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Tuần 1 



Hoạt động học tập để đọc 
  Lớp 4 Các  

 
tiêu chuẩn đọc của Oregon xác định  mô tả sâu sắc một nhân vật, bối cảnh hoặc sự kiện trong một 
câu chuyện hoặc bộ phim truyền hình, dựa trên các chi tiết cụ thể trong văn bản  như một mục 
tiêu học tập quan trọng ở lớp bốn. Những hoạt động này sẽ giúp học sinh mô tả các phần quan trọng 
của một câu chuyện và các chi tiết chính.  

Hoạt động tuần 1 

1.  truyện yêu thích Tài liệu:  Giấy, bút chì.  Tùy chọn: bút màu hoặc bút đánh dấu 

 ● Hỏi con bạn về cuốn sách, bộ phim hoặc chương trình truyền hình yêu thích của chúng. Thảo luận về 
CHARACTER, CÀI ĐẶT CÀI ĐẶT, và SỰ KIỆN CHÍNH (ai, ở đâu và chuyện gì xảy ra). Bài học nào 
mà CHAR CHARTERTER đã học và làm thế nào để bạn biết? 

2. ĐẶC ĐIỂM CỦA NỀN TẢNG - Ai? Chất liệu : Giấy, bút chì.  Tùy chọn: sách, bút màu hoặc bút đánh 
dấu 

 ● Sử dụng câu chuyện hoặc cuốn sách của riêng bạn.  
● Vẽ một bức tranh về CHAR CHARTERTER và mô tả họ là người như thế nào. 

3. CÀI ĐẶT NỀN TẢNG - Ở đâu? Chất liệu:  Giấy, bút chì.  Tùy chọn: sách 

 ● Đọc một cuốn sách hoặc câu chuyện dưới đây.  
● Thảo luận: Câu chuyện diễn ra ở đâu? Những chi tiết nào bạn nhận thấy? 

4. sự kiện quan trọng  Tài liệu:  Giấy, bút chì.  Tùy chọn: cuốn sách 

 ● Xem xét một cuốn sách yêu thích hoặc câu chuyện. Yêu cầu con bạn tóm tắt câu chuyện, bao gồm 
các sự kiện quan trọng nhất ở đầu, giữa và cuối.  

● Bây giờ, hãy nghĩ về cách câu chuyện có thể  khác. Viết hoặc thảo luận về một kết thúc mới cho cuốn 
sách, với các sự kiện khác nhau.  

5. đánh giá sách hoặc phim Tài liệu : Giấy, bút chì.  Tùy chọn: sách hoặc phim 

  
● Chọn sách hoặc phim. Bạn có thể chọn đọc lại hoặc xem nếu nó có sẵn cho bạn.  
● Yêu cầu họ kể hoặc viết lý do tại sao họ thích hoặc không thích câu chuyện. Cung cấp chi tiết! 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Đọc 20 phút mỗi ngày!  
● Tùy chọn:  

○ Tạo mộtdải truyện tranh của người Viking với những người, địa điểm và sự kiện quan 
trọng trong câu chuyện. 

○ Làm một giải thưởng cho cuốn sách hoặc bộ phim yêu thích của bạn! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Câu chuyện:  
 

 
 
 
 
 



Hoạt động học tập cho Tiêu đề Tôi Đọc 
  Lớp 4  

 
Học sinh lớp bốn đã học về các phần từ như tiền tố và hậu tố. Họ sử dụng chúng để hiểu ý nghĩa của 
các từ dài. Những hoạt động này sẽ giúp họ đọc và viết tiền tố. 
 

Hoạt động của Tuần 1 

1.  Tiền tố Tài liệu:  bút chì hoặc bút 

 Tiền tố là những phần từ nhỏ được đặt trước một từ. Khi bạn đặt một tiền tố trước một từ, nó sẽ thay đổi 
nghĩa của từ đó. Tiền tố không đơn giản có nghĩa là không. Từ tốt cũng có nghĩa là cảm thấy tốt. Không ổn 
định có nghĩa là không tốt. 
 
Đối với các từ sau, gạch chân các tiền tố. Sau đó sử dụng tiền tố để giúp bạn đoán từ này có nghĩa là gì. 

 

2. tiền tố của Un Unio Nguyên liệu : bút chì hoặc bút 

 Viết 5 từ có tiền tố là un un. Hãy nghĩ về những điều đối nghịch. Ví dụ, tôi hạnh phúc vì đó là mùa xuân. Tôi 
khôngvui vì chúng tôi không có giấy vệ sinh.  

3. Chọntiền tố Tài liệu:  bút chì hoặc bút 

 Gạch chân tiền tố đi với từ cơ sở. 

 
 

 Câu trả lời chính:  

 # 1:  Khôngthể là khi ai đó không thể làm gì đó. Tôi không thể đến thăm bà tôi; Tôi không thể làm điều đó 
bởi vì chúng tôi phải ở trong đó. 
Để  distôn trọng một người nào đó là không hiển thị chúng tôn trọng hoặc phê duyệt. Đứa trẻ tỏ ra thiếu tôn 
trọng khi anh ngắt lời mẹ. 
Một  trước bài kiểm tralà một bài kiểm tra hoặc bài kiểm tra mà bạn làm trước khi bạn học một cái gì đó. 
Chúng tôi đã giả vờ về tiền tố trước các bài học của mình để giáo viên của chúng tôi có thể thấy những gì 
chúng tôi đã biết về chúng. 
Khi bạn  lại bắt đầumột cái gì đó, bạn làm cho nó bắt đầu hoặc bắt đầu lại. Chúng tôi đã phải khởi động lại 
cuốn sách chrome sau khi nó đóng băng. 

 

 Những gì gia đình có thể làm bài kiểm tra 
 

● Hiển thị 
Sử dụng bảng này cho các ý tưởng từ. Đưa cho con bạn một định nghĩa và yêu cầu chúng nói 
cho bạn biết bạn đang nghĩ đến từ gì. Ví dụ: Tôi đang nghĩ về một từ có nghĩa là lấy ra một cái 



gì đó. Sau đó, đứa trẻ có thể nói,   



Các hoạt động học tập để viết 
  lớp 4  

 
Các tiêu chuẩn nghệ thuật tiếng Anh của Oregon nói rằng mục đích chính của việc viết là để giao tiếp 
rõ ràng với khán giả. Những hoạt động này được xây dựng dựa trên việc học trước đây và sẽ giúp con 
bạn viết rõ ràng và chính xác. 
 

Các hoạt động của Tuần 1 

1. Sắp xếp cácthú vị tài liệu : giấy hoặc tạp chí, bút chì và bút 

 Sử dụng các từ chuyển tiếp là một phần quan trọng của văn bản. Trong 
hoạt động này, mời học sinh của bạn nghĩ về cách chúng sẽ chơi 
trên cấu trúc và sau đó thử tạo một đoạn văn với các câu cho mỗi từ 
chuyển tiếp trong hộp.  

 
Sáng tạo! Xem xét thêm chi tiết thú vị. Tạo một bức tranh và đặt các 
câu bên dưới. 

 
Kiểm tra phụ huynh: Cho học sinh của bạn đọc to. Liệu nó có ý 
nghĩa? Tìm một chữ in hoa để bắt đầu mỗi câu, chấm câu chính xác 

và chính tả. Khuyến khích học sinh của bạn làm cho nó rõ ràng hơn. 

2. nhật Vật liệu ký:Giấy, Bút chì, và / hoặc Bút 

 nhật ký có thể là một công cụ hiệu quả cho cả hai cải thiện tâm trạng và giúp đỡ của bạn cho những vấn đề 
mặt, lo lắng, sợ hãi, và nhiều hơn nữa. Trong thời gian khó khăn này, bạn và con bạn có thể viết về kinh 
nghiệm hoặc suy nghĩ của bạn.  
 
Bạn có thể cung cấp cho họ một ý tưởng chủ đề trong ngày: Một số điều mà chúng tôi muốn đề xuất là: 
1. Bạn cảm thấy thế nào khi ở nhà nhiều như vậy? 
2. Mô tả những gì bạn đang thấy và nó khác với những gì bạn đã quen. 
3. Một số điều trong cuộc sống của bạn ngay bây giờ mà bạn biết ơn là gì? 
4. Bạn đang làm gì để chống lại sự nhàm chán? 
5. Theo ý kiến   của bạn, bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể làm gì để làm chậm sự lây lan của vi trùng và 
vi-rút? 
 
Khuyến khích con bạn chia sẻ cảm xúc của chúng, và sẵn sàng thảo luận về cảm xúc và ý kiến, điều này có 
thể có lợi cho tất cả mọi người mặc dù những thời điểm khó khăn này. 
 
Kiểm tra phụ huynh: Với sự cho phép của học sinh, hãy kiểm tra mục nhật ký của họ với họ và làm theo các 
bước tương tự như đã đề cập ở trên để suy nghĩ về cách họ có thể cải thiện bài viết của mình.  
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Khuyến khích học sinh của bạn xem qua những gì họ đã viết và đọc lại cho chính họ. Nếu nó 
không có ý nghĩa, khuyến khích họ sửa đổi nó bằng những từ nghe có vẻ tự nhiên. 

● Nếu bạn không có từ điển tiện dụng, hãy sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng để kiểm tra 
chính tả trên google. 



● Chỉ ra cách bạn giao tiếp hàng ngày bằng văn bản, bao gồm văn bản, email và giấy tờ liên quan 
đến công việc. 

 



Hoạt động học tập cho môn toán 
  Lớp 4 Các  

tiêu chuẩn toán học ở Oregon xác định  sự hiểu biết về giá trị địa điểm và cộng và trừ các số có nhiều chữ 
số  là các kỹ năng ưu tiên ở lớp 4. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn xem xét và thực hành các kỹ năng sắp 
xếp và làm tròn số dựa trên giá trị địa điểm và cộng và trừ một cách trôi chảy.  

