu. 
● Cho học sinh của bạn thực hành bằng cách sử dụng Công cụ nghe - Viết Tôi nghe bằng tai,                    

mắt và trái tim. 
● Đặt câu hỏi sinh viên của bạn mà không thể trả lời với một phản ứng một từ, như “Có” hoặc                     

“Không” 
● Khuyến khích học sinh của bạn thêm vào phản ứng của anh ấy / cô ấy và giải thích suy nghĩ                     

của anh ấy / cô ấy. -  Hãy nói cho tôi biết thêm về ___. "Làm sao bạn biết ___?" 
● Nếu câu trả lời của học sinh của bạn là, tôi không biết, thì tôi làm việc cùng nhau để phát triển                      



một câu trả lời là một câu hoàn chỉnh, sử dụng ngôn ngữ học thuật khi thích hợp và để học                     
sinh của bạn lặp lại nó với bạn. 

● Nói chuyện với học sinh lớp ba của bạn về những gì họ đang làm! Cuộc trò chuyện có thể xảy                     
ra bất cứ lúc nào trong suốt cả ngày! 



Hoạt động học tập cho chăm sóc sức khỏe & tự chăm sóc 
   lớp 3  

Hoạt động chăm sóc sức khỏe và chăm sóc bản thân ởnên là cách giúp con bạn  duy trì sức khỏe thể 
chất, tinh thần và cảm xúc .  
 

Các hoạt động trong tuần 1 

1. Tài liệu về lòng biết ơn về sức khỏe / tự chăm sóc: Bút chì và giấy  
 

 Dành một phút để liệt kê ba điều bạn biết ơn. Bạn có thể biết ơn những điều lớn lao hay những điều nhỏ bé 
Lòng biết ơn là khả năng nhận ra và thừa nhận những điều tốt đẹp con người và địa điểm trong cuộc sống của 
chúng ta. Chia sẻ danh sách của bạn với ai đó trongcủa bạn nhà. 

2.  Vật liệu dụng cụ thở khỏe mạnh / tự chăm sóc: Không  

 Giả vờ dạ dày của bạn là một quả bóng bay. Đặt tay lên bụng. Hít thở sâu trong 5 giây. Cảm thấy dạ dày của 
bạn đi ra ngoài như bạn đang lấp đầy một quả bóng. Sau đó, thở ra trong 5 giây và cảm thấy không khí thoát ra 
khỏi khinh khí cầu. Hãy thử điều này thêm 5 lần nữa.  
Ghi-I bình tĩnh bản thân mình và kiểm tra trongliệu:. 

3. Wellness-Tự Chăm Sóc-Thở Tool Vật  Giấy, bút chì / bút chì màu  

 vẽ một bức tranh của mình sử dụng công cụ thở của bạn. Hiển thị hơi thở của bạn vào và ra. Chia sẻ hình ảnh 
của bạn với ai đó trong gia đình của bạn. Treo hình ảnh của bạn ở đâu đó trong nhà để nhắc nhở bản thân sử 
dụng hơi thở của bạn. 

4. Vật liệu dụng cụ chăm sóc sức khỏe tự chăm sóc sức khỏe: Không ai  

 giơ tay lên với các ngón tay tách ra. Bắt đầu ở dưới cùng của ngón tay cái của bạn và hít vào.  
Khi bạn ở đầu ngón tay cái của bạn, bắt đầu thở ra. Đi ra và xuống từng ngón tay cho đến khi bạn  
thực hành thở vào và thở ra 5 lần. Làm điều đó một lần nữa trên bàn tay tiếp theo. Dạy ai đó trongcủ
nhàlàm thế nào để làm điều này. 

 
 
 
 

5. Tài liệu chăm sóc sức khỏe bản thân: Không  

 Lập danh sách những điều giúp bạn bình tĩnh khi bạn tức giận. 
Hãy suy nghĩ về Công cụ thở và các công cụ khác trongcủa bạn 
Hộp công cụ. 
 

 Gia đình có thể làm gì Con 
 

● bạn đã học cách sử dụng các công cụ khác nhau '' trong hộp công cụ của chúng để giúp 
chúng có cảm xúc.  

● Lắng nghe con bạn trong thời gian khó khăn này. 
● Hãy trấn an con bạn rằng chúng tôi sẽ đến với Pass để vượt qua điều này và mọi thứ sẽ ổn. 



 
 
 

Tuần 2 



Hoạt động học tập để đọc 
   Lớp 3  

Khi bạn đọc, điều quan trọng là đảm bảo bạn hiểu những gì bạn đọc. Đôi khi, khi chúng ta đọc, 
chúng ta có thể tự mình suy nghĩ về từng từ để hiểu một câu chuyện. Những lần khác, chúng 
ta cần nghĩ về các cụm từ (hai hoặc nhiều từ ghép lại với nhau) như những câu nói đặc biệt 
với ý nghĩa đặc biệt của riêng chúng. Nếu những câu nói này là mới đối với bạn, đôi khi những 
từ khác trong câu có thể giúp bạn gợi ý về ý nghĩa của chúng. Những hoạt động này sẽ giúp 
con bạn hiểu những gì chúng đọc. 
 

Hoạt động tuần 2 

1. toàn diện Tài liệu : không 

 Đọc từng câu cho ai đó.  
Giải thích bằng lời của bạn những từ được gạch chân có nghĩa là gì.  
Sử dụng các từ gạch chân trong một câu của riêng bạn.  

 

2. từ vựng / hiểu Tài liệu : không 

 sử dụng nhiều từ khác nhau để thêm chi tiết và diễn tả cảm xúc. Đọc từng danh sách các từ cho ai đó. Sau 
đó đặt các từ theo thứ tự sức mạnh từ ít nhất đến lớn nhất. 

 

3. toàn diện Tài liệu : không có 

 

 



 

 gì Gia đình có thể làm Cho 
 

 
● con bạn đọc ít nhất 20 phút mỗi ngày.  
● Đọc hoặc nghe sách (trên Epic, Storyline hoặc Youtube) với các cụm từ có ý nghĩa đặc biệt 

như Amelia Bedelia, The Day the Crayons Quit, More Parts, In a Picklehoặc  Pigsty. Thảo luận 
về những cụm từ trong mỗi cuốn sách với người mà bạn sống cùng.  

● Chọn / Google một thành ngữ trong ngày. Cho trẻ đoán nghĩa và sau đó thảo luận về ý nghĩa 
thực tế như một gia đình.  

● Gia đình bạn có những câu nói đặc biệt mà họ sử dụng? Có những câu nói đặc biệt duy nhất 
cho văn hóa của bạn? Liệt kê và thảo luận về những câu nói này với người mà bạn sống 
cùng.  



Hoạt động học tập cho Đọc 1 
   Lớp 3  

 
Học sinh cóhọc lớp 3 nhu cầuđể có thể giải mã từ với 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 với cáckết thúc của 
mối quan hệ tình cảm tài liệu : Bút chì, giấy 

 Viết các từ sau: chậm, đột ngột, mềm mại, nhanh chóng, bạn bè, sâu sắc 
Bây giờ, viết lại các từ tương tự nhưng với trên end 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 với cáckết thúc của 
mối quan hệ tình cảm tài liệu : giấy bút chì 

 Viết các từ sau trên 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 với cáckết thúc của 
-tất hay tài liệu : bút chì, giấy 

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

4. Nói cách giải mã với “-er” kết thúc liệu: bút chì, giấy 

 Viết những lời sau đây trên một mảnh giấy: “dạy, lừa lọc, đọc, hát, nhanh chóng, ăn” 
Bây giờ, hãy viết những lời tương tự một lần nữa nhưng lần này add hậu tố từ -erv đến 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.  



Hoạt động học viết 
   lớp 3  

 
Tiêu chuẩn viết củaOregon xác định 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. (3 - 4 đoạn) 
 

Hoạt động tuần 2 

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

  Ak con bạn chọn một dấu nhắc từ bên dưới. Động não tất cả những suy nghĩ của bạn về chủ đề này. Bạn có 
thể lập một danh sách, sử dụng bản đồ tư duy hoặc chỉ viết ý tưởng. Đừng lo lắng về câu hoàn chỉnh hoặc 
chính tả chưa.  

2.    Tổ chức Mateials:     giấy, bút chì 

 Sử dụng ý tưởng động não của bạn để sắp xếp suy nghĩ của bạn. Hãy chắc chắn bao gồm một đoạn 
chủ đề, 2 sự kiện hỗ trợ với các ví dụ và đoạn kết thúc. 

3.  Viết thô dự thảo Vật liệu:giấy, bút chì 

 Sử dụng những gì bạn đã viết trên tờ tổ chức của bạn để viết bản thảo đầu tiên của bạn. Viết gọn gàng. 

4.  Sửa đổi và chỉnh sửa bản nháp 
thô. Viết một bản sao cuối cùng, 
gọn gàng. 

Vật liệu:  giấy, bút chì, từ điển 

Editing Danh sách kiểm tra: 

 Có phải bạn? 

❏ Nêu chủ đề của bạn và 
cung cấp ít nhất 2 chi tiết hỗ 
trợ? 

❏ Liệu nó có ý nghĩa? 
❏ Viết hoa và chấm câu có đúng không? 
❏ Là từ của bạn viết đúng chính tả? 

 Gia đình có thể làm gì 
 
●  Chọn một trong ba gợi ý viết dưới đây để viết một bài luận 3-4 đoạn. Hãy chắc chắn bao gồm một 
đoạn mở đầu nêu rõ chủ đề của bạn, 2 sự thật để hỗ trợ chủ đề của bạn với các ví dụ và đoạn kết thúc 
khôi phục chủ đề của bạn. 

            Nhắc # 1               Nhắc # 2               Nhắc # 3 

Một hành tinh tốt hơn 
Có rất nhiều điều chúng ta có thể 
làm để giúp chăm sóc hành tinh 
của chúng ta. Hãy đến với một vài 
điều bạn có thể làm để giúp hành 
tinh của chúng ta và viết một bài 
báo 3-4 đoạn để hỗ trợ suy nghĩ 
của bạn. 

Một người bạn ngưỡng mộ 
  

Viết 3-4 đoạn kể về một người mà 
bạn ngưỡng mộ. Đưa ra ít nhất hai 
lý do tại sao bạn ngưỡng mộ 
chúng, bao gồm các ví dụ về 
những lý do này.  

Cách làm bánh sandwich 
  

Bánh sandwich yêu thích của 
bạn là gì? Bạn làm nó như thế 
nào? Viết 3-4 đoạn cho biết 
các bước làm bánh sandwich 
của bạn. 

 
Có một cuộc thảo luận với con của bạn về từng chủ đề. Giúp họ động não và sắp xếp lý do và ví dụ 
của họ để hỗ trợ ý kiến   của họ.   Giúp học sinh của bạn chỉnh sửa và sửa đổi công việc của họ. Yêu 
cầu họ đọc to cho bạn sự lưu loát và kiểm tra các chỉnh sửa. 



CÁC LỰA CHỌN HỌC TẬP GỬI Nhập 

nó trên Google Docs và chia sẻ với giáo viên của bạn 



Hoạt động học toán 
    Lớp 3  

Các tiêu chuẩn toán học của Oregon xác định  việc phát triển các chiến lược nhân và chia  là một kỹ 
năng ưu tiên ở lớp 3. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn áp dụng các chiến lược mà chúng đã học 
về mối quan hệ giữa nhân và chia. 
 

Hoạt động tuần 2 

1. hoạt động đo lường Tài liệu : Thước kẻ, giấy, bút chì 

 Tìm đồ vật hình chữ nhật trong nhà bạn. Sử dụng thước đo, đo chiều dài và chiều rộng của đối tượng. Tiếp theo 
nhân hai số đó để tìm diện tích (phép đo bên trong) của đối tượng. Một số ví dụ về các đối tượng là: sách, khung 
tranh, hộp ngũ cốc, v.v ... 

2. nhân chiến tranh Vật liệu :Thẻ đặt, xúc xắc hoặc kéo sợi, giấy và bút chì 

 Loại bỏ Jacks, Kings và Queen (Aces là 1) khỏi một cỗ bài thông thường thẻ và xáo trộn. Người chơi đặt các thẻ 
úp xuống trong một đống. Mỗi người chơi rút 2 lá bài. Nhân 2 số để tìm sản phẩm. Ai có sản phẩm cao nhất sẽ 
thắng cả 4 thẻ. Chơi cho đến khi bạn hết thẻ. (Nếu sử dụng xúc xắc hoặc quay) Viết tên của mỗi người chơi lên 
một tờ giấy. Mỗi người chơi cuộn 2 con xúc xắc và nhân chúng lại với nhau. Viết câu trả lời của bạn dưới tên của 
bạn. Bất cứ ai có tổng số cao nhất vào cuối trò chơi (bất cứ khi nào bạn quyết định dừng lại) đều thắng. 