 
Hoạt động của Tuần 1 

1. Đặt hàng và làm tròn số Tài liệu : Giấy và Bút chì 

 Sử dụng kiến   thức giá trị theo vị trí của bạn để sắp xếp từng bộ số từ ít nhất đến lớn nhất. Sau đó, làm tròn 
mỗi số đến hàng trăm gần nhất. (5.498 = 5.500 làm tròn) 
Số Đặt A: 1.470 847 710 1.047 147 
Số Set B: 3.580 5008 5830 8.500 3.058 

2. Race đến 1.000 (2 người chơi) Vật liệu:Giấy, Bút chì, deck of Cards (2-9 chỉ) 

 Lay boong thẻ úp mặt xuống trên bàn. Mỗi người chơi bắt đầu với 100 điểm và viết nó ở đầu tờ giấy của họ. 
Người chơi 1 nhặt ba thẻ để tạo số có 3 chữ số (Ví dụ: Chọn thẻ 3, 5 và 9 = 359) Người chơi 1 thêm số đó 
vào các điểm hiện có của họ (100). Người chơi 2 lặp lại bước tương tự. Thay phiên nhau, mỗi người chơi 
chọn 3 thẻ để thêm vào điểm số hiện có của họ. Người được tới 1.000 chiến thắng.  
*Thử thách:  Cuộc đua tới 10.000  

3. thực hành phép trừ  Tài liệu : Giấy và Bút chì 

 Sử dụng thuật toán tiêu chuẩn để giải các bài toán trừ sau. (Đừng quên sắp xếp các số theo giá trị địa điểm) 
 

862 - 631 = 2.013 - 1.615 = 58.631 -= 6.74122.861 - 17.698 =  

4. Nhắm vào số KHÔNG! (Trò chơi hai 
người) Tài liệu : Giấy, Bút chì, Bộ bài (chỉ 2-9) 

 Đặt bộ bài úp xuống bàn. Mỗi người chơi bắt đầu với 1.000 điểm và viết nó ở đầu tờ giấy của họ. Người chơi 
1 chọn ba thẻ để tạo số có 3 chữ số và sau đó trừ số đó khỏi 1.000 điểm. Người chơi 2 lặp lại bước. Người 
chơi đầu tiên để ZERO chiến thắng.  
* Thử thách:  Bắt đầu với 10.000 điểm 

5. luyện tập về vấn đề Word  Tài liệu : Giấy và Bút chì 

 Giải quyết từng vấn đề từ và sau đó viết một lời giải thích về cách bạn giải quyết vấn đề.  
● Thư viện công cộng có 5.701 cuốn sách phi hư cấu, 1.329 cuốn sách hư cấu thực tế và 782 cuốn 

sách giả tưởng. Thư viện có bao nhiêu cuốn sách?  
● Ở trường Đọc-a-thon, học sinh lớp 4 đọc được 450 cuốn sách. Mục tiêu của họ là đọc 1.000. Họ cần 

đọc thêm bao nhiêu cuốn sách nữa để đạt được mục tiêu?  
* Thử thách : Joseph kiếm được tiền trong mùa hè này khi làm các công việc xung quanh khu phố của mình. 
Anh ta kiếm được $ 275 bãi cỏ, $ 135 tại quầy bán nước chanh và $ 240 chăm sóc em họ của mình. Vào 
cuối mùa hè, anh ta đã sử dụng một số tiền của mình cho một chiếc Xbox mới có giá 420 đô la. Joseph còn 
lại bao nhiêu tiền sau khi mua Xbox mới?  
 
 
 
 



 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Hãy cho con bạn biết bất cứ lúc nào bạn sử dụng toán tinh thần trong suốt cả ngày. Điều này có thể 
giúp hiển thị ứng dụng 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) 
● Khi sử dụng số trong các tình huống hàng ngày, hãy cho học sinh làm tròn số đến mười hoặc trăm gần 

nhất. 
 
 
 
Nếu bạn không có một bộ bài ở nhà, hãy sử dụng chúng. Bạn sẽ sử dụng thẻ chơi trong các hoạt động 
sắp tới là tốt. Nếu bạn không có máy in, bạn có thể dễ dàng tự làm những thứ này ra khỏi giấy. Chỉ cần 
số và chữ là cần thiết. 
 
 

                                                  



Hoạt động học tập cho Khoa học 
  Lớp 4  

 
Tiêu chuẩn khoa học thế hệ tiếp theo tuyên bố rằng học sinh lớp bốn  có thể xây dựng một lập luận 
rằng thực vật và động vật có cấu trúc bên trong và bên ngoài có chức năng hỗ trợ sự sống, 
tăng trưởng, hành vi và sinh sản.  Những hoạt động này sẽ giúp học sinh nhớ lại các cấu trúc và 
chức năng của thực vật. 
 

Hoạt động tuần 1 

1. sơ đồ thực Tài liệuvật : Bút chì, giấy 

 Tìm một cây bên ngoài hoặc bên trong nhà của bạn. Vẽ cây bạn đã chọn với khả năng tốt nhất của bạn. Dán 
nhãn là các tính năng bên ngoài với khả năng tốt nhất của bạn. Dưới đây là một số tính năng có thể: thân, lá, 
rễ, hoa và quả. Giải thích cho thành viên gia đình về cách các bộ phận khác nhau trong cây của bạn giúp ích 
cho sự sống sót, tăng trưởng, hành vi hoặc sinh sản của nó bằng cách hoàn thành khung câu sau:  ________ 
của cây hỗ trợ ____________. 
 

2. Thực vật có thở không? Vật liệu : Cây nhà nhỏ, túi nhựa trong, dây cao su, giấy, bút chì 

 Đặt túi nhựa trong lên trên một phần của cây trong nhà. Sử dụng dây cao su bảo vệ đáy túi để không khí bị 
kẹt bên trong. Học sinh vẽ một bức tranh về những gì cây trông như thế nào. Đưa ra dự đoán bằng cách sử 
dụng khung câu sau: Tôi dự đoán rằng. Để cây trong khoảng 24 giờ. Viết một quan sát xuống cho nhà máy 
của bạn bằng cách sử dụng khung câu sau: Tôi đã quan sát thấy _______________. Vẽ một bức tranh quan 
sát của bạn.  
 
Giải thích về những gì bạn quan sát thấy:  
Khi đó là một ngày nóng, bạn có thể có một chút mồ hôi. Cây cảnh mồ hôi cũng như vậy. Tương tự như cách 
chúng ta mất nước qua da, thực vật mất nước qua lá của chúng. 

Mặc dù bạn có thể không nhìn thấy chúng, nhưng thực vật có lỗ nhỏ hoặc lỗ trên lá của chúng. Hãy nhìn vào 
phía dưới của một chiếc lá để thấy những lỗ này, được gọi là lỗ khí (chúng đặc biệt xuất hiện dưới kính hiển 
vi). Đây là nơi thực vật có thể mất nước thông qua thoát hơi nước. 

Mặc dù đó là một quá trình vô hình, sự mất nước từ thực vật do thoát hơi nước là một phần quan trọng của 
chu trình nước vì nó bổ sung rất nhiều nước vào không khí của chúng ta. Chỉ trong một năm, mỗi chiếc lá 
trên trái đất có thể phát ra nhiều hơn trọng lượng của chính nó trong nước. Trên thực tế, một cây sồi lớn có 
thể đóng góp 40.000 gallon nước mỗi năm cho không khí!  

3. Làm việc cùng nhau  Vật liệu : Giấy, Bút chì, bút màu hoặc bút chì màu (tùy chọn) 

 Chọn hai trong số các cấu trúc thực vật sau đây. Vẽ sơ đồ của một nhà máy và dán nhãn các cấu trúc. Viết 
một đoạn văn mô tả cách hai cấu trúc phối hợp với nhau để hỗ trợ sự sống sót, hành vi, tăng trưởng hoặc 
sinh sản.  
Cấu trúc có thể:  Thân, lá, rễ, hoa, quả, nhị hoa, nhụy hoa, dây tóc, bao phấn hoặc buồng trứng.  
 

 
4.  

 
loại hình ảnh thực 

 
Vật liệu phânvật : Quảng cáo tạp chí hoặc tạp chí, giấy, bút 
chì 

 Trong hoạt động này, sinh viên sẽ tiếp tục xác định các bộ phận khác nhau của cây, nhưng cụ thể là những 
cây mà họ sẽ tìm thấy ở cửa hàng tạp hóa. Ví dụ về tất cả các bộ phận của cây có thể được tìm thấy tại một 
cửa hàng tạp hóa bao gồm thân, thân, lá, hoa, rễ, quả và hạt. 



 
Học sinh sẽ ngạc nhiên khi khám phá những bộ phận của một loại thực phẩm nào đó thực sự là gì (bông cải 
xanh là một bông hoa và hạt ngô là hạt). 
 
Tiếng Anh:    Yêu cầu học sinh của bạn nghĩ về tất cả các loại cây mà chúng ăn. Nếu chúng có vẻ bị nhầm 
lẫn, hãy đề cập rằng hầu hết thực phẩm họ tìm thấy ở cửa hàng tạp hóa được làm từ thực vật (ngô, lúa mì 
và đậu nành là những thực phẩm chính). Sau một thời gian suy nghĩ, hãy nói về những cây mà họ và bạn 
ăn. Sử dụng khung câu này để giúp bạn nói chuyện:  Những cây tôi thích ăn là  cây , câyvà cây. Hỏi: Tại 
sao bạn thích ăn  thực vật ? 
 
KHÁM PHÁ:  Tiếp theo bạn sẽ cắt ra và nhìn vào hình ảnh của cây để xem cách sắp xếp từng cây. 
Ví dụ, cần tây là một thân cây / thân cây, bông cải xanh là một bông hoa và gạo là một hạt giống. 
 
ELABORATE:  Yêu cầu học sinh của bạn chọn một nhà máy từ mỗi nhóm, sau đó yêu cầu họ nói hoặc viết 
về cấu trúc mà ví dụ của họ đại diện.  Sử dụng các khung câu này để trợ giúp cho bài nói chuyện của 
bạn:  Đây là một  nhà máy là một  cấu trúc . Ví dụ. Đây là một  cần tây  là một  thân cây hoặc thân cây .  
Sử dụng các khung này để nói về cấu trúc và chức năng của nhà máy:  
 
Bắt đầu: Đây là  cấu trúc . Nó giúp các chức năng của nhà máy . Ví dụ, Đây là mộtcần  thân câytây.Nó giúp cây 
phát triển . 
Trung gian: Đây (hình ảnh)  là một  (cấu trúc thực vật).   cơ cấu  Mục đích's là để giúp các nhà máy  (chức 
năng) của  (những gì cấu trúc không). 
Eample, rau bina này là một  chiếc lá.  của  lá Mục đíchlà để giúp ngườicây  nuôi bằng cách  làm cho thực phẩm 
cho nhà máy. 
Nâng cao: A / An (hình ảnh)  là một  (cấu trúc thực vật).   Nó hỗ trợ  (hàm) (và) (hàm) bởi  (cấu trúc nào) . Ví dụ, 
Một  lá rau bina là một  chiếc lá.  Nó hỗ trợ  tăng trưởng  và sống sót  bằng cách  làm thức ăn cho cây. 
 
Beginning: This is a structure.  It helps the plant function. Example, This is a celery stalk. It helps the plant 
grow. 
Intermediate: This (picture) is a (plant structure).  The structure 's purpose is to help the plant (function) by 
(what structure does). 
Eample, This spinach is a leaf. The leaf’s purpose is to help the plant grow by making food for the plant. 
Advanced: A/An (picture) is a (plant structure).  It supports (function) (and) (function) by (what structure 
does). Example, A spinach leaf is a leaf. It supports growth and survival by making food for the plant. 
 
Sau khi tất cả các hình ảnh được sắp xếp và thảo luận, hãy hỏi học sinh của bạn nếu có bất kỳ hình ảnh 
hoặc thông tin nào làm chúng ngạc nhiên, ví dụ, ngô là một hạt giống. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Quan sát thực vật như một gia đình. Hỏi học sinh của bạn những cấu trúc khác nhau của cây được gọi 
và mục đích của chúng là gì.  

 
● Trong khi làm bữa tối, hãy nói về những phần của cây được đại diện bởi các loại trái cây và rau quả 

mà bạn đang nấu. 
 

● Nếu có thể, hãy quan sát một nhà máy trong vài tuần tới và ghi lại những thay đổi bạn đang thấy.  