3. vui chơi gia đình thực tế Tài liệu :  Xúc xắc, thẻ đánh số, hoặc spinner, giấy và bút chì 
 

 Cuộn 2 con xúc xắc (hoặc rút 2 thẻ). Viết tất cả các phương trình Nhân và chia cho 2 số đó. VÍ DỤ: 3 và 7 sẽ là:                             
3x7 = 21 7x3 = 21 21 7 = 3 21 ÷ 3 = 7 

4. 
Phân chia các nhóm bằng nhau  

Vật liệu : giấy và bút chì, dbăng hoặc thẻ đánh số, legos, tiền xu, đậu 
khô, cổ vũ, hoặc bất kỳ vật nhỏ nào  
  

 Sử dụng các số sau một lần, sử dụng các tài liệu của bạn (các mục nhỏ) để tạo thành nhiều nhóm và mảng bằng                         
nhau mà bạn chỉ có thể sử dụng số lượng mục đó. 
Ví dụ: Số 12 có thể được tạo thành 4 nhóm bằng nhau với 3 mục trong mỗi nhóm. Hoặc bạn có thể tạo 2 nhóm 
bằng nhau với 6 mục trong mỗi mục. Vv * Số để sử dụng có thể là: 8, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 27, 32, 36, 40, 42, 45 
 

5. Thử thách nhân (Nâng cao) 
411 là gì? Vật liệu : Giấy và bút chì Tích 

 của các chữ số trong số 411, là 4 x 1 x 1 = 4. Hãy khám phá các sản phẩm chữ số của các số có ba chữ số.  
A. Có các số có ba chữ số khác với một sản phẩm là 4. Ví dụ: 114 và 212. Có bao nhiêu số có ba chữ số có 

một sản phẩm chữ số bằng 4? Hãy cố gắng liệt kê tất cả chúng. 
B. Có bao nhiêu số có ba chữ số có tích là 8 chữ số? Hãy cố gắng liệt kê tất cả chúng. 
C. Có bao nhiêu số có ba chữ số có tích là 12 chữ số? Hãy cố gắng liệt kê tất cả chúng. 

Cho đến nay, chúng tôi đã khám phá 3 sản phẩm chữ số có thể (4, 8 và 12). Hãy thử tìm tất cả các số có 
ba chữ số có tích số là 1, rồi 2, rồi 3 ... lên đến 25. 

D. Sản phẩm chữ số nào là không thể? Tại sao họ không thể? 
E. Những sản phẩm chữ số có thể được thực hiện nhiều cách nhất? 

 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Tìm kiếm cơ hội trong khi thực hiện các hoạt động xung quanh nhà hoặc chạy việc vặt để yêu cầu 
con bạn giải quyết các vấn đề theo định dạng này: Hồi có bao nhiêu nhóm _____? Giúp con bạn 
nhận ra rằng phép nhân giống như cộng một số nhóm mà mỗi nhóm có cùng giá trị. Ví dụ: Vé Vé 
xem phim có giá $ 9,00, vậy tất cả 5 vé xem phim của chúng tôi sẽ có giá bao nhiêu? 

 
 



 
 

 



Hoạt động học tập cho khoa học 
   lớp 3  

 
Tiêu chuẩn khoa học thế hệ tiếp theo củanói rằng học sinh lớp ba sẽ có thể xác định và hiểu các lực 
chuyển động. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn khám phá những khái niệm này. 
 

Các hoạt động của Tuần 2 

1. kéo co Vật liệu : Dây thừng (Các vật thể có thể được kéo ở mỗi bên) 

 Hướng dẫn 
Đặt một sợi dây lớn xuống. Đặt câu hỏi: Có phải dây đang chuyển động không? (Số) Làm thế nào chúng ta 
có thể làm cho dây di chuyển? Cho trẻ suy nghĩ về cách làm cho dây di chuyển. Có hai người nắm lấy mỗi 
đầu của sợi dây. Đưa ra dự đoán về việc lực sẽ được cân bằng hay không cân bằng. Lặp lại với những 
người khác nhau và thực hiện quan sát. Điều gì làm cho một lực cân bằng hoặc không cân bằng? 
 

2. săn Vật liệu nam châmnam châm 
 

 : Hướng dẫn: Tìm đồ vật xung quanh nhà bạn. Đưa ra dự đoán nếu đối tượng có từ tính hoặc không từ tính. 
Kiểm tra với một nam châm. Có bất ngờ nào không? Có sự tương đồng về các vật thể từ tính? 
 
 Tôi nghĩ rằng ____________ sẽ có từ tính / không từ tính bởi vì ______________. 
 

3. uốn nước Vật liệu : Chải, mảnh len, nylon hoặc lông 

 Chỉ đường 
1. Chà một chiếc lược nhanh chóng vào miếng len, nylon hoặc lông thú trong khoảng một phút. 
2. Giữ lược gần vòi nước từ vòi.  
3. Chiếc lược tích điện sẽ thu hút nước về phía nó. 

 
Giải thích: Tại sao điều này xảy ra? Bằng cách chà xát lược, bạn đang che nó bằng điện tích âm. Các điện 
tích âm bị thu hút bởi các điện tích dương chống lại nước. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Lập một danh sách những thứ bạn đẩy và kéo trong một ngày.  



học tập Hoạt độngcho nghiên cứu xã hội 
   Lớp 3  

 
Tuần trước bạn đã thảo luận về cộng đồng đô thị và nông thôn. Tuần này bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào 
tất cả các cộng đồng có những đặc điểm độc đáo khiến họ trở nên đặc biệt.  Tất cả các cộng đồng có 
những đặc điểm độc đáo làm cho chúng đặc biệt. Bài học này yêu cầu sinh viên nhìn vào cộng đồng 
của họ và sử dụng sựcủa họ  hiểu biếtvề bản đồ và địa lý  để tạo ra bản đồ của riêng họ.  
 

Các hoạt động của Tuần 2 

1. Portland như mộtcộng đồng đô thị tài liệu : Giấy, bút chì (Tùy chọn: bản vẽ từ tuần trước) 

 ● Nói về những gì bạn biết về Portland - Làm thế nào để bạn biết Portland là một cộng đồng đô thị? 
● Những tính năng ở Portland là gì? Những tính năng làm cho Portland độc đáo? Bạn biết gì về những 

nơi khác trên thế giới mà Portland không có? 
 

2. khu phố của tôi Tài liệu về : Không cần thiết 

 ● Đi dạo quanh khu phố của bạn và thảo luận - Bạn thấy gì? Nghe? Ai ở quanh bạn? Bạn sống trong 
loại môi trường nào? 
 

3. trực quan khu phố Tài liệu : Giấy, bút chì, (tùy chọn: bút màu hoặc bút đánh dấu) 

 ● Vẽ một bức tranh về khu phố của bạn. 
● những  tính năng Khu phố của bạn cógì?  

○ Ví dụ như: khu chung cư, nhà ở, thư viện, cửa hàng, công viên, trường học, đường phố có 
hoặc không có vỉa hè, vv 
 

4. Thêm chi tiết Vật liệu:Vẽ từ ngày hôm qua, bút chì 

 ● Mở bản vẽ của bạn, nhãn (ghi) nhữngđộc đáo  tính năng của khu phố của bạn 
● On mặt sau, viết thành câu hoàn chỉnh ba đặc điểm độc đáo của khu phố của bạn.  

 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Hãy nghĩ về bạn bè hoặc gia đình mà bạn biết rõ những người sống ở các cộng đồng khác với 
chúng ta.  

○ Có một cuộc trò chuyện 
■ Nó như thế nào ở đó? 
■ Cộng đồng của họ như chúng ta như thế nào? Họ khác nhau như thế nào? 
■ Điều gì đặc biệt về nơi họ sống? 

 
● Khi bạn tiếp tục đi dạo, hãy để học sinh lớp ba chỉ ra các đặc điểm của khu phố của bạn. 

○ Nếu bạn đi bộ lâu hơn, thảo luận về một khu phố khác. So sánh và đối chiếu nó với nơi 
bạn sống. Điều gì làm cho khu phố của bạn độc đáo? Điều gì làm cho một khu phố khác 
là duy nhất? 



Hoạt động học tập cho nghệ thuật 
   Lớp 3  

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.  
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: TH.3.CR3.3, 2. Tham gia và đóng góp cho việc khám phá thể chất và giọng hát trong một tác phẩm 
kịch / sân khấu ngẫu hứng hoặc kịch bản. 
 

2. khiêu vũ Tài liệu : không 

 Tạo một điệu nhảy thể hiện hiệu quả các mô hình khác nhau (AB, ABBA, sự lặp lại) cho thấy bạn 
cảm thấy thế nào về điều gì đó bạn thích làm.  

Tiêu chuẩn nghệ thuật được đánh địa chỉ: DA.2.CR2.3, 1. Tạo một tổ hợp chuyển động đơn giản bằng cách sử dụng các cấu trúc 
nhảy khác (ví dụ: AB, ABA, chủ đề và biến thể, lặp lại) có thể thể hiện ý tưởng hoặc cảm giác. 
 

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

 Tạo bản đồ khu phố hoặc ngôi nhà của bạn. 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: VA.10.CO1.3 1. 1. Tạo các tác phẩm nghệ thuật dựa trên các quan sát xung quanh. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Thảo luận với học sinh của bạn một sản phẩm yêu thích mà gia đình sử dụng và phân tích các 
phần của quảng cáo.  

● Các gia đình có thể giúp học sinh nghĩ về các mẫu, chẳng hạn như vỗ tay hai lần, để tạo ra 
một điệu nhảy thể hiện niềm vui.  

● Đi dạo trong khu phố của bạn. Nhắc nhở con bạn rằng chúng ta sử dụng bản đồ trong cuộc 
sống hàng ngày. Bản đồ giúp chúng tôi xác định vị trí một địa điểm. Bắt đầu nơi bạn sống.  



Hoạt động học tập cho sức khỏe 
   Lớp 3  

 
Tốt hơn để gặp bạn: Thực hiện các thí nghiệm khám phá cách mắt hoạt động,  Phát triển sự tôn trọng 
chức năng phức tạp của mắt, Phát triển sự tôn trọng và đồng cảm với những người bị suy giảm thị lực 
và Thực hành bảo vệ mắt.  
  

Các hoạt động của Tuần 2 

1. Ngón tay di chuyển &thả đồng xu     Vật liệu : Cốc / đĩa, Đồng xu 

 Ngón tay di chuyển:  Có con trai hoặc con gái của bạn duỗi thẳng một cánh tay ra trước mặt chúng. Yêu 
cầu họ giơ một ngón tay của bàn tay đó lên. Tiếp theo, bảo họ di chuyển ngón tay cho đến khi nó xuất hiện 
trực tiếp trước một số vật thể khác trong phòng (chẳng hạn như đèn, hoặc hình ảnh trên tường). Bây giờ, 
hãy cho con bạn nhìn vào ngón tay, chớp mắt một lúc liên tiếp. Chuyện gì xảy ra 
 
The Coin Drop: Đặt một chiếc cốc hoặc đĩa trên bàn. Có người đứng số 1 với đồng xu trong tay. Người số 2 
nên đứng cách khoảng chín feet. Có người này che hoặc nhắm một mắt. Sau đó, họ nên hướng dẫn người 
số 1 nơi giữ bàn tay của họ để nó trực tiếp trên cốc, họ nên nói với người số 1 để thả đồng xu. (Người số 1, 
với cả hai mắt mở, không nên giúp đỡ hoặc cản trở người số 2 bằng mọi cách.) 

2. Chấn thương mắt từchiến đấu    Vật liệu : giấy / bút chì 

  Thông thường, trên TV chúng ta thấy mọi người trong các trận đánh đấm. Đôi khi, những trận đánh này 
được thực hiện để trông buồn cười. Tuy nhiên, một cú đánh vào mắt là  nghiêm trọng  kinh doanh. Chiến đấu 
bằng nắm đấm không bao giờ là buồn cười. Hãy nói về những gì có thể xảy ra với mọi người khi họ chiến 
đấu. Một số hậu quả là gì? Điều gì có thể xảy ra về thể chất, tinh thần và cảm xúc? 
 
Vẽ một bức tranh cho thấy loại chấn thương có thể xảy ra với mắt. Dán nhãn các bộ phận của mắt và 
khoanh tròn phần bị thương. Tạo một bức tranh minh họa những gì có thể xảy ra với cảm xúc của một 
người, để thể hiện hiệu ứng cảm xúc khi chiến đấu. Viết một câu mô tả hậu quả. Đề nghị làm thế nào một 
cuộc chiến có thể được giải quyết mà không sử dụng bạo lực hoặc gây tổn hại cho người khác. 

3. Điều gì giống như gặp vấn đề về thị 
lực 

Tài liệu : giấy / bút chì 
 

 Yêu cầu học sinh viết tên của họ lên một tờ giấy. Tiếp theo, bảo họ nhắm mắt lại và viết lại tên của họ. Cho 
học sinh nói về những khó khăn họ gặp phải. Tiếp tục, thay thế các hoạt động khác mà trẻ em làm thường 
xuyên. Sau đó, họ có thể phản ánh về trải nghiệm này bằng cách trả lời các câu hỏi: Các hoạt động khiến 
bạn cảm thấy như thế nào? Bạn có thể làm gì để giúp một người khiếm thị? Tại sao bạn cảm thấy những 
người khiếm thị nên được tôn trọng? 

4. Bảo vệ mắt của bạn Vật liệu : giấy / bút chì 

 List cách mắt có thể được bảo vệ. Hãy xem xét các môn thể thao bạn chơi, thời tiết và các vấn đề về mắt có 
thể xảy ra (như dị ứng). Viết một cách để bảo vệ mắt cho mỗi ngày trong tuần (MF). Bạn sẽ chỉ ra những 
cách bảo vệ mắt cho các thành viên trong gia đình vào cuối tuần.  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Xem lại các bộ phận của mắt và để trẻ tạo ra một sơ đồ - một tìm kiếm google đơn giản sẽ giúp ích! 
● Thảo luận về cách bảo vệ mắt trong các tình huống khác nhau. Thảo luận về việc bất cẩn có thể dẫn đến tổn 

thương mắt như thế nào:  một số hành động bất cẩn có thể làm tổn thương mắt của chúng ta hoặc của người 
khác là gì? (không tuân theo quy tắc, đi phía sau biến động hoặc người tại dơi, ném những thứ như cát và đá, 
đánh hoặc đấm, không mặc đồ bảo hộ, lạm dụng cụ thể thao) 

● Yêu cầu học sinh ghi vào địa chỉ sau đây yêu cầu thông tin về những gì sinh viên có thể làm gì để bảo vệ thị lực 
của họ. Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, 141 Tây Bắc Point Blvd., Elk Grove, IL. 60009-0927 . 



Hoạt động học tập cho âm nhạc 
   Cáclớp 3  

tiêu chuẩn âm nhạc cấp quốc gia và quốc giayêu cầu học sinh lớp ba có thể hát đồng điệu, đánh giá 
một buổi biểu diễn, sáng tạo và thảo luận về các lựa chọn âm nhạc của riêng mình. Học sinh sẽ thể 
hiện điều này bằng cách tạo lời cho một giai điệu quen thuộc, nhớ lại giai điệu mà họ biết và đánh giá 
bản ghi của buổi biểu diễn. 
 

Hoạt động tuần 2 

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

Tài liệu : Điện thoại hoặc thiết bị để liên lạc với gia đình hoặc bạn 
bè nếu không có gia đình có mặt trong nhà và có sẵn.  

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

2.  Dấu vết giai điệu . 

Vật liệu : bút / bút chì và giấy hoặc bất kỳ vật phẩm nào có thể 
được sử dụng để tạo đường kẻ / hình dạng; bất kỳ bài hát nào từ 
danh sách bài hát dưới đây hoặc một bài hát từ văn hóa / gia đình 
của bạn!  

 Nhớ lại một bài hát từ lớp âm nhạc hoặc từ văn hóa / gia đình của riêng bạn. Sử dụng bút chì để vẽ hoặc bất 
kỳ mục nào bạn có thể bố trí để phác thảo cách các nốt nhạc di chuyển trong bài hát (cao, trung bình, thấp). 
Khi bạn kết thúc, hát lại bài hát trong khi lần theo dấu vết của bạn cùng với mẫu của bạn.  

3. 
Tạo lời mới 
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) 

Tài liệu:  
Twinkle Twinkle little star 
Làm thế nào tôi tự hỏi bạn đang 
ở trên Thế giới quá cao 
Giống như một viên kim cương trên bầu trời 
Ngôi sao nhỏ lấp lánhsao 
Làmtôi tự hỏi bạn là ai. 
 

 Mời các thành viên trong gia đình (hoặc bạn bè, thông qua một thiết bị) lắng nghe học sinh của bạn ngân nga 
một giai điệu. Có người  đoán bài hát. Mời người khác ngân nga bài hát của riêng họ để bạn đoán. 
Chủ đề: Ở nhà cả ngày 

4. Bài hát của một thành viên trong 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 
 
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 / 

Vật liệu : Bất kỳ đồ vật nào, ví dụ: legos, đồ chơi, chất liệu - mà 
bạn có thể sử dụng để tạo ra các mô hình lên, xuống, giữ nguyên. 



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. 

 
Những bài hát được gợi ý để hát: 

 

Những bài hát từ Link Up Các bài hát khác mà bạn có thể biết 

❏ Những món quà đơn giản 
❏ Ode to Joy 
❏ Hãy đến chơi 
❏ Oye 
❏ để hát lời 

Bất kỳ bài hát nào từ Explorers nếu bạn tham gia 

❏ Hot Cross Buns 
❏ Nhẹ nhàng ngủ trên  
❏ đất của Sliver Birch 
❏ Banuwa 
❏ Birch Tree 
❏ Do A Deer  
❏ đất này là đất của bạn  
❏ Tingalayo  
❏ Sansa Kroma 
❏ Đỗ Like a rock 
❏ Bye'm Bye 
❏ Zum Gali  
❏ Đỗ Like a rock  
❏ Crocodile Sông  
❏ On My Toe, có một Bee 
❏ Dona Nobis Pacem  
❏ nhạt nhẽo  

Bất kỳ bài hát khác mà bạn nhớ từ lớp âm nhạc!  
 

 



Hoạt động học tập cho PE 
   lớp 3  

 
Các tiêu chuẩn giáo dục thể chất củaOregon  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. bắt và ném Vật liệu : Không 

 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: nhảy10 
Chạy đến một góc phòng,  
Góc 2: 5 ngồi lên 
Chạy sang góc khác 
Góc 3: nhảy sang bên 10 lần  
Chạy đến góc cuối cùng của bạn 
Góc 4: 5 cánh tay vòng tròn 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 3  

 
Ở lớp 3, học sinh sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận một cách hiệu quả để giải thích ý tưởng và sự                        
hiểu biết của chính mình, xác định ý chính và chi tiết hỗ trợ và hỏi & trả lời câu hỏi . Những hoạt động                        
học tập này sẽ tạo cơ hội cho con bạn nói thành câu hoàn chỉnh, cho phép chúng cung cấp chi tiết và làm                        
rõ, trong khi sử dụng ngôn ngữ học thuật. 
* Các hoạt động học tập sau đây không cần phải được hoàn thành theo thứ tự. Chọn hoạt động học                     
tập kết nối tốt nhất với một lĩnh vực chủ đề khác đang được nghiên cứu. 
 

Hoạt động của Tuần 2 

1. Từ đồng nghĩa và Từ trái nghĩa (Đọc) Tài liệu : Từ ngữ Tuần Tuần Hai Hoạt động đọc 

 Nói chuyện, thì thầm, la hét, la hét  Lạnh, lạnh, mát, ấm   Thất vọng, giận dữ, vui vẻ, giận dữ 
Lớn, nhỏ bé, to lớn, khổng lồ  Hạnh phúc, gắt gỏng, vui mừng, hài lòng 
Tôi biết các từ ___ và ___ là từ đồng nghĩa vì chúng có nghĩa giống nhau. 
Tôi biết các từ ___ và ___ là từ trái nghĩa vì chúng có nghĩa ngược lại. 
Một khi bạn đã sử dụng tất cả những từ này đến với các từ đồng nghĩa và trái nghĩa của riêng bạn. 

2. So sánh và đối chiếu hai(nghiên cứu 
xã hội) tài liệu : Một người lớn 

 Lớp học và ngôi nhà của bạn giống nhau như thế nào? Họ khác nhau như thế nào? 
Lớp học của tôi và nhà tôi giống nhau vì cả hai đều có / là _. Một điểm tương đồng khác giữa chúng là _. 
Lớp học của tôi và nhà tôi khác nhau vì lớp học của tôi là / có ___, nhưng nhà tôi là / có ___. Một điểm khác 
biệt giữa chúng là nhà tôi có / có ___, nhưng lớp học của tôi là / có ___. 

3. Sức khỏe / Tự chăm sócyên tĩnh, an 
toàn Vật liệu : Một cuốn sách và người để nói chuyện 

 Sau khi thực hiện hoạt động Chăm sóc sức khỏe / Tự chăm sóc, Đọc trong 15 phút, kể cho người lớn về 
cuốn sách bạn đang đọc. Nói với họ nếu đó là hư cấu hoặc phi hư cấu. Cung cấp cho họ một bản tóm tắt về 
những gì bạn đọc. Để tóm tắt một cuốn sách hư cấu, hãy cho họ biết câu trả lời cho 5 câu hỏi W theo thứ tự 
sau: ai là nhân vật, họ đang làm gì, tại sao họ lại làm điều đó, khi nào và ở đâu? Nếu đó là hư cấu, hãy nói 
cho họ biết ý chính (điều quan trọng nhất về chủ đề bạn đang đọc) và chi tiết hỗ trợ là gì (những điều quan 
trọng khác về ý chính của bạn) để cho họ biết bạn đọc gì. 

4. Sức khỏe / Tự chăm sócyên tĩnh, an 
toàn Vật liệu:  Một người để nói chuyện 

 Sau khi thực hiện hoạt động Chăm sóc sức khỏe / Tự chăm sóc sạch sẽ Phòng của bạn! nói cho ai đó ba vật 
thể đặc biệt nhất trong phòng của bạn là gì. Điều gì làm cho những điều này đặc biệt với bạn? Nơi mà bạn 
đã nhận được chúng? Họ có một nơi đặc biệt mà bạn giữ chúng không? Đối tượng đặc biệt nhất là ___ của 
tôi. ___ của tôi đặc biệt đối với tôi vì ___. ___ của tôi cũng rất quan trọng đối với tôi vì ___. Tôi đã nhận nó 
tại / từ ___. Đối tượng cuối cùng tôi chọn là ___ của tôi. Tôi coi trọng (yêu / thích) ___ của tôi vì ___. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Hãy cho học sinh của bạn thời gian để suy nghĩ và chuẩn bị câu hỏi và / hoặc trả lời                     
của em. 

● Học sinh của bạn có thể được hưởng lợi từ việc viết ý tưởng của mình xuống trước                  
hoặc sau khi chia sẻ. 

● Nói một lúc trong các cuộc thảo luận của bạn. 
● Nhắc nhở học sinh của bạn để giao tiếp bằng mắt, nói rõ ràng và sử dụng một tốc độ                    

dễ hiểu. 



Hoạt động học tập cho chăm sóc sức khỏe & tự chăm sóc 
   lớp 3  

 
Hoạt động chăm sóc sức khỏe và chăm sóc bản thân ởnên là cách giúp con bạn  duy trì sức khỏe thể 
chất, tinh thần và cảm xúc .  
 

Các hoạt động của Tuần 2 

1. Sức khỏe / Tự chăm sócyên tĩnh, an 
toàn Vật liệu : không 

 tìm thấy một nơi yên tĩnh, an toàn trong nhà hoặc sân của bạn. Ngồi yên trong khi bạn hít thở năm hơi thật 
sâu. Bạn nghe thấy gì? Bạn thấy gì? Bạn ngửi thấy gì?  

2. Sức khỏe / Tự chăm sócyên tĩnh, an 
toàn Vật liệu : không 

 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? 

3. Sức khỏe / Tự chăm sócyên tĩnh, an 
toàn Vật liệu : sách 

 Lấy một cuốn sách hay và ấm cúng! Đọc trong 15 phút ở nơi yên tĩnh, an toàn của bạn.  

4. Sức khỏe / Tự chăm sócyên tĩnh, an 
toàn Vật liệu : không làm 

 sạch phòng của bạn!  Không, thực sự. Trong thời gian căng thẳng, tổ chức và dọn dẹp phòng của bạn có 
thể khiến bạn cảm thấy bình tĩnh hơn, kiểm soát và có thể đối phó với cảm xúc của bạn.  
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Giúp học sinh của bạn tìm một không gian trong nhà bạn có thể là của họ khi họ cần nghỉ ngơi 
hoặc làm việc ở trường.  