Hoạt động học tập cho nghiên cứu xã hội 
  Lớp 4  

 
Tiêu chuẩn Khoa học xã hội Oregon yêu cầu học sinh khám phá và chứng minh tầm quan trọng của 
việc lập ngân sách, thể hiện sự hiểu biết về chi phí cơ hội và thể hiện sự hiểu biết về nhu cầu và mong 
muốn. 

Hoạt động tuần 1 

1. ý kiến  Tài liệu : Giấy, bút chì 

 Tháng trước nhiều người đã ra ngoài và mua giấy vệ sinh. Nếu giấy vệ sinh có nhu cầu cao, bạn có nghĩ 
rằng các công ty sản xuất giấy vệ sinh sẽ tăng, giảm hoặc giữ giá như cũ không? Tại sao? Vui lòng cung cấp 
3 ví dụ để biện minh cho câu trả lời của bạn. 

2. thiết kế  Vật liệu : Giấy, bút chì. Tùy chọn: Bút chì màu 

 Sử dụng giấy và bút chì để thiết kế một sản phẩm bạn muốn bán.  

3. Giải thích Vật liệu : Giấy, bút chì 

 Sản phẩm bạn thiết kế là gì? Tại sao bạn thiết kế sản phẩm? Sản phẩm của bạn có giá bao nhiêu? Mục đích 
của sản phẩm là gì? Khán giả cho sản phẩm của bạn là ai?  

4. quảng cáo  Tài liệu : Giấy, bút chì. Tùy chọn: Bút chì màu, bút đánh dấu, bút 
màu. 

 Tạo một quảng cáo cho sản phẩm của bạn. Đây có thể là một poster, bài hát, vv Hãy sáng tạo. Trên poster 
của bạn, bạn phải bao gồm: tên sản phẩm của bạn, nó được sử dụng để làm gì và chi phí. Bạn cũng có thể 
nghĩ về một cụm từ hấp dẫn. Ví dụ: McDonald: Tôi yêu nó! 

5. thuyết trình Tài liệu : Quảng cáo của bạn 

 Trình bày sản phẩm của bạn cho ai đó trong nhà hoặc gọi cho ai đó. Hãy đưa ra câu hỏi của riêng bạn hoặc 
hỏi họ: Sản phẩm này có thành công không? Bạn sẽ mua sản phẩm này? Giá có đúng không? Bạn sẽ thêm 
gì để cải thiện sản phẩm này? 

 Gia đình có thể làm gì 
 
Gia đình, bạn có thể hỗ trợ người học của mình bằng cách ... 

● Đặt câu hỏi về sản phẩm được thiết kế.  
● Khuyến khích sinh viên sử dụng sự sáng tạo của họ. 
● Giúp họ tìm ai đó để gọi để trình bày sản phẩm của họ.  



Hoạt động học tập cho nghệ thuật 
  Lớp 4  

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

Tuần 1 hoạt động 

1. Tạo một “Zoo Dance” Vật liệu:giấy và bút chì; bất kỳ bài hát yêu thích nào 

 Brainstorm một danh sách các động vật mà bạn có thể (hoặc có thể không) nhìn thấy ở Sở thú. Bên cạnh 
mỗi con vật được liệt kê, viết ra, nói về hoặc bắt chước các loại chuyển động mà mỗi con vật (hoặc cá, chim, 
bò sát, v.v.) thực hiện. Tiếp theo, hãy quyết định những động tác trong vườn thú của vườn thú mà bạn muốn 
tập hợp lại để biên đạo điệu nhảy của mình. Cho họ đoán con thú Zoo nào bạn đang bắt chước khi bạn thực 
hiện điệu nhảy của mình theo một bài hát yêu thích. 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: DA.1.CR1.4 Xác định ý tưởng cho vũ đạo được tạo ra từ nhiều kích thích khác nhau (ví dụ: ký hiệu, 
cảm xúc, khiêu vũ quan sát, kinh nghiệm cá nhân). 

2. mẫu nhảy Tài liệu : bài hát hoặc bài hát yêu thích với nhịp điệu mạnh mẽ 
 

 Nghe hoặc hát một bài hát yêu thích mà bạn chọn. Nghe một nhịp được lặp đi lặp lại nhiều lần trong suốt bài 
hát. Bạn có thể phát hiện một mô hình toán học? Viết những gì mô hình là. Bây giờ tạo một điệu nhảy phù 
hợp với nhịp hoặc mẫu của bài hát. Điệu nhảy của bạn có thể có các mẫu lặp đi lặp lại giống như âm nhạc. 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: DA.4.CR4.4.1. Kèm theo các vũ công khác sử dụng nhiều nhạc cụ và âm thanh gõ. Đáp ứng trong 
chuyển động đến nhịp điệu đều và không đều. Nhận biết và phản ứng trong chuyển động với sự thay đổi nhịp độ khi chúng xảy ra 
trong khiêu vũ và âm nhạc. 2. Phân tích các chuyển động và cụm từ để sử dụng năng lượng và thay đổi năng động. 

3. Tạokhiêu vũ cho buổi lễ của riêng 
bạn 

tài liệu : bài hát yêu thích, bất kỳ loại đồ vật nào ở nhà có thể biến 
thành nhạc cụ 

 Nhiều nền văn hóa có những điệu nhảy nghi lễ đặc biệt đã được truyền qua nhiều thế hệ. Ví dụ, người Mỹ 
bản địa giữ  Pow Wows như một cách để giao tiếp với gia đình và bạn bè. Trong văn hóa Mexico,  Jarabe 
Tapatio điệu nhảylà điệu nhảy tán tỉnh truyền thống. Hãy nghĩ về một dịp đặc biệt mà gia đình bạn kỷ niệm. 
Bây giờ hãy nghĩ về một bài hát yêu thích mà gia đình bạn thích. Tạo một điệu nhảy tượng trưng cho dịp gia 
đình đặc biệt này. Hãy bao gồm các nhạc cụ thêm ý nghĩa cho điệu nhảy. (Ví dụ: trống là một thành phần 
quan trọng đối với người Mỹ bản địa  Pow.) Thêm bất kỳ quần áo hoặc trang phục đặc biệt nào nữa! 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: DA: Re.7.1.4.b. Chứng minh và giải thích cách các phong cách nhảy khác nhau trong một thể loại 
hoặc trong một thực hành phong trào văn hóa. 

4. mô hình khiêu vũ Hình học Vật liệu : bài hát yêu thích; giấy & bút chì để vẽ ra các hình dạng 
hình học  

 Hãy nghĩ các hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình ngũ giác, hình lục giác, hình bát giác, 
v.v ... Tạo một mô hình nhảy bắt chước các hình dạng hình học này. Bạn có thể muốn vẽ ra các mẫu nhảy 
của bạn đầu tiên trên giấy. Ví dụ, ▢,, ⬠,, ⬡, ▭ có thể là một kiểu nhảy để theo dõi và lặp lại. 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật được đánh địa chỉ: DA.3.CR3.4 1. Sửa đổi các lựa chọn chuyển động dựa trên phản hồi ngang hàng và phản 
xạ bản thân để cải thiện một sự kết hợp nhảy ngắn. 2. Giải thích các lựa chọn được thực hiện trong quá trình. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Tham gia vào bất kỳ và tất cả các điệu nhảy với (các) con của bạn.  
● Giúp động não các loại động vật Zoo và các loại chuyển động mà chúng thực hiện. 
● Giúp động não kỷ niệm gia đình đặc biệt / dịp. 
● Chúc vui vẻ! 



Các hoạt động học tập cho sức khỏe 
  Lớp 4  

 
Tiêu chuẩn sức khỏe Oregon xác định phát triển sự hiểu biết về Hệ thống miễn dịch của chúng tôi là 
một kỹ năng ưu tiên cho lớp 4. 
Những hoạt động này sẽ giúp con bạn hiểu Hệ thống Miễn dịch và tầm quan trọng của nó. 
Từ vựng: vi trùng, vi rút, vi khuẩn, Tế bào trợ giúp, Tế bào máu trắng, truyền nhiễm, không lây nhiễm  
 

Hoạt động của Tuần 1 

1. 
 hệ thống miễn dịch Tài liệu về : giấy, bút chì, từ điển (nếu bạn không có quyền truy 

cập từ điển, phỏng vấn người lớn ở nhà để xem những gì họ biết)  

 Nghiên cứu và xác định hệ thống miễn dịch và từ vựng: vi trùng, vi rút , vi khuẩn, tế bào T trợ giúp, bạch cầu.  

2.  chống vi trùng Vật liệu : giấy, bút chì, bút chì màu, bút màu hoặc bút đánh dấu 

 Hãy suy nghĩ về cách hệ thống miễn dịch khỏe mạnh chống lại vi trùng và cách bạn có thể phát triển và duy 
trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Tạo một dải truyện tranh cho thấy những cách khác nhau. 

3.  rủi ro lành mạnh và không lành mạnh Tài liệu về : giấy, bút chì 

 Hãy suy nghĩ, thảo luận và lập danh sách các cách để giữ sức khỏe và các cách để tránh các rủi ro không 
lành mạnh. Hãy suy nghĩ về các loại thực phẩm bạn cần và hành động bạn có thể làm để giữ cho mình khỏe 
mạnh về tinh thần và thể chất. 

4. vệ sinh cá nhân Tài liệu : giấy biểu đồ, bút đánh dấu, từ điển 

 Xác định từ vựng: truyền nhiễm, không truyền nhiễm. Lập một kế hoạch về cách thực hành các kỹ năng vệ 
sinh cá nhân tốt để tránh bệnh truyền nhiễm. 
Ví dụ: đánh răng / xỉa răng, tránh đồ ăn vặt, vv 

5.  nâng cao nhận thức cộng đồng Tài liệu : giấy, bút chì 

 Thảo luận về việc bệnh và bệnh có thể hoặc đã ảnh hưởng đến cộng đồng của bạn như thế nào.  
Dự đoán hậu quả cho một cộng đồng quay lưng lại với những người mắc bệnh hoặc mắc bệnh. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Có các cuộc thảo luận gia đình về tầm quan trọng của việc giữ một lối sống lành mạnh thông qua giáo 
dục, vệ sinh cá nhân, tập thể dục và dinh dưỡng. 
Động não và phát triển một kế hoạch chế độ ăn uống cân bằng, bổ dưỡng.  



Hoạt động học tập cho âm nhạc 
  lớp 4  

Có bốn tiêu chuẩn về âm nhạc ở các lớp bốn và năm: Tạo, biểu diễn, phản hồi và kết nối.  
Mỗi tuần, bạn sẽ tìm thấy một hoạt động cho từng khu vực đó.  
 

Hoạt động của Tuần 1 

1. Tạo: Mảnh 8 Vật liệu : Bất kỳ thứ gì tạo ra âm thanh: chảo, nắp đậy hoặc bát 
nhựa. Sử dụng thìa gỗ, đũa hoặc bút chì làm vồ. 

 Nhận một đối tượng tạo âm thanh cho mỗi thành viên trong gia đình. Yêu cầu mỗi người chọn một số trong 
khoảng từ 1 - 8. Yêu cầu một người đếm chậm từ 1 - 8. Mọi người nên chơi nhạc cụ của họ, khi số bí mật 
của họ được gọi. Chơi mẫu bốn lần, sau đó chọn số mới. Xem bạn có thể đi nhanh như thế nào mà không 
phạm sai lầm! Quá dễ dàng? Hãy thử chọn hai số hoặc tạo hai âm thanh trên số của bạn thay vì một số. Viết 
ra mẫu bạn thích nhất. 

2. Thực hiện: Trở thành mộttrống Tài liệu : Thùng, thùng rác hoặc nồi để trống; đũa hoặc bút chì cho 
dùi trống. 

 Nghe một bài hát (trên đài phát thanh hoặc nơi khác). Trong khi bạn lắng nghe, hãy sử dụng gậy gậy cứng 
để chơi cùng với nhịp điệu bên dưới, lặp đi lặp lại nhiều lần. Hãy chắc chắn để đếm nhịp điệu lớn trong khi 

bạn chơi!  

3. Trả lời: Trở thành một Người chữa 
lành Tài liệu : Nhạc sĩ Bio: Bruno Mars (trang tiếp theo) 

 Chúng ta đều đang đối phó với những thay đổi lớn trong cuộc sống của chúng ta ngay bây giờ. Đôi khi điều 
đó có thể dẫn đến căng thẳng, buồn bã và lo lắng. Hãy nhớ rằng bạn xứng đáng và bạn được yêu thương. 
Hãy nhớ rằng âm nhạc là có cho bạn. Khi chúng ta nghe nhạc hoặc chơi nhạc, nó có thể giúp chúng ta đối 
phó với những thời điểm khó khăn. Tôi không thể giảm bớt căng thẳng và là nguồn hạnh phúc. Nghĩ về một 
số cách âm nhạc đã giúp bạn đối phó khi cuộc sống khó khăn và một số cách bạn có thể chia sẻ âm nhạc để 
giúp đỡ những người bạn yêu thích. Tiếp theo, đọc về cách nhạc sĩ Bruno Mars đã sử dụng âm nhạc để giúp 
làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Một số điều họ nói về mà bạn có thể liên quan là gì?  
 

4. Kết nối: Trở thành người yêu âm 
nhạc Tài liệu : Không ai 

 nghĩ về một bài hát bạn thực sự yêu thích. Nói cho người khác về bài hát và lý do tại sao bạn thích nó. Bạn 
có thích tiết tấu (nhanh so với chậm), các phần nhạc cụ, tâm trạng? Lời bài hát có ý nghĩa gì với bạn? 
 

 Những gì gia đình có thể 
● đọc về Bruno Mars 
● Làm việc cùng nhau để hoàn thành Bài 1: Phần 8. Giúp con bạn tìm những đồ vật gia đình khác 

thường để sử dụng làm công cụ. 
● Chọn một bài hát yêu thích từ danh sách nhạc của bạn và cùng học sinh chơi nhịp trống từ Bài 2: Trở 

thành một tay trống. 
 
 
  



  



Các hoạt động học tập cho PE 
  Lớp 4 Các  

tiêu chuẩn của tiểu bang Oregon về giáo dục thể chất bao gồm giáo dục và truyền cảm hứng cho tất cả 
học sinh tham gia vào nhiều hoạt động thể chất khác nhau để họ tìm thấy sự thích thú và lợi ích cho 
hoạt động thể chất và có lối sống năng động / lành mạnh. 

Các hoạt động của Tuần 1 

1. Bingo thể dục  Tài liệu : Tờ Bingo thể dục (xem đính kèm)  

 Hoàn thành càng nhiều hoạt động trên bảng lô tô càng tốt trong 30 phút.  

2. Tái chếbóng  vật liệu : 1 đối tượng có thể ném, thùng hoặc hộp tái chế, hơn 2 
người  

 ● Ngồi trong một vòng tròn, thùng / hộp tái chế sẽ ở giữa vòng tròn.  
● Cho phép mọi người cố gắng ném bóng vào thùng trước khi trò chơi bắt đầu.  
● Mục tiêu của trò chơi là chuyền bóng xung quanh vòng tròn trong khi hát những bài hát. Khi bài hát 

kết thúc, bất cứ ai đang cầm bóng đứng lên và ném quả bóng vào thùng tái chế.  
○  Ví dụ về bài hát: Chúc mừng sinh nhật, Bài hát Bảng chữ cái, Bài hát của bạn Câu  

đố:  
● Đặt giới hạn thời gian. Ví dụ: 30 giây để đi vòng tròn.  
● Hãy cố gắng kết thúc trò chơi với mọi người đứng trên một chân!  
● Người chơi chỉ có thể sử dụng bàn tay không chiếm ưu thế của họ.  
● Nếu tất cả đồ chơi được nhặt và căn phòng vượt qua sự kiểm tra, bạn sẽ kiếm được phần thưởng 

trực tiếp - (phần thưởng có thể là cha mẹ đọc sách cho chúng, làm bánh quy tự chế, 15 phút máy tính 
bảng / thời gian điện tử, v.v.)  

3 
. Dice Thể  Vật liệu:2 con xúc xắc  

 lăn xúc xắc, thêm những con số và hoàn thành bài tập phù hợp với số cán.  
2 - Đá đáy của bạn 20 lần  
3 - 10 squats  
4 - 10 lần đẩycú  
5 - 5 người leo núi 
6 - 20nhảy  
7 - 10 phổi  
8 - 15 vòng tay  
9 - Chạm vào ngón chân của bạn 10 lần  
10 - 15 lần nhảy ếch 
11- 20 cua đá  
12- 5 burpees 

 Những gì gia đình có thể làm 
● Tìm thiết bị thể thao hiện tại.  
● Làm thiết bị của riêng bạn.  

○ Ví dụ: bóng sock, sử dụng pinecones, vv 
● Lịch trình thời gian tập thể dục gia đình hàng ngày.  

○ Ví dụ: đi bộ, video tập thể dục, vv  
 

 
 
 
 

 



 

Bingo thể dục  
Hướng dẫn: Hoàn thành càng nhiều bài tập càng tốt trong 30 phút.  

 

Ném tất vào 
giỏ. Phải thực 

hiện 15 

Chơi một trò chơi 
tích cực với một 

quả bóng đá  
1 phút, năm lần 

Chơi dưới mưa 
hoặc mặt trời 

Tăng 
 

1 phút bắp chân, 
năm lần  

Nói chuyện với một 
thành viên gia 
đình về cơ bắp  

15 squats, năm 
lần  

 

Chạy bộ tại chỗ 
trong 30 giây 

năm lần 

30 lần nhảy, 
năm lần 

Đi bộ, đi xe đạp 
hoặc trượt ván 

 

Trồng hoa, làm 
vườn hoặc nhổ 

cỏ 
 

Chơi trốn tìm 

Tìm một đường 
trên đường lái 
xe của bạn và 

thực hiện 30 lần 
trượt tuyết, 

năm lần 
 

Lựa chọn miễn phí 
!!!  

Làm gì đó chủ 
động! 

Đi dạo 
 

Xây dựng sự 
linh hoạt của 

bạn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Các hoạt động học tập để nói và nghe 
  Lớp 4 Các  

 
tiêu chuẩn nghe và nói của Oregon xác định các  cuộc thảo luận được chia sẻ dựa trên các ý tưởng 
là một kỹ năng ưu tiên ở lớp 4. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn tham gia vào các cuộc thảo luận 
trực tiếp cho phép chúng sắp xếp suy nghĩ, phản ứng với ý tưởng của người khác và thể hiện ý tưởng 
của riêng mình. 

Hoạt động của Tuần 1 

1. Phỏng vấn Thành viên Gia đình Tài liệu : Tùy chọn: giấy và bút chì, hoặc thiết bị ghi âm  

 ● Phỏng vấn một thành viên gia đình trưởng thành (cha mẹ, ông bà, dì hoặc chú)  
● Các chủ đề có thể: sự nghiệp, sở thích, thời thơ ấu, hoạt động yêu thích, ect.  
● Ghi lại câu hỏi và câu trả lời của bạn trên một tờ giấy hoặc ghi âm.  

2. Trả lời  Tài liệu văn bản tiểu thuyết: văn bản tiểu thuyết (sách hoặc trực 
tuyến)  

 ● Đọc to văn bản tiểu thuyết cho một thành viên trong gia đình. Thay phiên nhau thảo luận về những gì 
bạn đọc bằng cách sử dụng các câu sau đây.  

○ Ý tưởng chính của câu chuyện là ________ bởi vì ________.  
○ Một cái gì đó tôi thấy thú vị là __________ bởi vì ____________.  
○ Tôi nghĩ rằng _______ sẽ xảy ra tiếp theo bởi vì _______.  

3. Trả lờivăn bản  tài liệu phi hư cấu: văn bản phi hư cấu (bài báo hoặc trực tuyến)  

 ● Đọc to văn bản phi hư cấu cho thành viên gia đình. Thay phiên nhau thảo luận về những gì bạn đọc 
bằng cách sử dụng các câu sau đây.  

○ Ý tưởng chính của đoạn văn là ____ vì ________.  
○ Một cái gì đó tôi thấy thú vị là __________ bởi vì ____________.  
○ Tôi thích tìm hiểu thêm về ________ bởi vì.  

4. Tạolịch trình hàng ngày  tài liệu : Tùy chọn: giấy, áp phích bút chì hoặc lịch 

 ● Cộng tác với các thành viên trong gia đình để tạo lịch trình hàng ngày. Thảo luận về những hoạt động 
hàng ngày nên được bao gồm.  

○ Tôi nghĩ rằng chúng ta nên _____ hàng ngày, bởi vì ___.  
○ Một hoạt động quan trọng là ________ vì ______.  
○ Tôi đồng ý với bạn bởi vì.  

● Sử dụng các ý tưởng được tạo trong cuộc thảo luận của bạn để tạo lịch trình, áp phích hoặc điền vào 
lịch.  

5. 
L
ê
n 

kế hoạch cho một Thư hoặcVideo ● Tài liệu : giấy, bút chì  Tùy chọn: thiết bị quay video  

 ● Là một gia đình, thảo luận với người mà bạn muốn gửi video hoặc thư.  
● Thảo luận về những điều bạn muốn bao gồm trong video hoặc thư và tại sao.  
● Làm việc cùng nhau để viết một danh sách hoặc kịch bản về những gì bạn sẽ bao gồm trong tin nhắn 

của bạn.  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Tạo các bước gia đình bạn có thể làm theo để giữ an toàn trong thời gian ở nhà này  
● Thêm câu hỏi của riêng bạn vào một cuộc phỏng vấn. Hỏi người phỏng vấn một câu hỏi hoặc 



để làm rõ.  
● Chia sẻ câu chuyện dẫn đến cuộc sống ở Portland. Sinh viên có thể xây dựng dựa trên câu 

chuyện của bạn bằng cách thêm riêng của họ 
● chia sẻ những câu chuyện của cha mẹ hoặc ông bà giải thích cách bạn đã xây dựng dựa trên 

nó  
● xây dựng dựa trên một ý tưởng bạn nghe Cung cấp cho sinh viên của bạn 
● Yêu cầu học sinh xây dựng dựa trên một ý tưởng bạn có cho lịch trình hàng ngày  



Các hoạt động học tập cho Sức khỏe & Tự chăm sóc 
  Lớp 4  

 
Tiêu chuẩn sức khỏe của Oregon cho lớp 4 bao gồm biết cách thực hành các hoạt động học tập cảm 
xúc xã hội giúp học sinh tự điều chỉnh và thực hành chánh niệm. 
 