● Có thời gian yên tĩnh, ngay trong nhà bạn, nơi tiếng ồn được giữ ở mức tối thiểu. Đây là một 
cách tuyệt vời để nghỉ ngơi công nghệ và một lý do tốt cho trẻ em ra ngoài!  



 
 
 

Tuần 3 



Hoạt động học tập để đọc 
  lớp 3  

 
Tại sao điều này quan trọng? Khả năng hiểu văn bản được cải thiện khi người đọc có thể nêu ý chính bằng lời 
nói của mình và xác định các chi tiết hỗ trợ của nó. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn hiểu ý chính và các chi 
tiết hỗ trợ của một văn bản phi hư cấu.  
 

Hoạt động tuần 3 

1. 

 

Xác định ý chính của câu chuyện. Tài liệu : Bất kỳ văn bản phi hư cấu, bút chì 
 
Khá thường xuyên, câu đầu tiên hoặc câu cuối của đoạn văn sẽ cho bạn biết đoạn văn  chủ yếu  nói về điều 
gì, hoặc ý chính của nó. Đầu tiên, đọc đoạn văn dưới đây, chú ý đến câu đầu tiên và câu cuối trong đoạn 
văn. Sau đó, bạn đã chọn câu nào đại diện tốt nhất cho những gì đoạn văn chủ yếu là về. 

 
Ý tưởng chính của người Nhật Bản của đoạn văn là:  

 
Thảo luận về cách bạn xác định ý chính của đoạn văn trên và gạch chân câu giúp bạn.   (Câu trả lời đúng là b) .  
Lượt của bạn! Chọn một đoạn văn từ bất kỳ văn bản phi hư cấu nào và xem câu đầu tiên hoặc câu cuối của 
đoạn văn có thể giúp bạn xác định ý tưởng chính của Lọ. 

2. 

 

Xác định Ý TƯỞNG CHÍNH & CHI TIẾT HPORT TRỢ của một câu chuyện. Tài liệu : Các hành tinh trong 
Hệ mặt trời, bút chì  
 
Người đọc giỏi sử dụng hình ảnh, chú thích, tiêu đề và tiêu đề để giúp xác định ý chính của văn bản.  
Đọc phần đính kèm, các hành tinh trong hệ thống năng lượng mặt trời hoặc một văn bản phi hư cấu khác.  
Viết IDEA CHÍNH bằng từ của riêng bạn (hãy nhớ sử dụng tiêu đề và câu đầu tiên / cuối cùng làm đầu mối). 
Tiếp theo, xác định ít nhất hai chi tiết hỗ trợ. CHI TIẾT HPORT TRỢ giúp giải thích hoặc chứng minh ý chính. 
Những câu này có thể trình bày sự thật, lý do, ví dụ hoặc định nghĩa.  

3. 

 

Tìm những từ lặp đi lặp lại. Tài liệu : Bất kỳ văn bản phi hư cấu nào, hoặc Skunks Skunks, bút chì.  
 
Đọc văn bản. Tiếp theo, khoanh tròn các TỪ KHÓA được lặp lại trong văn bản. Ngoài ra, khoanh tròn tiêu 
đề, và IDE KEY Ý TƯỞNG trong đoạn đầu tiên và đoạn cuối. Nhìn vào những từ và cụm từ bạn đã khoanh 
tròn và tự hỏi mình, tất cả chúng có điểm gì chung? Bài viết chủ yếu nói về điều gì? Ý TƯỞNG CHÍNH LÀ 
GÌ? Sau đó, xác định ít nhất ba CHI TIẾT CHÍNH. Hãy nhớ rằng, CHI TIẾT HPORT TRỢ giúp giải thích hoặc 
chứng minh Ý TƯỞNG CHÍNH, và có thể trình bày các sự kiện, lý do, ví dụ hoặc định nghĩa.  

 Những gì gia đình có thể làm 
Khuyến khích con bạn nhìn vào các tiêu đề, tiêu đề, các từ và cụm từ chính lặp đi lặp lại, các đoạn giới 
thiệu và kết luận, cũng như hình ảnh và chú thích để giúp chúng tìm ra Ý chính. Tiếp theo, yêu cầu con 
bạn xác định các chi tiết hỗ trợ.  
 
Các hoạt động tùy chọn: Xem một bộ phim tài liệu truyền hình, hoặc một đoạn video ngắn về một con 
vật và cho con bạn kể lại ý chính và các chi tiết hỗ trợ tại: 
https://kids.nationalgeographic.com/ideo/amazed-animals/.  
Các văn bản phi hư cấu khác về động vật có vú có thể được tìm thấy tại: 
https://kids.nationalgeographic.com/animals/mammals/. 

https://kids.nationalgeographic.com/videos/amazing-animals/
https://kids.nationalgeographic.com/animals/mammals/
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Hoạt động học tập cho Tiêu đề 1 Đọc 
  Lớp 3  

 

Học sinh lớp 3 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. 
 

Các hoạt động của Tuần 3 

1. Giải mã các từ với tiền tố un-. 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 re-ra của 
người dùng. Tiền tố lại 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 đó.  

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, từ chối, có nghĩa là không có 
/ ngược lại. 

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 
 



học tập Các hoạt động để viết 
  lớp 3 Các  

tiêu chuẩn viết của Oregon nêu rõ rằng học sinh lớp 3 sẽ có thể  viết một câu chuyện kể với 
các chi tiết mô tả và một chuỗi các sự kiện rõ ràng. 

Hoạt động của Tuần 3 

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

   Hãy cho con bạn chọn một dấu nhắc từ bên dưới. Động não tất cả những suy nghĩ của bạn về chủ đề này. 
Bạn có thể lập một danh sách, sử dụng bản đồ tư duy hoặc chỉ viết ý tưởng khi chúng đến với bạn. Đừng lo 
lắng về việc sử dụng các câu hoàn chỉnh hoặc chính tả chưa. 

2.   Tổ chức Mateials:     giấy, bút chì 

 Sử dụng ý tưởng động não của bạn để  sắp xếp  suy nghĩ của bạn. Bạn phải có các ký tự, cài đặt, bắt 
đầu, giữa (với một vấn đề và giải pháp có thể) và một kết thúc. Chi tiết nên bao gồm suy nghĩ và cảm 
xúc của nhân vật chính. 

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

 Sử dụng những gì bạn đã viết trên tờ tổ chức của bạn để viết bản thảo đầu tiên của bạn. Viết 3-4 
đoạn văn, gọn gàng. 

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

 bạn đã ... 

❏ Bao gồm ký tự / thiết lập?  
❏ Viết một khởi đầu, giữa và 

kết thúc? 

❏ Bao gồm đủ chi tiết? 
❏ Dùng câu hoàn chỉnh? 
❏ Sử dụng các từ liên kết (đầu tiên, sau đó, tiếp theo, 

sau) 
❏ Sử dụng đúng chính tả, dấu câu và viết hoa? 

5. Bản sao cuối cùng Tài liệu : giấy, bút chì 

 Viết bản sao cuối cùng của bạn gọn gàng. Đảm bảo khoảng cách trên giấy là chính xác. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

            Nhắc # 1               Nhắc # 2               Nhắc # 3 

Vô hình! 
Hãy tưởng tượng rằng bạn có thể 
vô hình trong một ngày. Viết về 
những gì bạn sẽ làm vào ngày vô 
hình của bạn. 

$ 1.000  
Hãy tưởng tượng rằng bạn chiến 
thắng một cuộc thi. Giải thưởng là $ 
1.000. Viết về cách bạn sẽ tiêu tiền 
thưởng của bạn. 

Fond Memory  
Viết về những điều đặc biệt 
hoặc thú vị mà bạn đã làm với 
gia đình. 

●  Nói chuyện qua câu chuyện với học sinh của bạn. Giúp họ động não các ý tưởng để mở rộng văn bản 
của họ. 
●  Giúp học sinh của bạn chỉnh sửa / sửa đổi công việc của họ. Yêu cầu họ đọc to để lưu loát và kiểm tra các 
chỉnh sửa. 
LỰA CHỌN HỌC TẬP TUYỆT VỜI 



● Minh họa câu chuyện của bạn hoặc biến nó thành một cuốn tiểu thuyết đồ họa. 
● Viết lại một câu chuyện mà bạn thích và thay đổi nó thành về bạn và những gì bạn sẽ làm ở vị trí 

của nhân vật đó. 



Hoạt động học toán 
    Cáclớp 3  

 
tiêu chuẩn toán họcOregon xác định  phát triển sự hiểu biết về phân số là các số  như một kỹ năng 
ưu tiên ở lớp 3. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn hiểu các phân số.  
 

Hoạt động của Tuần 3 

1. Xác định Phân số Nguyên liệu:  spinner, bút chì, kẹp giấy, giấy 

 Xoay spinner hai lần hoặc chọn hai số từ spinner. Số thấp nhất là tử số (số trên cùng trong phân số) và số 
cao nhất là mẫu số (số dưới cùng trong phân số). Sau đó, vẽ và phân vùng một hình dạng (hình tròn, hình 
vuông, hình chữ nhật, v.v.) với phân số bạn quay. Sau đó, quay thêm 2 phân số và vẽ và phân vùng thêm 2 
hình. 

2. Phân số trên mộtdòng số vật liệu : spinner, bút chì, kẹp giấy, giấy 

 Xoay spinner hai lần hoặc chọn hai số từ spinner. Số thấp nhất là tử số (số trên cùng trong phân số) và số 
cao nhất là mẫu số (số lớn nhất trong phân số). Sau đó vẽ một dòng số từ 0 đến 1 và phân vùng nó thành số 
đơn vị chính xác dựa trên mẫu số của bạn. Sau đó, đánh dấu nơi phân số sẽ đi. Chọn thêm 2 phân số và 
đánh dấu chúng trên một dòng số khác. 

3. Phân số về chúng tôi Vật liệu:  giấy, bút chì 

 Yêu cầu con bạn tìm ra phần nào trong gia đình bạn thích những thứ sau: 
Thích bỏng ngô, thích bơi lội, bóng rổ là môn thể thao yêu thích của chúng, bóng đá là môn thể thao yêu 
thích của chúng, thích ăn bông cải xanh. Ví dụ: nếu 3 trong số 4 thành viên gia đình của bạn thích pizza, thì 
tỷ lệ này sẽ là.  
Viết ra từng phần và thảo luận về lý do tại sao tử số (số trên) thay đổi và mẫu số (số dưới) vẫn nhưcũ.  

4. Soạn mộtphân số tài liệu : bút chì 

 

 
 

 

1. Phần đơn vị là gì?  
2. Có bao nhiêu đơn vị được tô bóng? 
3. Phần nào được tô bóng? 
4. Phần nào là không bóng? 

5. Phân số theo các tài liệu : Tờ giấy trắng, bút màu, bút đánh dấu hoặcmàu  
                 bút chì 

 Thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới. 
1. Vẽ một ngôi nhà có 4 cửa sổ. Đặt một bức màn trên 2/4 trong số họ. 
2. Vẽ một cánh cửa. Màu của nó màu tím và của nó màu vàng. 
3. Vẽ một ống khói với 10 viên gạch. Màu 7/10 của gạch màu nâu. 
4. Vẽ 3 đám mây. Màu 2/3 màu xám. 
5. Vẽ 15 hạt mưa. Màu 13/15 của chúng màu xanh. 
6. Vẽ 14 bông hoa Màu trong số chúng màu xanh. Tô màu màu cam khác. 
7. Vẽ mặt trời. Màu ½ vàng và ½ cam. 
8. Vẽ 10 cây trong sân. Kiếm 5/10 cây táo. 
9. Vẽ 15 sao. Màu 6/15 của chúng màu đen. 

 
 
 



 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Trải nghiệm khái niệm phân số là tốt nhất cho việc học. Sử dụng các đối tượng và chia sẻ chúng trong 
một nửa, phần ba và phần tư. Pizza luôn được ưa chuộng.   Yêu cầu con của bạn cho thấy cái nào lớn 
hơn: hai phần tư của pizza hoặc hai phần ba của pizza? 

● Hãy cho con bạn biết khi bạn đang sử dụng phân số trong cuộc sống của riêng bạn. Nhìn thấy bạn sử 
dụng cùng một toán học họ đang học là một nguồn cảm hứng mạnh mẽ để học. Nó giúp tạo ra một kết 
nối mạnh mẽ hơn giữa toán học và cuộc sống hàng ngày. 
 