Hoạt động của Tuần 1 

1. Công cụ thở 
Nói với ai đó trong gia đình bạn về công cụ thở và cho họ biết cách sử 
dụng nó giúp bạn bình tĩnh. 
 
Hãy nhớ rằng:  tôi bình tĩnh và kiểm tra. Đặt một tay lên bụng và tay kia 
qua trái tim của bạn. Hít vào bằng mũi trong 3 giây và thở ra bằng miệng 
trong ba giây. Làm điều này 3 lần. 

Tài liệu : Không 

2. 
 
 

Công cụ thở 
Dạy cho một thành viên trong gia đình cách thức hoạt động của công cụ 
thở và sau đó thực hành hít thở 3 hơi cùng nhau. Hỏi họ xem họ cảm thấy 
thế nào sau đó.  

Tài liệu : Không 

3. Chánh niệm 
Viết ra hoặc nói to 5 điều này như một hoạt động nguôi ngoai: 
5 điều bạn có thể thấy 
4 điều bạn có thể chạm vào 
3 điều bạn có thể nghe thấy 
2 điều bạn có thể ngửi thấy 
1 điều bạn có thể nếm được 

Vật liệu : Giấy, bút chì 

4. Chánh niệm 
Nhảy lên xuống hoặc nhảy cầu trong một phút. Sau phút đó, ngồi xuống và 
đặt tay lên trái tim trong khi tập trung vào hơi thở và nhịp tim của bạn. Chú 
ý cảm giác của bạn sau khi nhịp tim của bạn chậm lại. 

Vật liệu:  Không   

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Sử dụng công cụ thở như một gia đình trước khi bạn ăn cùng nhau hoặc cùng nhau thực hiện 
một hoạt động. 

● Sử dụng các kỹ thuật thở dưới đây bằng cách truy tìm chúng bằng ngón tay cho đến khi bạn 
cảm thấy bình tĩnh trở lại 
 

    



 
 
 

Tuần 2 



Hoạt động học tập để đọc 
 lớp 4 Các  

tiêu chuẩn đọc của Oregon xác định  khả năng tóm tắt một văn bản và sử dụng thông tin để trả lời 
các câu hỏi và rút ra các kết luận  như kỹ năng ưu tiên trong lớp 4. Những hoạt động này sẽ giúp con 
bạn xây dựng nền tảng, hiểu các ý tưởng quan trọng và tạo kết nối với thế giới thực. 
 

Hoạt động tuần 2 

1. Đọc truyện Tài liệu:  TRẺ EM HAZELNUT  Câu chuyện, bộ đếm thời gian 

 ● Chọn một câu chuyện ở cấp độ đọc của bạn hoặc đọc truyện, Con The Hazelnut Child Hồi ba lần. 
Người lớn có thể đọc to câu chuyện hoặc con bạn có thể đọc câu chuyện.  

● Nếu có thể, hãy dành thời gian đọc và xem mức độ trôi chảy của bạn (như cách chúng tôi nói) và độ 
chính xác (từ đúng) cải thiện với mỗi lần đọc.  

2.  Xác địnhtừ vựng tài liệu : bút chì, giấy, từ điển hoặc dictionary.com (tùy chọn) 

 ● Sử dụng các gợi ý ngữ cảnh (gợi ý từ câu chuyện dưới đây) để tìm ra nghĩa của từ. Nói cho ai đó 
những từ này có nghĩa là gì và sử dụng chúng trong một câu. 

 

3. Xác định cácchủ đề tài liệu:TRẺ HẠNH PHÚC ĐỀ TÀI  Câu chuyện 

 là thông điệp hoặc mục đích chính của câu chuyện. Nó không phải là một câu trả lời, mà là bài học giảng dạy 
hoặc đạo đức. 

● Thảo luận với con bạn những gì chúng nghĩ chủ đề của câu chuyện này là và tại sao chúng nghĩ như 
vậy. Bằng chứng hoặc trích dẫn từ câu chuyện hỗ trợ ý tưởng của bạn? 

4. Tạo mộtsuy luận tài liệu:HAZELNUT TRẺ  Câu chuyện, bút chì hoặc bút tô màu 

 Suy luận là khi bạn sử dụng các manh mối trong câu chuyện cộng với những gì bạn biết để trả lời câu hỏi. 
Tìm các trích dẫn sau trong câu chuyện và gạch chân chúng. Thảo luận hoặc viết câu trả lời của bạn. 

● Những gì chúng ta có thể xác định hoặc lý do (suy luận) dựa trên những gì chúng ta biết về cặp vợ 
chồng sau này trở thành cha mẹ của hazelnut từ trích dẫn sau đây? 

 
● Những gì bạn có thể xác định hoặc lý do (suy luận) về nhà vua từ trích dẫn sau đây? 

 

5. hình ảnh câu chuyện Tài liệu : HAZELNUT  Câu chuyện, giấy, bút màu hoặc bút đánh 
dấu của 

 ● Tạo một bức tranh hoặc tiểu thuyết đồ họa cho câu chuyện. Bao gồm các nhân vật, cài đặt (nơi diễn 
ra câu chuyện), vấn đề và giải pháp.  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Đọc 20 phút mỗi ngày! Cho trẻ đọc cho bạn nghe, hoặc bạn đọc cho chúng nghe và hỏi chúng mục 
đích chính (chủ đề) của câu chuyện là gì. 

● Cho trẻ chọn từ vựng mới từ những thứ chúng đang đọc. Yêu cầu họ giải thích ý nghĩa của các từ 
bằng cách sử dụng gợi ý (manh mối bối cảnh) từ câu chuyện. 

● Thảo luận về một câu chuyện cổ tích hoặc câu chuyện khác có chủ đề tương tự (đạo đức). 
 
 
 



 



Hoạt động học tập cho Tiêu đề 1 Đọc 
  Lớp 4  

 
Học sinh lớp bốn đã học về các phần từ như tiền tố và hậu tố. Họ sử dụng chúng để hiểu ý nghĩa của 
các từ dài. Những hoạt động này sẽ giúp họ đọc và viết hậu tố. 
 

Hoạt động của Tuần 2 

1. Suffixes Tài liệu : bút chì hoặc bút 

 Suffixes là những phần từ nhỏ được đặt ở cuối từ. Khi bạn thêm một hậu tố, nó sẽ thay đổi nghĩa của từ. 
Hậu tố là -lyv có nghĩa là giống như một cái gì đó. Từ lo lắng có nghĩa là lo lắng. Lo lắng về tình yêu và thời 
gian của bạn, hay lo lắng, hay giống như một người đang lo lắng. 
 
Trên các từ sau, gạch chân các hậu tố. Sau đó sử dụng các hậu tố để giúp bạn đoán từ này có nghĩa là gì. 

 
 

2. Suffix Suffix Tài liệuTài liệu : bút chì hoặc bút 

 Viết 5 từ có hậu tố từ -ly. Hãy nghĩ về những cách bạn sẽ mô tả một cái gì đó. Ví dụ, con chó rất thân thiện, 
nó rất tốt với bọn trẻ. 
 
 

3. ChọnSuffix Tài liệu : bút chì hoặc bút 

 Một từ cơ sở là một từ mà bạn thêm tiền tố hoặc hậu tố. Gạch chân hậu tố đi với từ cơ sở. 
 

1.  chậm chậm -ly -tát hoặc hoặc-giơ-giơ Để giống như ai đó hoặc thứ gì đó chậm hoặc không nhanh. 
2.  chơi trò chơi -thiết bị hoặc trò chơi có thể chơi đầy đủ hoặc vui vẻ. 
3.  hói đầu 

4. Câu trả lời chính cho số 1 và số 3 :  

  (khi bạn không cố ý làm gì đó. Tôi đã vô tình làm đổ sữa của mình.) 

(Trạng thái là màu đỏ. Má của anh ấy đỏ lên sau khi anh ấy bị lạnh .) 

 (để tràn đầy hy vọng hoặc lạc quan. Giáo viên đã hy vọng rằng học sinh của mình đang học). 

  

  

 Những gì gia đình có thể làm bài kiểm tra 
 

● Hiển thị 
Sử dụng bảng này cho các ý tưởng từ. Đưa cho con bạn một định nghĩa và yêu cầu chúng nói 
cho bạn biết bạn đang nghĩ đến từ gì. Ví dụ: Tôi đang nghĩ về một từ có nghĩa là giống như 
một người chậm chạp. Sau đó, đứa trẻ có thể nói,  



Các hoạt động học tập để viết 
  lớp 4  

 
Các tiêu chuẩn nghệ thuật tiếng Anh của Oregon nói rằng mục đích chính của việc viết là để giao tiếp 
rõ ràng với khán giả. Những hoạt động này được xây dựng dựa trên việc học trước đây và sẽ giúp con 
bạn viết rõ ràng và chính xác. 
 

Hoạt động của Tuần 2 

1. Tiếp tục Tài liệu Nhật ký : giấy hoặc sổ ghi chép được sử dụng để bắt đầu viết 
nhật ký tuần trước, bút chì 

 Điều này chúng ta đều là một phần của lịch sử sống. Tất cả chúng ta là một phần của thời gian toàn cầu đầy 
thách thức này sẽ được nói đến cho các thế hệ mai sau. Điều tốt nhất mà con bạn có thể làm là giữ một 
cuốn nhật ký trong vài tuần tới. Nó có thể được viết tay hoặc đánh máy, và họ có thể muốn bao gồm cả hình 
ảnh hoặc bản vẽ. Khuyến khích họ ghi lại các sự kiện, hoạt động hàng ngày, nỗi sợ hãi và cảm xúc. Khuyến 
khích họ phỏng vấn bạn và những người khác trong gia đình. Điều này sẽ không chỉ khiến con bạn có một 
vật kỷ niệm để chia sẻ sau này trong cuộc sống, mà còn tạo ra một nguồn chính yếu, hữu hình của lịch sử 
Hoa Kỳ. 
 