 

 
 

 



Các hoạt động học tập cho khoa học 
  Lớp 3  

 
Các tiêu chuẩn khoa học thế hệ tiếp theo xác định việc hiểu các môi trường sống hoặc môi trường 
khác nhau ảnh hưởng đến sự sống sót của các loài động vật như thế nào là ưu tiên trong lớp ba. 
Những hoạt động này sẽ giúp con bạn nghiên cứu các động vật trong khu phố của bạn. 
 

Hoạt động tuần 3 

1. quan sát môi trường Tài liệu : Giấy, bút chì 

 Quan sát môi trường bên ngoài nhà bạn. 
Điều gì là tự nhiên, hoặc từ thiên nhiên? 
Con người là gì? Bạn có thể ghi lại trong 
Biểu đồ T. Xem ví dụ bên phải. 
 

2. quan sát động vật Tài liệu : giấy, bút chì  

 Quan sát động vật hoang dã bên ngoài nhà bạn. Những con vật bạn đã nhìn thấy? Họ đã ở đâu? Họ vừa làm 
gì thế? Làm thế nào để bạn nghĩ rằng họ sử dụng môi trường của họ để tồn tại? Ghi lại và / hoặc thảo luận 
về những quan sát của bạn. 
 

3. So sánhvề Môi trường Tài liệu : không 

 Nói về việc khu phố của bạn khác với nơi hoang dã như thế nào và nó giống nhau như thế nào. Một số điều 
nguy hiểm cho động vật hoang dã trong khu phố của bạn là gì? Một số điều nguy hiểm cho động vật hoang 
dã trong hoang dã là gì? Môi trường nào bạn nghĩ là tốt hơn cho các động vật trong khu phố của bạn và tại 
sao?  
 

4. thích ứng động vật Vật liệu : giấy, bút chì 

 Những động vật hoang dã chúng ta thấy trong khu phố của chúng ta đã thay đổi theo thời gian (thích nghi) 
để tồn tại ở đây. Bạn nghĩ họ đã thích nghi như thế nào và tại sao? Nếu bạn có thể di chuyển một đến nơi 
hoang dã, bạn có nghĩ rằng nó sẽ sống sót? Tại sao hay tại sao không? Thảo luận và / hoặc ghi lại suy nghĩ 
của bạn.  
 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● nói về động vật hoang dã sống ở nơi hoang dã hoặc các khu vực khác nhau trên thế giới. Bạn 
nghĩ ai trong số họ có thể sống sót trong khu phố của bạn, còn ai thì không? 
 



Hoạt động học tập cho nghiên cứu xã hội 
  Lớp 3  

 
Sau khi tìm hiểu về các loại cộng đồng và tính năng trong các khu phố, giờ bạn sẽ tìm hiểu về các 
công dân sống trong cộng đồng . Tuần này sẽ khuyến khích học sinh suy nghĩ về cộng đồng và mọi 
người xung quanh. 
 

Các hoạt động của Tuần 3 

1. Công dân đóng góp thành viên Tài liệu : Giấy, bút chì (Tùy chọn: bút màu, bút đánh dấu) 

 ● Thảo luận về các công dân khác nhau tạo nên cộng đồng của chúng tôi  
○ Ví dụ bao gồm: giáo viên, y tá, người đưa thư, lính cứu hỏa, cảnh sát, công nhân xây dựng, 

thủ thư, v.v ... 
 

● Lập biểu đồ liệt kê công dân ở một bên và vai trò của họ ở bên kia (xem ví dụ bên dưới) 
 

Công dân Vai trò của họ 

Thư Sắp xếp và phân phối thư đến các vùng lân cận khác 

 

2. vị trí công dân Tài liệu về : Biểu đồ từ ngày hôm qua, bút chì (Tùy chọn: điểm 
đánh dấu) 

 ● Xem lại biểu đồ bạn đã tạo ngày hôm qua và bây giờ thêm vị trí của từng thành viên gần phần Citizen 
của người dân 

○ Ví dụ: Người đưa thư bắt đầu ở một trung tâm phân phối và sau đó ở các khu vực cụ thể 
 

3. Chúng tôi là Công dân Tài liệu : Giấy, bút chì 

 ● Viết ra 2-3 điều bạn có thể làm gì để hỗ trợ cộng đồng của bạn 
● Hãy nghĩ về đại dịch COVID19. Bạn đang giúp đỡ các công dân trong cộng đồng của bạn như thế 

nào? Khu vực lân cận? Quốc gia? Bạn có thể làm gì khác, bắt đầu từ hôm nay, để hỗ trợ các thành 
viên cộng đồng trong thời gian này? 

 

4. Công dân trong COVID19 Tài liệu : Không cần thiết 

 ● Thảo luận về các công dân vẫn đang làm việc trong đại dịch này - Tại sao các thành viên cộng đồng 
này làm việc? Họ đang làm việc tại nhà hoặc ở vị trí thông thường của họ? Tại sao hay tại sao 
không? Làm thế nào bạn có thể hỗ trợ hoặc khuyến khích họ (bây giờ hoặc trong tương lai)? 

 

 Những gia đình có thể làm gì 
 

● Tiếp tục thảo luận về việc đại dịch này ảnh hưởng đến cộng đồng của chúng ta như thế nào: 
 
Vai trò của công dân trong cộng đồng của chúng ta là gì và chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau như thế 
nào? Bài học này giải quyết câu hỏi, vai trò của công dân trong cộng đồng của chúng ta là gì và chúng 
ta có thể hỗ trợ lẫn nhau như thế nào? Họ đóng góp cho cộng đồng như thế nào? Những người xung 
quanh họ đóng góp như thế nào?  



Hoạt động học tập cho nghệ thuật 
   Lớp 3  

 
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 của Tuần 3 

1. nghệ thuật cuộc sống cá nhân Tài liệu : Giấy, dụng cụ viết, bất kỳ đồ dùng nghệ thuật nào bạn có 

 Tạo và tường thuật một bức tranh hoặc bản vẽ lấy cảm hứng từ một sự kiện tích cực trong cuộc sống của 
bạn. 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật được giải quyết: 2nd VA.1.CR1.3  Tạo ý tưởng cho câu chuyện hoặc sự kiện có thể là nền tảng của các tác 
phẩm nghệ thuật sử dụng kinh nghiệm cá nhân 

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

 diễn ra một câu chuyện bạn đọc hoặc nhớ từ lớp, chỉ sử dụng điệu nhảy.  
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: DA.1.CR1.3 Thử nghiệm với nhiều kích thích tự xác định cho chuyển động (ví dụ: văn bản, hình 
ảnh, khiêu vũ quan sát, trải nghiệm cá nhân). 

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

 Sử dụng bất kỳ vật liệu nào bạn có quanh nhà để ăn mặc giống nhân vật trong sách, phim hoặc chương trình 
truyền hình. Chia sẻ với gia đình cách trang phục giúp nhân vật trở nên sống động.  
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: TH.9.RE3.3  Xem xét và phân tích các yếu tố kỹ thuật từ nhiều tác phẩm kịch / sân khấu. 

4.  Vật liệu :  

   

5.  Vật liệu :  

  

 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 cử động 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 
   cấp 3  

 
Thực phẩm tốt cho sức khỏeso với thực phẩm ít lành mạnh: Phân loại thực phẩm là thực phẩm lành 
mạnh và thực phẩm ít lành mạnh (tổ chức thành các nhóm thực phẩm), Mô tả thói quen ăn uống lành 
mạnh bằng cách lựa chọn lành mạnh. Tạo 3 kế hoạch bữa ăn lành mạnh và giải thích lý do tại sao họ 
chọn từng mặt hàng thực phẩm. 
 

Hoạt động tuần 3 

1. Thực phẩm này thuộc về đâu? Nguyên liệu : Bút chì / bút màu / bút đánh dấu và giấy 

 Nhóm thực phẩm: Ngũ cốc, Trái cây, Rau, Protein, Sữa, Dầu / Chất béo và Đường (được kiểm duyệt)  
 
Vẽ một hình ảnh của các loại thực phẩm sau đây trên một tờ giấy:  
Bánh mì-- Cá hồi- - Nho-- Lollipop-- Ớt chuông-- Dưa chuột-- Gà-- Sữa-- Táo-- Bông cải xanh-- Zucchini-- 
Gạo-- Sữa chua ít béo-- Cà rốt-- Khoai tây chiên-- Dưa hấu-- Xà lách-- Trứng-- Đậu-- Pasta 
Quyết định nhóm thực phẩm khác nhau sẽ đi đến đâu và tại sao. Sau đó, yêu cầu một thành viên trong gia 
đình bạn sắp xếp từng loại thực phẩm vào các nhóm thực phẩm. Bạn đã có câu trả lời tương tự? 

2. đường ẩn Nguyên liệu : Đường (hoặc muối để đại diện cho 
đường), muỗng cà phê, bát 

 Học sinh sẽ đo lượng đường có trong các loại thực phẩm khác nhau. Đo lượng đường trong một bát cho mỗi 
mục. 

● 1 lon soda: 9 muỗng cà phê đường 
● 1 lát bánh với kem: 20 muỗng cà phê đường 
● Thanh sô cô la: 7 muỗng cà phê đường 
● 2 bánh quy: 2 muỗng cà phê đường 

Cứ 4 gram đường tương đương với 1 muỗng cà phê đường. 
 

3. Làmkhoai tây chiên nguyên liệu : 2-3 quả táo, muỗng cà phê quế xay, chảo 
tấm, lò nướng, dao (cho cha mẹ) 

 Cha mẹ:  Làm nóng lò nướng đến 225 ° fahrenheit, cắt lát táo thật mỏng, theo chiều ngang. 
Học sinh:  Rắc các lát táo bằng quế và đặt táo lên một tấm nướng (đảm bảo táo không chồng lên nhau). 
Cha mẹ:  Đặt tấm nướng bánh vào lò nướng trong 1 giờ, sau đó lật táo và nướng thêm 1 giờ nữa. 
Gia đình: Thưởng thức khoai tây chiên của bạn!  

4. Tạo các kế hoạch bữa ăn đa dạng Vật liệu : Bút chì / bút màu / bút đánh dấu 

 Tạo 3 kế hoạch bữa ăn bạn sẽ thưởng thức bằng cách vẽ một bức tranh về các bữa ăn và dán nhãn thực 
phẩm. Mỗi bữa ăn nên có ít nhất một loại thực phẩm từ mỗi nhóm thực phẩm ( Ngũ cốc, Rau, Trái cây, Sữa, 
Protein).  

  

 Những gì các gia đình có thể làm 
 

● Chuẩn bị các bữa ăn và bữa ăn nhẹ lành mạnh cùng nhau và thảo luận về lý do tại sao những 
bữa ăn và đồ ăn nhẹ này có lợi cho sức khỏe. 

● Nói chuyện với con bạn về đường ẩn trong đồ ăn nhẹ và làm thế nào để đưa ra lựa chọn lành 
mạnh thay thế, ví dụ. Thay vì ăn một túi khoai tây chiên, thay vào đó hãy làm khoai tây chiên 
tại nhà. 



Hoạt động học tập cho âm nhạc 
   lớp 3  

Tiêu chuẩn âm nhạc quốc giayêu cầu học sinh lớp 3 có thể đọc và biểu diễn âm nhạc bằng các ký 
hiệu, được gọi là ký hiệu chuẩn và yêu cầu học sinh có thể biện minh hoặc thảo luận về các lựa chọn 
âm nhạc. Học sinh sẽ thể hiện điều này bằng cách viết các mẫu âm nhạc của riêng mình cũng như 
tăng cường một câu chuyện bằng âm thanh âm nhạc và mô tả hoặc chứng minh sự lựa chọn của họ. 
 

Hoạt động tuần 3 

1. Thực hành ký hiệu chuẩn 

 
    (Ta) (phần còn lại) (ti ti)  

:  

Vật liệu : giấy và bút chì 
 
 
 

    (To-oo) (ti-ka ti-ka)  
  
Thực hành vẽ / viết các nhịp điệu sau đây, đảm bảo thực hành vẽ chúng chính xác, nhiều lần. Hãy chắc chắn 
để tô màu trong các đầu ghi chú như bạn thấy ở trên. 

2. 

Viết Rhythms trong các nhóm BỐN 
BEATS.  
 
Hãy nhớ rằng ta, rest, ti ti, và tika tika / 
tibi tibi là MỘT nhịp, và một nửa nốt 
(to-o, to-woo, ta-a) là HAI nhịp. Các nốt 
thứ mười sáu điền một nhịp, nhưng có 
bốn âm nhanh trong nhịp đó. 