Nếu con bạn cần một số ý tưởng để bắt đầu chúng, đây là một số câu hỏi có thể hỏi chúng: 

●  Bạn cảm thấy thế nào khi ở nhà nhiều như vậy? 
● Hai điều bạn nhớ nhất là gì và tại sao? 
● Mô tả những gì bạn đang thấy và nó khác với những gì bạn đã quen. 
● Làm thế nào bạn có thể cảm thấy khác về điều này hơn cha mẹ của bạn?  
● Những câu hỏi bạn có hoặc những gì bạn lo lắng? * Khuyến khích họ chia sẻ những điều này với bạn * 

 

2. Viết mở rộng  (điều này có nghĩa là được 
chia thành nhiều phiên) Tài liệu : Giấy và Bút chì 

 * Viết  trước: Cho   trẻ nghĩ về một việc gì đó bạn rất giỏi làm hoặc làm. Ví dụ có thể là vẽ, làm bánh sandwich, cưỡi ván 
trượt, vv Sau đó, họ gấp một mảnh giấy thành bốn hộp. Chúng tôi gọi đây là một Quảng trường 4 góc vuông. Họ có thể 
sử dụng điều này để giúp họ viết một vài đoạn giải thích cho ai đó cách làm những gì họ giỏi. Hộp đầu tiên là làm một 
giới thiệu. Khuyến khích họ bắt đầu với một từ âm thanh hoặc một câu hỏi. Hộp cuối cùng là cho kết luận của họ. 
Chúng ta thường bắt đầu bằng câu.1 Bây giờ bạn đã biết cách. 
* Bản nháp thô: Cho  họ sử dụng giấy 4 ô vuông của họ để viết một bản nháp thô. Đây là nơi họ đặt các đoạn văn của 
mình theo thứ tự và sắp xếp để trông giống như một bài tập thực sự. Nhắc họ thụt lề ở đầu mỗi đoạn và bỏ qua một 
dòng giữa các đoạn. 
*Chỉnh sửa:  Khuyến khích con bạn đọc to giấy của chúng cho ai đó hoặc cho chính chúng. Điều này sẽ giúp họ nghe 
thấy những từ có thể bị thiếu hoặc cần phải thay đổi. Cho họ xem nếu họ cần thêm bất kỳ bước hoặc chi tiết. Hỏi họ, 
người khác có thể làm theo các bước của bạn để làm điều này hoặc thực hiện điều này không? Yêu cầu họ kiểm tra 
xem mỗi câu bắt đầu bằng chữ in hoa và kết thúc bằng dấu chấm câu. Yêu cầu họ kiểm tra chính tả với người lớn hoặc 
sử dụng google để giúp họ sửa lỗi chính tả. 
*Bản nháp cuối cùng:  Yêu cầu họ viết lại giấy của họ  một cách gọn gàng hoặc nhập nó để tạo bản nháp cuối cùng. 
Nhắc nhở họ chú ý đến tất cả các chỉnh sửa mà họ đã thực hiện trên bản nháp thô của mình để tránh chúng xảy ra lần 
nữa trong bản thảo cuối cùng của họ. Chia sẻ với một thành viên gia đình hoặc thậm chí gửi email cho giáo viên của 
họ. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Cân nhắc việc cho con bạn viết thư, thẻ hoặc gửi email cho thành viên gia đình hoặc bạn bè mà chúng bị thiếu 
trong thời gian này. Khuyến khích họ sử dụng các phần tiêu chuẩn của một bức thư (Lời chào, Tin nhắn / Thân 
bài, Đóng) cũng như các quy tắc ngôn ngữ chính thức (không phải như thể họ chỉ nhắn tin). Điều này sau đó có 
thể được gửi hoặc thậm chí đọc cho ai đó qua điện thoại hoặc trong một cuộc trò chuyện video với người đó. 

● Khi con bạn đang viết, khuyến khích chúng đưa ra nhiều chi tiết hỗ trợ khi chúng viết. Cũng nhắc nhở họ rằng sử 
dụng các từ mô tả và xây dựng sẽ giúp người đọc nó hình dung ra những gì họ đang nghĩ về rõ ràng hơn. 

● Khuyến khích con bạn đọc to chữ viết của chúng để chúng có thể nhìn và nghe nơi chúng có thể cần thêm hoặc 
thay đổi từ. 

● Cân nhắc chia sẻ một cái gì đó bạn đã viết trong tuần này với giáo viên của bạn bằng cách gửi email cho họ hoặc 



chia sẻ kỹ thuật số theo cách khác. 



Hoạt động học tập cho môn toán 
  lớp 4  

Ở lớp bốn, học sinh được kỳ vọng có thể nhân và chia bằng nhiều phương pháp khác nhau (nhưng 
KHÔNG sử dụng thuật toán tiêu chuẩn). Xin vui lòng xem dưới đây cho các chiến lược nhân và chia 
lớp 4.  

Mô hình khu vực (1 
chữ số X):

 
 

Sản phẩm một 
phần:  

5 x 732 = 
(5 x 700 =) 3500 

(5 x 30 =) 150 
(5 x 2 =)    + 10 

     3.660 

Mô hình khu vực (2 x 2 
chữ số): 

 

Lớn 7 cho Bộ phận: 

 

 
 

Hoạt động tuần 2 

1. TOÁN THỰC HÀNH! Tài liệu : Giấy và Bút chì 

 ● Học sinh nên thực hành  sử dụng các phương pháp nhân  trên cho nhiều vấn đề. Họ nên thực hành 1 chữ số x 2, 3 
và 4 chữ số (ví dụ: 3x45 =, 5x874 =, 6x9834 =) và 2 chữ số x 2 chữ số (ví dụ: 34x67 =, 82x93 =). 

● Học sinh cũng nên luyện tập sử dụng Chiến lược Big 7. Họ nên thực hành các số có 2, 3 và 4 chữ số chia cho số 
có 1 chữ số (ví dụ: 34 chia cho 5 =, 375 chia cho 6 = và 6548 chia cho 7 =) 

● Hãy cố gắng biến chúng thành các vấn đề về câu chuyện. Ví dụ:  
○ 25 sinh viên mỗi người có 43 hạt thạch. Có bao nhiêu hạt thạch trong tất cả?  
○ Có 137 người tại một buổi hòa nhạc và chỉ có 9 hàng ghế để ngồi. Mỗi ghế nên có bao nhiêu ghế? Mỗi hàng 

sẽ có cùng số lượng ghế? 

2. TRÒ CHƠI: SỐ BATTLE (2 người 
chơi) 

Vật liệu : Bộ bài chơi (K, Q, J = 10, Ace = 11, tất cả các thẻ khác = 
giá trị số) 

 ● Xáo trộn và chia một nửa. Mỗi người chơi lật hai lá bài và nhân chúng lại với nhau. (Người chơi 1 lật trên 5 và 9 là 
5x9 = 45, Người chơi 2 lật trên một nữ hoàng và 3 là 10x3 = 30) 

● Sản phẩm cao nhất (câu trả lời) thắng cả 4 thẻ. Nếu có hòa, mỗi lượt lật 2 thẻ khác và người chiến thắng sẽ nhận 
tất cả 8 thẻ. Tiếp tục chơi cho đến khi một người chơi có tất cả các thẻ. 

3. THẺ ĐA NĂNG VÀ PHÂN BIỆT FLASH Tài liệu : Thẻ chỉ mục hoặc cắt giấy thành các kích cỡ nhỏ hơn 

 ● Làm thẻ flash nhân để thực hành các sự kiện của bạn! Viết nhanh vấn đề ở một bên và viết nhẹ câu trả lời ở phía 
bên kia. Ví dụ: 5x3 ở một bên và 15 ở phía bên kia, 63 chia cho 9 ở một bên và 7 ở bên kia. 

● Xáo trộn các thẻ với nhau và thực hành rất nhiều. Bắt đầu loại bỏ những sự thật bạn biết rất rõ và tập trung vào 
những điều khó đối với bạn. 

● Thực hiện tất cả các gia đình trên thực tế, điểm số 1x - 12x cho cả phép nhân và phép chia. 

4. TRÒ CHƠI: TRÒ CHƠI ĐA CẤP (3 
người chơi) 

Tài liệu : Bộ bài chơi (K, Q, J = 10, Ace = 11, tất cả các thẻ khác = 
giá trị số) 

 ● Trong trò chơi này cho ba người chơi, một người là thủ lĩnh nhóm và hai người còn lại là những người đọc tâm trí 
của người Viking. 

● Hai độc giả tâm trí của người Viking, mỗi người lấy một thẻ từ bộ bài và, không cần nhìn vào nó, giơ nó lên trán để 
mọi người khác có thể nhìn thấy, nhưng chính họ. Nhà lãnh đạo của thành phố Nhật Bản công bố sản phẩm (câu 
trả lời) của hai thẻ. Những người đọc tâm trí của người Viking, bạn cần phải tìm ra lá bài nào trên trán và sau đó 
công bố nó. Người chơi thay phiên nhau trở thành một nhà lãnh đạo và một người đọc tâm trí. (Vì vậy, người đọc 
tâm trí số 1 có số 6 trên trán, số 2 có số 4 trên trán; nhà lãnh đạo thông báo 24 (6x4 = 24). # 1 phải nghĩ 4 x? = 24 
và # 2 phải nghĩ 6 x? = 24 ) 

● Để làm cho nó cạnh tranh hơn, người đầu tiên trả lời giữ các thẻ của cả hai người chơi và người chiến thắng là 
người có nhiều thẻ nhất. Nhưng hãy thử nó theo cách không cạnh tranh trước! Lưu ý: điều này có thể được thực 
hiện với các sự kiện cộng và trừ quá! 

 Những gì gia đình có thể làm 



 
● Yêu cầu con bạn giải thích chiến lược / chiến lược mà chúng đã sử dụng cho từng hoạt động.  



Hoạt động học tập cho Khoa học 
  Lớp 4  

 
Tiêu chuẩn khoa học thế hệ tiếp theo tuyên bố rằng học sinh lớp bốn  có thể xây dựng một lập luận 
rằng thực vật và động vật có cấu trúc bên trong và bên ngoài có chức năng hỗ trợ sự sống, 
tăng trưởng, hành vi và sinh sản.  Những hoạt động này sẽ giúp học sinh nhớ lại các cấu trúc và 
chức năng của động vật. 
 

Hoạt động của Tuần 2 

1. Cấu trúc động vật Vật liệu : Bút chì, giấy, bút chì màu / bút màu (tùy chọn) 

 Hãy nghĩ về những động vật có thể sống trong một môi trường sống cụ thể như Bắc cực, rừng rậm hoặc sa 
mạc. Vẽ con vật của bạn. Dán nhãn bất kỳ cấu trúc bên ngoài mà bạn biết. Nếu bạn có quyền truy cập 
internet, bạn thực sự có thể nghiên cứu động vật của bạn và gắn nhãn các tính năng của nó. Viết một đoạn 
văn mô tả cách ít nhất hai trong số các tính năng của động vật hỗ trợ sự sống sót của nó. Bạn có thể lặp lại 
hoạt động này với một số động vật khác nhau. 
 

2. quan sát động vật Tài liệu : Bút chì, giấy, bút chì màu / bút màu (tùy chọn)  

 Quan sát một con vật trong nhà hoặc bên ngoài. Một ví dụ sẽ là con mèo cưng của bạn hoặc một con chim 
bay qua cửa sổ của bạn.  
Dán nhãn tất cả các tính năng bên ngoài của động vật mà bạn đã chọn. Viết một câu cho mỗi tính năng và 
xác định những gì tính năng cụ thể đó hỗ trợ. Sử dụng khung câu sau đây: ____________ 's ___________ 
giúp với _____________. Ví dụ:một   củacon chim  mỏgiúp với  sự sống còn. 
 

3. sáng tạo động vật Vật liệu : Bút chì, bút chì màu giấy hoặc bút màu (tùy chọn) 

 Chọn một môi trường sống cụ thể như đại dương hoặc sa mạc. Tạo động vật của riêng bạn với các tính 
năng sẽ giúp nó tồn tại trong môi trường sống cụ thể đó. Đặt cho sinh vật của bạn một cái tên độc đáo, hãy 
sáng tạo! Dán nhãn tất cả các tính năng bạn đã cung cấp cho động vật của bạn để giúp nó thành công nhất 
có thể trong môi trường của nó. Sau đó viết ít nhất 3 câu về động vật của bạn giải thích các tính năng của nó 
hỗ trợ nó như thế nào. Động vật của tôi ____________ giúp nó bằng cách ____________. 
 