Tài liệu : bút chì và giấy 

3. Tạo âm thanh cho truyện ngắn hoặc 
sách. 
 

Tài liệu : Sách thiếu nhi hoặc truyện ngắn. 
Dụng cụ bạn trang điểm tại nhà. 

 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 bé 
 
Cung cấp cho mỗi nhân vật âm thanh 
nhạc cụ hoặc giọng nói riêng (bé, mẹ, 
bố, ông) và chơi / hát bài doo doo doo 
doo với giọng nói đó. 

Vật liệu : Dụng cụ tìm thấy xung quanh nhà, hoặc những thứ bạn 
tự làm. 

 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 3  

 
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. Khóa học vượt chướng ngại vật Tài liệu : 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!  

3. bữa tiệc khiêu vũ Tài liệu về : Trình phát nhạc  

 Chơi một số bản 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 cuộc ph
hoàn thành.  

Ví dụ có thể bao gồm: 
● 5 lần đẩy lên 
● 10 Giắc cắm nhảy 
● 5 lần ngồi lên 
● 5 Squats 
● Tạo của riêng bạn!  

5. 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 đến tận Z Z 

 

 Những gì gia đình có thể 
 

● 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 3  

Ở lớp 3, học sinh sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận một cách hiệu quả để giải thích ý tưởng và sự                        
hiểu biết của chính mình, xác định ý chính và chi tiết hỗ trợ và hỏi & trả lời câu hỏi . Những hoạt động                        
học tập này sẽ tạo cơ hội cho con bạn nói thành câu hoàn chỉnh, cho phép chúng cung cấp chi tiết và làm                        
rõ, trong khi sử dụng ngôn ngữ học thuật. 
 
* Các hoạt động học tập sau đây không cần phải được hoàn thành theo thứ tự. Chọn hoạt động học                     
tập kết nối tốt nhất với một lĩnh vực chủ đề khác đang được nghiên cứu. 

Các hoạt động của Tuần 3 

1. tường thuật (Viết) Tài liệu : giấy, bút chì (tùy chọn) 

 Bạn sẽ tiêu một nghìn đô la như thế nào? 
Nếu tôi có cơ hội chi một nghìn đô la, tôi sẽ ___. Ngoài ra, tôi sẽ ___. Cuối cùng, tôi sẽ ___. 

2. Công dân (Khoa học xã hội) Tài liệu : giấy, bút chì (tùy chọn) 

 Làm thế nào bạn có thể trở thành một công dân hỗ trợ trong cộng đồng của bạn? 
Tôi có thể là một công dân hỗ trợ trong cộng đồng của mình bằng cách ___ và ___. Tôi cũng có thể ___ và                         
___. 
Thử thách! - Làm, ít nhất, một trong những ý tưởng của bạn! 

3. Môi trường (Khoa học) Vật liệu : giấy, bút chì (tùy chọn) 

 So sánh và đối chiếu khu phố của bạn và nơi hoang dã. 
Khu phố của tôi và vùng hoang dã giống nhau vì ___. Thêm vào đó, cả hai đều có / là ___. Chúng khác nhau                         
bởi vì khu phố của tôi có / không có ___ và nơi hoang dã có / không có ___. 

4. chính (Đọc) Tài liệuTài liệu : sách, bài viết (bắt buộc) giấy, bút chì (tùy chọn) 

 Sau khi đọc một đoạn hoặc chương, xác định ý chính và hai chi tiết hỗ trợ. 
Ý chính của đoạn / chương là ___. Hai chi tiết hỗ trợ giúp tôi xác định ý chính là ___ và ___. 

5. về chướng ngại vật (PE) Tài liệu : giấy, bút chì (tùy chọn) 

 Mô tả cách bạn xây dựng khóa học vượt chướng ngại vật, theo thứ tự liên tục. 
Tôi đã phải hoàn thành một số bước, theo thứ tự tuần tự, để xây dựng khóa học vượt chướng ngại vật của 
mình. Đầu tiên, tôi ___. Tiếp theo, tôi ___. Sau đó tôi, ___. Cuối cùng, tôi ___. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Hãy cho học sinh của bạn thời gian để suy nghĩ và chuẩn bị câu hỏi và / hoặc trả lời của em. 
● Học sinh của bạn có thể được hưởng lợi từ việc viết ý tưởng của mình xuống trước hoặc sau                    

khi chia sẻ. 
● Nói một lúc trong các cuộc thảo luận của bạn. 
● Nhắc nhở học sinh của bạn để giao tiếp bằng mắt, nói rõ ràng và sử dụng một tốc độ dễ hiểu. 
● Cho học sinh của bạn thực hành bằng cách sử dụng Công cụ nghe - Viết Tôi nghe bằng tai,                    

mắt và trái tim. 
● Đặt câu hỏi sinh viên của bạn mà không thể trả lời với một phản ứng một từ, như “Có” hoặc                     

“Không” 
● Khuyến khích học sinh của bạn thêm vào phản ứng của anh ấy / cô ấy và giải thích suy nghĩ                     

của anh ấy / cô ấy. -  Hãy nói cho tôi biết thêm về ___. "Làm sao bạn biết ___?" 
● Nếu câu trả lời của học sinh của bạn là, tôi không biết, thì tôi làm việc cùng nhau để phát triển                      

một câu trả lời là một câu hoàn chỉnh, sử dụng ngôn ngữ học thuật khi thích hợp và để học                     
sinh của bạn lặp lại nó với bạn. 



● Nói chuyện với học sinh lớp ba của bạn về những gì họ đang làm! Cuộc trò chuyện có thể xảy                     
ra bất cứ lúc nào trong suốt cả ngày! 



Các hoạt động học tập cho chăm sóc sức khỏe & tự chăm sóc 
  Lớp 3 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 . Tuần ba bao gồm thực hành nghe. Hầu hết chúng ta được sinh ra với ý thức 
nghe, nhưng nhiều người không luyện nghe trong cuộc sống hàng ngày. 
 

Các hoạt động của Tuần 3 

1. Sức khỏe / Tự chăm sóc -lắng nghe Vật liệu : Bút chì và Giấy 

 Khi bạn thức dậy, hãy uống một ly nước mát lớn. Hít thở năm hơi thở sâu bằng mũi và thở ra bằng miệng. 
Mở một cửa sổ trong nhà của bạn và lắng nghe. Viết ra một danh sách tất cả những điều bạn nghe thấy. Bạn 
có nghe thấy gió, mưa, chim hay người không? 

2. chăm sóc sức khỏe / tự chăm sóc Tài liệu : Không 

 yêu cầu ai đó ở nhà dành năm phút để ngồi với bạn và nói chuyện. Hỏi họ, bạn cảm thấy thế nào trong tuần 
qua? Điều gì làm bạn vui và điều gì làm bạn buồn? Hãy dành thời gian để lắng nghe họ. Khi họ nói với bạn 
xong, hãy nói với họ những gì bạn hiểu về những gì họ đang nói. 

3. chăm sóc sức khỏe / tự chăm sóc Tài liệu : Bút chì và giấy 

 Hãy nghĩ về một trong những bài hát yêu thích của bạn. Nhắm mắt và hát bài hát cho chính mình. Những 
hình ảnh bạn nhìn thấy khi bạn hát bài hát? Vẽ một bức tranh về những gì đến với tâm trí. 

4. chăm sóc sức khỏe / tự chăm sóc Tài liệu : Không 

 làm 25 giắc cắm nhảy. Sau đó ngồi xuống và lắng nghe nhịp tim của bạn cho đến khi nó chậm lại. 

5. chăm sóc sức khỏe / tự chăm sóc Tài liệu : Giấy và bút chì. 

 Đi ra ngoài với một người lớn và lắng nghe chim. Xem có bao nhiêu loài chim khác nhau mà bạn có thể nghe 
thấy. Bạn có thể thấy tất cả những con chim bạn nghe thấy? Vẽ một bức tranh. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Hãy khuyến khích trẻ em bằng cách dành thời gian với chúng nếu bạn có thể và tham gia. 



 
 
 

Tuần 4 



Các hoạt động học tập để đọc 
  lớp 3 Các  

 
tiêu chuẩn đọc của Oregon thúc đẩy sự hiểu biết và kiến   thức làm việc của học sinh về các khái niệm 
in ấn, nguyên tắc chữ cái và các quy ước cơ bản khác của hệ thống chữ viết tiếng Anh và là một  kỹ 
năng ưu tiên trong lớp 3. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn xây dựng kiến   thức nền tảng để trở 
thành những người đọc tốt hơn, xác định các ý tưởng trung tâm và tạo kết nối. 
 

Tuần 4 Hoạt động 

1  ĐỌC HIỂU  Tài liệu : giấy, bút chì  
 

 Đọc đoạn văn ngắn và trả lời các câu hỏi về trò chơi bóng chày.  

 

2 ĐỌC HIỂU  Tài liệu : giấy, bút chì 

 Đọc truyện ngắn và trả lời các câu hỏi về lễ hội trường.  Vui lòng sử dụng câu hoàn chỉnh. 

 

3 ĐỌC HIỂU  Tài liệu : giấy, bút chì 

 Đọc truyện ngắn và trả lời các câu hỏi về thợ săn bọ. Vui lòng sử dụng câu hoàn chỉnh. 

 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Đọc, viết, nói và hiểu là tốt nhất cho việc học. Sử dụng các câu chuyện và ví dụ trong thế giới 
thực để chia sẻ các chủ đề để xác định ý nghĩa. Câu chuyện, sách và tài khoản cá nhân giúp 
phát triển khả năng xây dựng kiến   thức và thể hiện sự hiểu biết.  Yêu cầu con bạn đọc một câu 
chuyện ngắn và cung cấp cho bạn ba chi tiết từ văn bản. 

● Hãy để con bạn đọc và lắng nghe bạn. Đọc được khuyến khích trong 20 phút mỗi ngày và giúp 
kết nối văn bản và cuộc sống hàng ngày.  



Hoạt động học tập cho Tiêu đề 1 Đọc 
  Lớp 3  

 

Học sinh lớp 3 cần có khả năng giải mã các từ đa âm. Giải mã 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 bằng từ Vật liệu : bút chì, giấy 

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

2. Trộn các âm tiết thành các từ (trò 
chơi phù hợp) 

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

 Viết các phần từ sau trên giấy thông báo (hoặc cắt giấy thành hình vuông): 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 phần từ 
trên mỗi thẻ. Nếu bạn có thể ghép chúng lại với nhau để tạo ra một từ, thì chúng là một trận đấu phù hợp và 
bạn giữ chúng. Tiếp tục thay phiên nhau chọn thẻ, đọc các bộ phận và giữ thẻ nếu chúng khớp nhau cho đến 
khi tất cả các thẻ được sử dụng.  

3. Phân đoạn âm tiết thành các từ 
(hoạt động sắp xếp) 

Tài liệu : giấy, bút chì 

 Vẽ 2 dòng trên một tờ giấy để chia giấy thành 3 cột. Dán nhãn cho một cột Một từ có một âm tiết, gắn một 
cột khác Một từ có hai âm tiết, và cột cuối cùng là ba từ có nhiều 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 tuyết có 2 âm tiết, nó sẽ được viết dưới cột Hồi hai từ có nhiều âm tiết) 
 

 Những gì gia đình có thể 
 

● chơi I-Spy với các âm tiết. Nhìn xung quanh phòng và chọn một đối tượng. Ví dụ, nếu 
bạn chọn bàn ăn, bạn có thể nói, tôi theo dõi 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 
vào thẻ. Cho trẻ đọc qua các thẻ càng nhanh càng tốt. Là một biến thể, hãy để chúng 
đọc tất cả các từ bằng giọng ngớ ngẩn, bằng giọng lớn, bằng giọng nói nhỏ, v.v.  

● Khi bạn đọc với con, hãy xác định các 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 3 Các  

tiêu chuẩn viết của Oregon xác định học sinh sẽ có thể  tiến hành các nghiên cứu ngắn xây dựng 
kiến   thức về một chủ đề. (3 - 4 đoạn) 
 

Hoạt động tuần 4 

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

  Hãy cho con bạn chọn một lời nhắc từ bên dưới. Câu hỏi động não và sau đó phỏng vấn một thành 
viên gia đình hoặc bạn bè gia đình. Ghi lại câu trả lời của họ. Đừng lo lắng về việc sử dụng các câu 
hoàn chỉnh hoặc chính tả chưa.  

2.  Sắp xếp Mateials Mate :   giấy, bút chì 

 Sử dụng cuộc phỏng vấn của bạn để sắp xếp các câu trả lời của bạn theo thứ tự hợp lý để viết một bài 
báo 3 - 4 đoạn. Hãy chắc chắn bao gồm một đoạn chủ đề và một đoạn kết thúc.  