4. Kết nối môi trường sống Vật liệu : Bút chì, giấy 

 Vẽ các đường để chia một tờ giấy thành 4 phần. Dán nhãn các phần Bắc cực, sa mạc, rừng rậm và đại 
dương. Trong mỗi phần, hãy cố gắng liệt kê hoặc vẽ bao nhiêu con vật mà bạn có thể nghĩ rằng chúng sẽ 
sống trong môi trường sống đó. Đây có thể là một cái gì đó mà bạn thêm vào giờ làm thêm khi bạn nghĩ về 
nhiều động vật hơn. Một khi bạn nghĩ ra ít nhất 3 con vật trong mỗi môi trường sống, hãy bắt đầu suy nghĩ về 
những đặc điểm mà các con vật có chung. So sánh và đối chiếu các động vật trong các môi trường sống 
khác nhau bằng cách sử dụng các khung câu sau: ____________ và ___________ là tương tự nhau bởi vì 
____________________. ___________ và ______________ khác nhau vì ___________.  
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Nói với học sinh của bạn về động vật bạn nhìn thấy. Thảo luận về những gì động vật cần để tồn tại và 
các tính năng bạn nhận thấy và cách chúng có thể giúp đỡ động vật. 

● Nói về những phần khác nhau của thế giới và những động vật sống ở đó. Hãy nghĩ về những đặc điểm 
chung mà những con vật đó có.  

● Sử dụng vật liệu tái chế tại nhà, tạo ra một mô hình của một con vật. Nói chuyện với gia đình của bạn 
về động vật của bạn và các tính năng bạn đã bao gồm.  



Các hoạt động học tập cho nghiên cứu xã hội 
  Lớp 4  

Các tiêu chuẩn Khoa học xã hội Oregon yêu cầu học sinh hiểu và so sánh nhiều quan điểm về một vấn đề 
lịch sử. Trong các hoạt động này, sinh viên sẽ bắt đầu hiểu cách các cá nhân hoặc nhóm đang cố gắng giải 
quyết các vấn đề do coronavirus tạo ra ở Oregon. Sau đó, họ sẽ đưa ra ý tưởng của riêng mình về cách giải 
quyết những vấn đề này. 
 

Tuần 2 Hoạt động 

1 gia đình của tôi Tài liệu : 2 thành viên gia đình 

 coronavirus đã thay đổi cuộc sống của mọi người. Phỏng vấn 2 thành viên gia đình khác nhau. Hỏi họ: Vấn 
đề thế giới này đã thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào? và nên làm gì để giải quyết vấn đề này?  

2 cộng đồng của tôi Tài liệu : truyền hình hoặc đài phát thanh, các thành viên gia đình 

 Với cha mẹ của bạn, xem hoặc nghe 2 báo cáo tin tức khác nhau (TV hoặc đài phát thanh) trong mỗi 10 phút. 
Trả lời những câu hỏi này cho cả hai báo cáo. Nguồn nào (kênh tin tức nào và nếu bạn biết - ai đang nói)? Ý 
tưởng quan trọng nhất mà họ đang báo cáo là gì? Bạn có tin rằng những gì họ nói là đúng? Tại sao hay tại 
sao không? Nói chuyện với gia đình của bạn về những câu hỏi này. 

3 báo cáo Tài liệu : bút chì, giấy (tùy chọn: tạo micrô giấy hoặc khung TV bằng 
giấy / bìa cứng)  

 Giả vờ rằng bạn là phóng viên và công việc của bạn là báo cáo về coronavirus. Trả lời những câu hỏi này. 
Khán giả của bạn là ai Nguyên nhân của vấn đề sức khỏe cộng đồng này là gì? Hiện tại, virus này có ảnh 
hưởng gì đến tiểu bang Oregon? Loại virus này sẽ có ảnh hưởng gì đến tiểu bang Oregon và người dân 
Oregon trong tương lai? 
 
Trình bày ý tưởng của bạn với gia đình như một bản tin (để thực tế hơn: sử dụng bút chì cho micrô, sử dụng 
giọng nói chuyên nghiệp, bạn thậm chí có thể tạo khung giấy / bìa cứng để sử dụng như khung TV). 

4 Giải quyết vấn đề: Bây giờ Tài liệu : bút chì, giấy, bút màu / bút đánh dấu 

 Tạo một áp phích thông tin cho thấy các cách khác nhau mà người dân Oregon đang làm việc cùng nhau để 
cố gắng giải quyết các vấn đề do coronavirus tạo ra. Tiêu đề poster. Vẽ một bức tranh về ít nhất 2 điều khác 
nhau mà bạn đã thấy mọi người làm để cố gắng giải quyết những vấn đề này. Dán nhãn hình ảnh của bạn. 

5 Giải quyết vấn đề Poster:  
Cáctrong tương lai tài liệu : bút chì, giấy, bút màu / bút đánh dấu 

 Động não một số cách mới mà mọi người trong cộng đồng của bạn có thể làm việc cùng nhau để cố gắng 
giải quyết các vấn đề do coronavirus tạo ra. Hãy nghĩ về những gì chúng ta có thể làm trong tương lai, điều 
đó chưa được thực hiện. Tạo một poster hướng dẫn cho thấy ít nhất một điều mà người dân Oregon có thể 
làm trong tương lai để giải quyết các vấn đề do coronavirus tạo ra. Tiêu đề poster. Sử dụng hình ảnh và từ 
ngữ để giải thích ý tưởng của bạn. Chia sẻ poster của bạn với gia đình của bạn. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Thảo luận về thực tế là đôi khi thông tin mà con bạn học được từ một nguồn (tin tức, thành viên gia 
đình, internet) không phải lúc nào cũng khớp với thông tin mà chúng đã học được từ các nguồn khác. 
Điều quan trọng là hỏi họ nếu họ nên tin tưởng một nguồn thông tin. Thảo luận tại sao họ nên hoặc tại 
sao họ không nên tin tưởng các nguồn khác nhau. 

● Có mặt khi con bạn nghe báo cáo tin tức hoặc đọc về tin tức. Họ sẽ có câu hỏi và cần một người lớn 
đáng tin cậy để giúp họ hiểu được những gì họ đang thấy và nghe thấy. 



Hoạt động học tập cho nghệ thuật 
  lớp 4  

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

Hoạt động tuần 2 

1. Mang những câu chuyện vào cuộc 
sống!  Tài liệu : vật phẩm bạn có thể tìm thấy xung quanh nhà 

 Chọn bất kỳ cuốn sách nào bạn đã đọc. Thực hiện một câu chuyện kể cơ bản của câu chuyện. Sử dụng đạo 
cụ và vật dụng từ xung quanh nhà bạn để tạo ra một thiết lập và trang phục cho nhân vật của bạn. Sử dụng 
giọng nói, cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể để đưa nhân vật của bạn vào cuộc sống.  
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: TH.1.CR1.4.3. Hãy tưởng tượng làm thế nào một nhân vật có thể di chuyển để hỗ trợ câu chuyện 
và hoàn cảnh trong một tác phẩm kịch / sân khấu. 

2. Tôi là ai? Tài liệu : Vật phẩm từ xung quanh nhà bạn 

 Chọn một nhân vật từ bất kỳ cuốn sách, chương trình TV hoặc phim nào. Sử dụng các vật dụng từ xung 
quanh nhà bạn, ăn mặc giống nhân vật và diễn chúng cho gia đình bạn. Xem gia đình của bạn có thể đoán 
bạn là ai!  
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: TH.1.CR1.4.3. Hãy tưởng tượng làm thế nào một nhân vật có thể di chuyển để hỗ trợ câu chuyện 
và hoàn cảnh trong một tác phẩm kịch / sân khấu. 

3. Đã từng có thời gian. Tài liệu : không có 

 Trong giọng kể chuyện hay nhất của bạn, giả sử, Ngày xưa, ở một vương quốc xa, rất xa, có _ (danh từ) __ 
bị nhốt trong một tòa tháp. Lặp lại cụm từ này trong nhiều giọng nói / tông màu khác nhau. Ví dụ: vui, buồn, 
giận dữ, sợ hãi, phấn khích, buồn chán, giọng trầm, giọng cao v.v ...  
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật Địa chỉ: TH.3.CR3.4.2. Phát triển các kỹ thuật tập thể dục và thanh nhạc cho một tác phẩm kịch / sân khấu 
ngẫu hứng hoặc kịch bản. 

4. Charades Tài liệu : không 

 Thực hiện  các từ & tình huống bên dưới  một lần, chỉ sử dụng chuyển động cơ thể và cử chỉ tay, không nói 
hoặc sử dụng đạo cụ! Bạn có thể thêm những từ của riêng bạn sau khi bạn đã diễn ra những từ & tình huống 
này: xe hơi, hươu cao cổ, mở một món quà, dắt chó đi dạo, mặc quần áo, đong đưa, giáo viên, rửa chén.  
 
Mộttiêu chuẩn rts Địa chỉ: TH.3.CR3.4.2. Phát triển các kỹ thuật tập thể dục và thanh nhạc cho một tác phẩm kịch / sân khấu ngẫu 
hứng hoặc kịch bản. 

   

  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● giúp suy nghĩ một số ý tưởng về các nhân vật mà họ đã đọc, để hành động 
● Giúp họ tóm tắt một câu chuyện họ đã đọc. Nói về câu chuyện trước, trước khi họ bắt đầu 

hành động. Thảo luận về những phần quan trọng để bao gồm và cách họ có thể thực hiện nó.  
● Giúp họ tìm đồ xung quanh nhà để mặc quần áo và tạo phông nền / bối cảnh cho câu chuyện 

của họ.  
● Tập hợp gia đình để cùng xem và tham gia các hoạt động sân khấu.  



Các hoạt động học tập cho sức khỏe 
 Lớp 4  

 
Tiêu chuẩn sức khỏe Oregon xác định phát triển sự hiểu biết về tầm quan trọng của việc tập thể dục 
trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi là một kỹ năng ưu tiên cho lớp 4. 
 

Hoạt động tuần 2 

1. Tập thể dục hàng ngày  Tài liệu:   Giấy và bút chì, không gian làm việc 

 Trong một tuần, hãy thử một thói quen tập thể dục. Tập thể dục hàng ngày và xem bạn cảm thấy như thế 
nào vào cuối tuần. Mỗi thói quen tập thể dục cần  ba giai đoạn  : Khởi động, tập thể dục, hạ nhiệt. Khi bạn tập 
thể dục, hãy viết những gì bạn đã làm ngày hôm đó. Chọn một số trong các bài tập dưới đây: Làm 

nóng trong năm phút: duỗi chân chậm và dễ dàng, xoay cơ thể, xoay vai và cổ, gập đầu gối, duỗi bên hông 
và đi bộ đều là những động tác khởi động tốt. 

Tập thể dục trong 20 phút:  chạy bộ, đi bộ nhanh, nhảy, nhảy dây, chạy / đi bộ / chạy bộ trong một dặm và 
đạp xe đều là những bài tập aerobic tốt. 

Hạ nhiệt trong năm phút:  đi bộ chậm, uốn cong và kéo dài, hít thở sâu và các bài tập khởi động đều là những 
cách hạ nhiệt tốt. 