3.  Viết thô dự thảo Vật liệu:giấy, bút chì 

 Sử dụng những gì bạn đã viết trên tờ tổ chức của bạn để viết bản thảo đầu tiên của bạn. Viết gọn gàng. 

4.  Sửa đổi và chỉnh sửa bản nháp 
thô. Viết một bản sao cuối cùng, 
gọn gàng. 

Vật liệu:  giấy, bút chì, từ điển 

Editing Danh sách kiểm tra: 

 Có phải bạn? 

❏ Nêu chủ đề của bạn và mở 
rộng thông tin của bạn? 

❏ Liệu nó có ý nghĩa? 
❏ Viết hoa và chấm câu có đúng không? 
❏ Là từ của bạn viết đúng chính tả? 

 Gia đình có thể làm gì 
 
●  Chọn một trong ba lời nhắc bằng văn bản dưới đây để phỏng vấn một người trong gia đình hoặc bạn 
bè gia đình của bạn và viết báo cáo 3-4 đoạn. Hãy chắc chắn bao gồm một đoạn mở đầu nêu rõ chủ 
đề của bạn, ví dụ và đoạn kết thúc khôi phục chủ đề của bạn. 

            Nhắc # 1               Nhắc # 2               Nhắc # 3 

Một sự kiện từ quá khứ 
 

Phỏng vấn ai đó đã sống 
qua một sự kiện lịch sử, 
hoặc thảm họa tự nhiên và 
báo cáo về điều đó. 

Lịch sử gia đình 
  

Phỏng vấn một thành viên 
gia đình về tổ tiên của bạn 
hoặc về cách gia đình bạn 
đến sống ở Oregon. 

Tiểu sử 
  

Kể về một người, khi nào và 
nơi họ được sinh ra và 
những sự kiện quan trọng 
trong cuộc đời họ. 

 
Có một cuộc thảo luận với con của bạn về từng chủ đề. Giúp họ động não các câu hỏi phỏng vấn và 
sắp xếp thông tin của họ.   Giúp học sinh của bạn chỉnh sửa và sửa đổi công việc của họ. Yêu cầu họ 
đọc to cho bạn sự lưu loát và kiểm tra các chỉnh sửa. 
LỰA CHỌN HỌC TẬP:  

Tạo dòng thời gian của các sự kiện và minh họa dòng thời gian của bạn. 



Hoạt động học tập cho môn toán 
  Lớp 3 Các  

 
tiêu chuẩn toán học Oregon xác định  việc giải các bài toán đố bằng cách nhân và chia trong vòng 100 và 
giải các bài toán đố 2 bước bằng cách sử dụng 4 phép toán (cộng, trừ, nhân và chia)  làm kỹ năng ưu 
tiên ở lớp 3. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn áp dụng các kỹ năng lý luận toán học của chúng. 
 
Hướng dẫn trong tuần:  Giải các bài toán trên giấy trắng hoặc mẫu được cung cấp. Hiển thị công việc của 
bạn (vẽ một hình ảnh, dòng số, phương trình) và giải thích suy nghĩ của bạn trong một vài câu.  
Tài liệu cho tuần:  giấy trắng, vấn đề mẫu câu chuyện.  
 

Hoạt động tuần 4 

1. Vấn đề một bước Vấn  

 đề 1:  Darrell đã làm một mẻ bánh 384. Anh ấy đã đưa một số cho bạn bè của mình. Bây giờ Darrell có 139 
cupcakes. Anh ấy đã tặng bao nhiêu cho bạn bè? 
Bài toán 2: Có 324 học sinh lớp hai và 296 học sinh lớp ba. Có bao nhiêu học sinh lớp hai hơn học sinh lớp ba? 

2. Vấn đề một bước Vấn  
 

 đề 1:  Có bốn bó chuối. Mỗi bó có 5 quả chuối. Có bao nhiêu quả chuối trong tất cả? 
Vấn đề 2:  Bạn có 48 inch ruy băng, bạn sẽ cắt thành các mảnh dài 8 inch. Bạn sẽ có bao nhiêu mảnh ruy băng? 

3. Vấn đề một bước Vấn  

 đề 1:  Nhà hàng của Sarah tính phí $ 12 cho một chiếc bánh pizza. Nhà hàng của Riley tính phí gấp 3 lần Sarah. 
Riley tính phí bao nhiêu cho pizza của mình? 
Vấn đề 2:   
Có 9 container với 4 lolly-pop trong mỗi container. Có bao nhiêu lolly-pop trong tất cả?  

4. Vấn đề hai bước  

 Bài toán 1: Cammie có 15 quả trứng lòng đỏ. Cô đã đưa 5 quả trứng cho bạn mình, Marcus. Sau đó, cô phát hiện 
ra rằng mình cần đặt chúng thành hai nhóm bằng nhau để đặt chúng trong tủ lạnh. Có bao nhiêu quả trứng trong 
mỗi nhóm bằng nhau? 
 
Vấn đề 2 : Kyle có 17 cái bánh quy và sau đó anh ta mua thêm 25 cái bánh quy. Anh ấy muốn chia sẻ chúng giữa 
mình và 6 người bạn. Mỗi người bạn sẽ nhận được bao nhiêu bánh quy? 
 

5. Vấn đề thách thức Vấn  

 đề 1: Mike giành được 55 miếng kẹo cao su chơi tại hội chợ quận. Ở trường, ông đã đưa bốn cho mỗi học sinh 
trong lớp toán của mình. Anh chỉ còn 3 người. Có bao nhiêu học sinh trong lớp của anh ấy? 
 
Vấn đề 2: Abe đã chạy 4 ngày trong tuần qua. Ông chạy 9 dặm mỗi ngày. Trong cùng một tuần, Samantha chạy 
15 dặm ít mà Abe. Có bao nhiêu dặm đã Samantha chạy? 

 Gia đình có thể làm gì 
 

● Khi con bạn đang giải các bài toán, hãy hỏi chúng những câu hỏi tư duy phản biện như Bạn có thể 
giải thích suy nghĩ của mình không? Làm thế nào để bạn biết câu trả lời của bạn là đúng? Bạn có thể 
giải quyết nó theo một cách khác không? 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



Các hoạt động học tập cho khoa học 
  Lớp 3  

 
Các tiêu chuẩn khoa học thế hệ tiếp theo xác định sự hiểu biết về cácbiến đổi về đặc điểm và cách 
chúng có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại của sinh vật như một ưu tiên trong lớp ba. Những hoạt động 
này sẽ giúp con bạn học về vòng đời.  
 

Hoạt động tuần 4 

1. Vòng đời củabướm vật liệu : Vòng đời của bướm 

 Bạn biết gì về vòng đời của động vật? Giải thích cho một thành 
viên trong gia đình về vòng đời của con bướm bằng cách sử 
dụng sơ đồ trên và mẫu câu sau:  
 
Vào đầu ____, tiếp theo, sau đó là ____  

2. Vòng đời củacá vật liệu : Vòng đời của cá 
  

 Giải thích cho một thành viên trong gia đình về vòng đời của cá 
bằng cách sử dụng sơ đồ trên và mẫu câu sau:  
 
Vào đầu ____, tiếp theo, sau đó là ____  
 
 
 
 

3. So sánh / Tương phản Vật liệu Vòng đời: Sơ đồ vòng đời từ trên 

 So sánh và đối chiếu vòng đời của cá và bướm. Chúng giống nhau như thế nào? Họ khác nhau như thế 
nào? Ví dụ: Vòng đời của cá và bướm giống nhau vì cả hai đều bắt đầu như trứng.  
Chúng khác nhau bởi vì.  

4. động vật có xương sống / Động vật 
không xương sống  

Vật liệu : Giấy, bút chì 

 Động vật có xương sống  dùng để chỉ 
một loài động vật có xương sống như 
hươu cao cổ.   Động vật không xương 
sống  dùng để chỉ một loài động vật 
không có xương sống như sứa. Tạo một 
biểu đồ T và xem bạn có thể liệt kê bao 
nhiêu con vật trong mỗi loại. Xem ví dụ. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Chọn hai con vật khác để so sánh và đối chiếu. 
● Hỏi: Làm thế nào để bạn nghĩ rằng vòng đời của mỗi động vật giúp chúng tồn tại trong môi 



trường của chúng? 
● Hỏi: Động vật có xương sống sống ở đâu? Động vật không xương sống sống ở đâu? Tại sao 

bạn nghĩ rằng họ sống ở đó? 



Hoạt động học tập cho nghiên cứu xã hội 
  Lớp 3  

 
Tuần này chúng ta chuyển sang tìm hiểu địa lý theo nghĩa rộng hơn. Chúng tôi sẽ làm việc để xây 
dựng dựa trên  
sinh viên sự hiểu biết củavề các lục địa và đại dương  bằng cách sử dụng bản đồ . 
 

Hoạt động của Tuần 4 

1. lục địa Tài liệu về : Bút chì, bản đồ (bao gồm) 

 ● Hỏi học sinh lớp ba của bạn nếu họ biết lục địa là gì và chỉ ra chúng trên bản đồ. 
● Yêu cầu học sinh thực hành ghi nhãn các lục địa bằng cách viết mỗi tên trên những khoảng trống 

được cung cấp 
○ đúp kiểm tra chính tả và vốn 

 

2. Dương Vật liệu:Bút chì, bản đồ (bao gồm) 

 ● Xem lại các công việc bạn đã làm ngày hôm qua về lục 
● Giải thích rằng các lục địa được ngăn cách bởi đại dương và tham khảo các bản đồ 
● Yêu cầu học sinh lớp ba dán nhãn đại dương  

○ Kiểm tra chính tả và viết hoa 
 

3. Kết nối Tài liệu : Bản đồ (bao gồm) 

 ● Xem lại nhãn của các lục địa và đại dương 
● Yêu cầu học sinh lớp ba của bạn xác định lục địa chúng ta đang sống 
● Hỏi một số câu hỏi tiếp theo như những câu hỏi dưới đây : 

○ Điều gì, nếu có, các lục địa khác bạn đã từng đến? 
○ Bạn đã nhìn thấy hoặc chạm vào các đại dương khác? 
○ Bạn có gia đình hoặc bạn bè sống ở lục địa khác không? 

4. Xem xét  liệu: Maps (bao gồm),bút chì 

 ● Thực hànhnói mỗi lục địa và đại dương to, thêm vào ghi nhãn nó trên bản đồ 
● Hãy thử một tròng mình (hoặc mỗi khác) trên vị trí của mỗi châu lục và đại dương 

○ Đặt câu hỏi như: 
■ lục Đó là _________ gần nhất với? Đại dương nào gần nhất với __? 
■ Châu lục nào cách xa nhất? Đại dương nào cách xa ____ nhất? 
■ Châu lục nào bạn sẽ quan tâm nhất đến thăm và tại sao? 

  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Tiếp tục cuộc thảo luận về các lục địa và đại dương khi bạn đọc hoặc xem phim với học sinh 
lớp ba của bạn 

● Thảo luận về cách các quốc gia khác trong các lục địa khác nhau đang xử lý đại dịch. Làm thế 
nào để nó so sánh với cách Hoa Kỳ xử lý COVID19? Bắc Mỹ nói chung thì sao?  



 
● Gấp vào đường chấm  bên dưới để che đi câu trả lời và kiểm tra sự hiểu biết của bạn. 

 

Bản đồ trống  của lục địa và đại dương 

 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Trả lời khóa  của lục địa và đại dương 

 

 



Hoạt động học tập cho nghệ thuật 
  Lớp 3  

 
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 lập kế 
hoạch và chỉ ra một cách để giải quyết vấn đề này.  
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: MA.2.CR2.3  Hình thức, chia sẻ và thử nghiệm ý tưởng, kế hoạch và mô hình để chuẩn bị cho các 
tác phẩm nghệ thuật truyền thông. 
 

2. Thực hiệnđọc của bạn tài liệu : Sách hoặc truyện ngắn 

 Khi bạn đang đọc một cuốn sách hoặc truyện ngắn, hãy thay đổi giọng nói của bạn để làm cho nó trở nên 
độc đáo đối với một nhân vật cụ thể. Thực hiện những điều nhân vật của bạn nói và làm.  
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ:  TH.1.CR1.3 Cộng tác để xác định cách các nhân vật có thể di chuyển và nói chuyện để hỗ trợ câu 
chuyện và hoàn cảnh trong công việc kịch / sân khấu. 
 

3. Vẽ về cuộc sống Tài liệu : Giấy, dụng cụ 

 vẽ Vẽ một bức tranh về những điều bạn nhớ làm ở trường.  
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ:  VA.1.CR1.3 Tạo ý tưởng cho tường thuật hoặc sự kiện có thể là nền tảng của các tác phẩm nghệ 
thuật sử dụng kinh nghiệm cá nhân.  
 

 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 vì sức khỏe 
  cấp 3  

 
Cộng đồngSức khỏe: Mô tả cộng đồng của tôi, Liệt kê những người trợ giúp giữ cho cộng đồng của 
chúng ta khỏe mạnh, Xác định các vấn đề ô nhiễm và đặt mục tiêu giữ cho cộng đồng của chúng ta 
sạch sẽ và Thực hành các kỹ năng từ chối. 

Các hoạt động của Tuần 4 

1. Mô tảCộng đồng của bạn Tài liệu : giấy / bút chì 

 Có một cuộc thảo luận hoặc trả lời bằng văn bản: 
1) Bạn sẽ mô tả cộng đồng của mình như thế nào? Làm thế nào để nó so sánh với một thành phố lớn 

hoặc một thị trấn nhỏ? 
2) Những điều trong cộng đồng của bạn làm cho nó trở thành một nơi tốt đẹp để sống? Điều gì có thể 

làm cho nó tốt hơn? 
3) Bạn có nghĩ rằng cộng đồng của bạn là một nơi an toàn và lành mạnh để sống? Nói tại sao. 

2. trợ giúp cộng đồng đóng vai trò Tài liệu : không 

 Brainstorm một danh sách những người trợ giúp cộng đồng giúp bạn an toàn và / hoặc khỏe mạnh như bác 
sĩ, y tá, nha sĩ, EMT, cảnh sát, lính cứu hỏa, phụ huynh, giáo viên, nhân viên bảo vệ, thanh tra thực phẩm, 
và công nhân vệ sinh.  
Hãy nghĩ về những tình huống mà những người giúp đỡ cộng đồng giúp giữ an toàn cho cộng đồng (một tai 
nạn xe hơi nơi mọi người bị tổn thương, trẻ nhỏ băng qua đường vào ngày đầu tiên đến trường). Đóng vai là 
người trợ giúp cộng đồng. Gia đình bạn có thể giả vờ là cộng đồng mà bạn đang giữ an toàn. 

3. Cộng đồng của bạn - Giữ sạch sẽ! Vật liệu : giấy / bút chì 

 Ô nhiễm  có nghĩa là một cái gì đó bẩn vì chất thải. Một số loại ô nhiễm là ô nhiễm không khí, nước và tiếng 
ồn. Những loại ô nhiễm ảnh hưởng đến cộng đồng của bạn? Hãy suy nghĩ về những cách bạn có thể giúp 
cộng đồng của bạn.  
  
Tiêu đề một bài báo:   Làm thế nào tôi có thể giữ cho cộng đồng của mình sạch sẽ và khỏe mạnh. Liệt kê các 
mục tiêu của bạn để giúp giữ cho cộng đồng của bạn sạch sẽ. 

4. Chỉ cần nói, không có!đóng vai Tài liệu : không 

 Chúng ta cần học cách sử dụng các kỹ năng từ chối của mình để đứng trước áp lực tiêu cực. 
1.  Xác định và tránh các tình huống rủi ro. 2. Nói Không! với lời nói và hành động cơ thể (bạn có thể đưa ra lý do nếu 
bạn chọn) 
3.  Thoát khỏi tình huống. 4. Báo cáo những gì đã xảy ra với một người lớn đáng tin cậy. 
 
Đóng vai những tình huống sau: 

1. Cài đặt: Sân chơi của trường 
Một giáo viên ở một bên của sân chơi. Hai học sinh ở phía bên kia chơi bóng. Một học sinh khác (không phải là một 
trong hai người chơi bóng) tiếp cận một đứa trẻ nhỏ hơn và bắt đầu đẩy nó xung quanh. 

2. Cài đặt: Một ngôi nhà hàng xóm 
Một học sinh đi thăm một người bạn. Anh trai hoặc em gái của người bạn cung cấp cho trẻ em một điếu thuốc / vape. 

3. Cài đặt: Sân thể thao của trường 
Học sinh từ một đội bắt đầu sử dụng bút đánh dấu để viết các từ có nghĩa trên thiết bị của đội bạn. Một số sinh viên 
trong nhóm của bạn muốn làm một cái gì đó để trả thù. 

4. Cài đặt: Cửa hàng tiện lợi trong cộng đồng 
Một học sinh chuẩn bị bước vào cửa hàng để mua sữa. Một thiếu niên có thể được nhìn thấy thông qua các cửa sổ 
mua sắm. Một sĩ quan cảnh sát đang ở trong cửa hàng, mua cà phê. 



 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Thảo luận về những gì gia đình bạn có thể làm để giúp cộng đồng của bạn sạch sẽ và khỏe 
mạnh. 

● Bạo lực là những gì mọi người làm để làm tổn thương người khác. Bạn có thể nghe về nó trên 
tin tức hoặc xem nó trên TV hoặc trong các bộ phim. Thảo luận về những cách bạn có thể 
ngăn chặn bạo lực trong cộng đồng của bạn. 



Hoạt động học tập cho âm nhạc 
  Lớp 3  

Tiêu chuẩn âm nhạc nhà nước xác định chuyển động biểu cảm là một kỹ năng ưu tiên trong lớp 3. 
Những hoạt động này sẽ giúp con bạn hiểu  để thể hiện âm nhạc thông qua chuyển động và có thể giải 
thích các lựa chọn họ đã thực hiện. 
 

Các hoạt động của Tuần 4 

1. Dù bay 
 

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. 

 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.  
Ý tưởng di chuyển: Sway, Crawl, Lunge, Swing, Fly, Leap, Wadd, 
Stroll, Skip, Uốn, Chìm, Lắc, vv .. 

 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.  
 

3. trò chơi vỗ tay 
 

Tài liệu : Một người khác cần chơi cùng, ngay cả khi đó là trong 
một cuộc gọi điện thoại ảo / video.  Ý tưởng bài hát: Lemonade, 
A Sailor Went To Sea, v.v ... 

 Dạy cho một thành viên trong gia đình một trò chơi vỗ tay. Hoặc phát minh của riêng bạn! 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● giúp tạo tư thế / ý tưởng cho trò chơi đóng băng. 
● Tham gia vào trò chơi vỗ tay. 
● Chơi với dù. 

 



Các hoạt động học tập cho PE 
  Lớp 3  

 

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 3  

 
Ở lớp 3, học sinh sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận một cách hiệu quả để giải thích ý tưởng và sự                        
hiểu biết của chính mình, xác định ý chính và chi tiết hỗ trợ và hỏi & trả lời câu hỏi . Những hoạt động                        
học tập này sẽ tạo cơ hội cho con bạn nói thành câu hoàn chỉnh, cho phép chúng cung cấp chi tiết và làm                        
rõ, trong khi sử dụng ngôn ngữ học thuật. 
* Các hoạt động học tập sau đây không cần phải được hoàn thành theo thứ tự. Chọn hoạt động học                     
tập kết nối tốt nhất với một lĩnh vực chủ đề khác đang được nghiên cứu. 

Các hoạt động của Tuần 4 

1. Chia sẻCâu chuyện Tài liệu : Đã hoàn thành bài viết từ tuần 1,2,3 hoặc 4 và ai đó chia 
sẻ nó. 

 Lấy một trong những bài viết mà bạn đã làm việc trong vài tuần này và kể hoặc đọc bản sao cuối cùng cho 
bạn bè hoặc người thân qua điện thoại, trên Facetime, Zoom hoặc dịch vụ trò chuyện video khác. 

2. Hai mươi câu hỏi Tài liệu : Đối tác 

 Có ai đó chọn một món đồ trong phòng. Công việc của bạn là hỏi những câu hỏi có hay không có câu hỏi 
của người dùng để thử và tìm ra nó là gì. Đặt câu hỏi với tính từ, giống như Is Is (chọn một màu)? Có phải 
nó dễ vỡ không? Có phải nó to hơn bàn tay của tôi không? Sử dụng các cụm từ giới từ, như, Có phải nó 
nằm trên ____? Có phải nó nằm cạnh ____ không? Để biết thêm về một thử thách, hãy chọn người, địa 
điểm hoặc những thứ không có trong phòng. 

3. Bỏ qua cácđếm tài liệu : Biểu đồ hàng trăm (tùy chọn) 

 Thực hành bỏ qua đếm tới 100 tiếng cho ai đó sử dụng mỗi số 2-10. Nếu bạn cần trợ giúp hãy tìm một trăm 
biểu đồ trực tuyến và in nó ra để giúp bạn. Nếu bạn có quyền truy cập vào máy in, hãy in một số cho mỗi số 
2-10 và tô màu các số bạn nói khi bạn đang đếm. Khi bạn đã hoàn tất, hãy nói chuyện với ai đó về các mẫu 
và thiết kế bạn nhìn thấy trên giấy. 
Bội số của ___ là: ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___... Bội 
số của 2 là: 2,4,6,8,10,12,14,16, 18,20, vv ... 

4. cho Preferences Vật liệu:Một đối tác 

 Nói với đối tác của bạn, nơi bạn muốn đi khi sau khi khoảng cách xã hội kết thúc. Lên kế hoạch cho một kỳ 
nghỉ (thực tế hoặc tưởng tượng).  
Tôi muốn đi đến ___ vì ___. Một lý do khác mà tôi muốn đến ___ là ____. Cũng thế, ___. Đây là những lý do 
tôi muốn đi đến ___. 

5. xếp thứ tựngày Tài liệu trong : Không 

 SắpTrình tự ngày đầu tiên của bạn sau khi cách ly và cách ly xã hội. Bạn sẽ đi đâu? Bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ 
nhìn thấy ai? Đặt chúng theo thứ tự mà bạn sẽ thực hiện chúng. Đầu tiên tôi sẽ ___. Tiếp theo tôi sẽ ___. 
Sau đó tôi sẽ ____. Sau đó tôi sẽ ___. Cuối cùng, tôi sẽ ___. 

 Có gì gia đình có thể làm 
 

● Đặt câu hỏi sinh viên của bạn mà không thể trả lời với một phản ứng một từ, như “Có” hoặc                     
“Không” 

● Khuyến khích học sinh của bạn thêm vào phản ứng của anh ấy / cô ấy và giải thích suy nghĩ                     
của anh ấy / cô ấy. -  Hãy nói cho tôi biết thêm về ___. "Làm sao bạn biết ___?" 

● Nếu câu trả lời của học sinh của bạn là, tôi không biết, thì tôi làm việc cùng nhau để phát triển                      
một câu trả lời là một câu hoàn chỉnh, sử dụng ngôn ngữ học thuật khi thích hợp và để học sinh                      
của bạn lặp lại nó với bạn. 

● Nói chuyện với học sinh lớp ba của bạn về những gì họ đang làm! Cuộc trò chuyện có thể xảy                     



ra bất cứ lúc nào trong suốt cả ngày!. 



Các hoạt động học tập cho Sức khỏe & Tự chăm sóc 
  Lớp 3  

 
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. Quan tâm và lòng trắc ẩn là những từ khác để mô tả sự đồng cảm. 
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.  
 

Các hoạt động của Tuần 4 

1. Danh sách cảm xúc 
 Tài liệu : không 

 nghĩ đến nhiều cảm xúc như bạn có thể thích, vui vẻ, và buồn. Chia sẻ cảm giác của bạn lúc này.  
 

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. Lắng nghe và đồng cảm  Tài liệu : không 

 hỏi một thành viên gia đình về một điều khó khăn mà họ phải làm. Nói với họ bạn nghĩ họ cảm thấy thế nào.  
 
Mẹ: Tôi thức dậy muộn vì công việc.  
Bạn: Tôi cá rằng điều đó làm bạn cảm thấy lo lắng.  

4. đồng cảm về nhân Tài liệuvật : cuốn sách hoặc chương trình 

 Đọc một cuốn sách hoặc xem một chương trình và dừng lại để tự hỏi bản thân, cảm giác của nhân vật này 
như thế nào bây giờ? Dừng lại 3-4 lần để xem cảm xúc của họ có thay đổi không.  
 

5. Hiển thịđồng cảm tài liệu : điện thoại 

 Gọi cho bạn bè hoặc hàng xóm để xem họ đang làm như thế nào. Lắng nghe họ và đặt câu hỏi như, Bạn 
cảm thấy thế nào? Chia sẻ cảm giác của bạn.  
 

 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.  
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