Sau khi bạn tập thể dục cũng viết như thế nào bạn cảm thấy thể chất và cảm xúc. 

2. Thiết lập mục tiêu cho cáctập thể 
dụctập thể dục tài liệu : giấy, bút chì, không gianmở 

 Bây giờ bạn đã thực hành trong một tuần, hãy lập danh sách tất cả các cách bạn có thể tập thể dục trong 
tháng tới. Lập danh sách các hoạt động khác nhau, kéo dài, bài tập chuyển động cơ thể (chống đẩy / nhảy 
cầu) mà bạn có thể làm ở nhà. Sau đó đưa chúng vào thực tế. Sắp xếp thời gian, và cố gắng tạo thói quen.  

3. Tạo mộtthường quy tài liệu : giấy biểu đồ / bảng áp phích, bút chì / bút đánh dấu 

 Hãy biến việc tập thể dục hàng ngày thành thói quen. Tạo một poster lớn với một hình vuông trống cho mỗi 
ngày trong tháng. Mỗi ngày con bạn tập thể dục tổng cộng một giờ, lưu ý các hoạt động / hoạt động trong 
quảng trường. Hãy thử nhiều hoạt động khác nhau. Bạn có thể thực hiện mục tiêu hàng tháng và cho con 
bạn một phần thưởng liên quan đến tập thể dục nếu bé hoàn thành mục tiêu đó. Hãy thử nó với họ và làm 
gương! 

4.  đầu tiên về an toàn Tài liệu : giấy, bút chì 

 Hãy cho con bạn  tưởng tượng rằng mình là một cố vấn tại một trại dành cho trẻ sáu tuổi. Cho con bạn tạo 
một chương trình an toàn được thiết kế để dạy cho các trại viên của mình về các vấn đề an toàn có thể xảy 
ra. (Có thể để họ tưởng tượng và giải thích trại của họ sẽ trông như thế nào trước tiên). Sau đây là những ví 
dụ về một số tình huống an toàn có thể có mà họ có thể giải thích. 1) Đứng ngoài trời trong một cơn bão sét. 
2) Bơi một mình. 3) Phải làm gì trong trường hợp hỏa hoạn . Chương trình an toàn của thành phố có thể là 
một tiểu phẩm, cuốn sách nhỏ, bài hát, poster hoặc bài phát biểu. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Đặt mục tiêu hàng tuần để tập thể dục cùng nhau và duy trì thói quen.  



Hoạt động học tập cho âm nhạc 
  lớp 4  

 
Có bốn tiêu chuẩn về âm nhạc ở các lớp bốn và năm: Tạo, biểu diễn, phản hồi và kết nối.  
Mỗi tuần, bạn sẽ tìm thấy một hoạt động cho từng khu vực đó.  
 

Hoạt động của Tuần 2 

1. Tạo: Trở thành Nhà soạn nhạc Tài liệu : Không 

 Viết bài hát của riêng bạn để hát trong khi rửa tay. Nó sẽ dài khoảng hai mươi giây. Bạn có thể sử dụng một 
giai điệu mới hoặc một giai điệu bạn đã biết. Bạn có thể thêm bao nhiêu vần? Lưu bài hát của bạn để chia sẻ 
với giáo viên âm nhạc của bạn. 

2. 
B
iể
u 

diễn: Hát từ Ode đến Joy Vật liệu : Không ai 

 Chúng tôi đã học nhiều bài hát trong lớp âm nhạc, bao gồm cả Beethoven's Ode to Joy Joy. Thực hành hát 
nó, sau đó thực hiện nó cho một thành viên gia đình. Gọi một người bạn và hát cùng nhau, hoặc chọn một 
bài hát khác để biểu diễn cùng nhau. ** Lời bài hát cho “Ode to Joy” là trên trang tiếp theo ** 

3. Phản hồi: Hãy là một Healer Vật liệu:Shakira Bio (trang tiếp theo) 

 Chúng ta đều giao dịch với những thay đổi lớn trong cuộc sống của chúng tôi ngay bây giờ. Đôi khi điều đó 
có thể dẫn đến căng thẳng, buồn bã và lo lắng. Hãy nhớ rằng bạn xứng đáng và bạn được yêu thương. Hãy 
nhớ rằng âm nhạc là có cho bạn. Khi chúng ta nghe nhạc hoặc chơi nhạc, nó có thể giúp chúng ta đối phó 
với những thời điểm khó khăn. Tôi không thể giảm bớt căng thẳng và là nguồn hạnh phúc. Nghĩ về một số 
cách âm nhạc đã giúp bạn đối phó khi cuộc sống khó khăn và một số cách bạn có thể chia sẻ âm nhạc để 
giúp đỡ những người bạn yêu thích. Tiếp theo, đọc về cách nhạc sĩ Shakira đã sử dụng âm nhạc để giúp làm 
cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Một số điều cô ấy đã làm mà bạn có thể liên quan đến là gì? Làm thế nào 
bạn có thể sử dụng âm nhạc ngay bây giờ để làm cho cuộc sống của ai đó tốt hơn một chút? 
 

4. Kết nối: Hãy là mộtnghiên cứu âm liệu nhạc:Bút chì và giấy, danh sách câu hỏi 

 Liên một thành viên gia đình cũ và yêu cầu họ dạy cho bạn một bài hát từ thời thơ ấu của họ. Hỏi họ những 
câu hỏi sau và viết ra câu trả lời của họ. Hãy thêm câu hỏi của riêng bạn! 
 
Bạn bao nhiêu tuổi khi học bài hát này? 
Bạn đã học bài hát này như thế nào? 
Khi bạn nghĩ về bài hát này, những hình ảnh từ thời thơ ấu của bạn xuất hiện trong tâm trí? 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Nghe nhạc của Shakira. 
● Hãy cùng con bạn hát bài hát rửa tay của chúng khi đến giờ rửa. 
● Sử dụng Bài học 4 để nói chuyện với con bạn về âm nhạc bạn đã nghe khi bạn bằng tuổi chúng. Chia 

sẻ kỷ niệm tuổi thơ âm nhạc yêu thích của bạn với học sinh của bạn. 
 
 



 
 

 



Các hoạt động học tập cho PE 
  Lớp 4 Các  

tiêu chuẩn của tiểu bang Oregon về giáo dục thể chất bao gồm giáo dục và truyền cảm hứng cho tất cả 
học sinh tham gia vào nhiều hoạt động thể chất khác nhau để họ tìm thấy sự thích thú và lợi ích cho 
hoạt động thể chất và có lối sống năng động / lành mạnh. 

Các hoạt động của Tuần 2 

1. Scavenger Hunt Tài liệu về : Scavenger Hunt trong nhà (xem đính kèm) 

 Sử dụng nhà của bạn như một phòng tập thể dục, hoàn thành nhiều hoạt động thể dục nhất có thể trong 30 
phút.  

2. quay lại một bước  Vật liệu : 1 đối tượng có thể ném, hơn 2 người  

 ● Bắt đầu bằng một vòng tròn nhỏ - mỗi người cách nhau một sải tay. Người lãnh đạo bắt đầu trò chơi 
bằng cách chuyền bóng cho người bên cạnh họ. Khi mỗi người nhận được bóng, công việc của họ 
là chuyển nó cho hàng xóm của họ.  

● Một khi trái bóng bay vòng tròn mà không có ai làm rơi nó, nhà lãnh đạo nói rằng Một bước lùi lại! 
và tất cả người chơi lùi lại một bước. 

● Sau đó, tất cả mọi người chuyền bóng xung quanh vòng tròn một lần nữa. Nếu cả nhóm vượt qua 
nó một cách thành công mà không làm rơi nó, nhà lãnh đạo nói rằng Một bước lùi lại và mọi người 
lùi lại một bước - làm cho vòng tròn càng lớn hơn.  

● Điều này tiếp diễn cho đến khi quả bóng được thả xuống, tại thời điểm đó, chúng tôi nói rằng Tốt 
lắm, hãy cố gắng! và nhóm trở về trung tâm để thử lại 

Thử thách: Thử chơi trò chơi này trong khi đứng bằng một chân. Thêm thử thách ném vào trò chơi. Ví dụ, 
chỉ ném bằng tay không chiếm ưu thế của bạn, hoặc ném dưới chân của bạn.  

3. tập thể dục chơi bài Tài liệu : Bộ bài 

 1. Chỉ định mỗi bộ bài một bài tập. 
 Ví dụ: Hearts = Push-up, Club = Jumping Jacks, Diamonds = Wall Sits, Spades = Arm Circles 
 2. Đặt các thẻ úp mặt xuống sàn hoặc một cái bàn. Mỗi học sinh chọn một thẻ. Họ phải làm bài tập được chỉ 
định cho phù hợp với thẻ và số trên thẻ đó. 
 Ví dụ: 7 câu lạc bộ = 7 cú nhảy. 8 trái tim = 8 lần đẩy. 
 3. Xem có bao nhiêu thẻ bạn có thể vượt qua trước khi bạn hao mòn. Làm việc một mình hoặc với các 
thành viên khác trong gia đình. Hoàn thành toàn bộ cỗ bài là một thành tựu nếu bạn làm việc cùng nhau. 

● Tất cả các vị vua, hoàng hậu và giắc cắm đều có giá trị 10 
● bài tập khác có thể bao gồm: 

○ Sit-up, Body Twists, Planks, Touch Your Toes, Calf Raise, Chạy bộ tại chỗ, Nhảy bằng một 
chân. 

○ Các bài tập có thể được xoay trong khi chơi.  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Gia đình thảo luận về thể thao và tại sao nó quan trọng. 
○ Cho một ví dụ về thể thao tốt? 
○ Đâu là lĩnh vực mà bạn có thể thể hiện khả năng thể thao tốt? Nó chỉ có thể là giữa hai 

người hoặc một đội? 
○ Một số đặc điểm của thể thao tốt là gì? 

■ Chọn một trong những bạn muốn là tốt hơn để chứng minh. Làm thế nào bạn có 
thể làm việc trên đặc tính hoặc chất lượng này? 

○ Làm thế nào để bạn thể hiện tinh thần thể thao tốt? 
 

  
 



 
  Scavenger Hunt 

trong nhà Sử dụng nhà của bạn như một phòng tập thể dục, bạn có thể hoàn thành tất cả 
các hoạt động thể dục này?  

 

1. 15 giắc cắm nhảy trong 3 phòng khác nhau.   

2. 10 bức tường đẩy lên trên 5 bức tường khác nhau.  

3. Cua đi bộ xung quanh một mảnh đồ nội thất 4 lần.  

4. Đếm đến 30 trong khi bạn chạy bộ tại chỗ.  

5. Nhảy trong bếp trong 30 giây !!!  

6. Tip toe qua 3 phòng khác nhau.  

7. Giả vờ bắn bóng rổ 10 lần. 

8. Cân bằng trên bàn chân phải của bạn để đếm 10 trong phòng ngủ của bạn.  

9. Cân bằng trên bàn chân trái của bạn để đếm 10 trong phòng tắm.  

10. Giả vờ nhảy dây 10 lần.  

11. Gấu đi bộ đến 3 phòng khác nhau.  

12. Nằm ngửa và đạp như bạn đang đi xe đạp.  

13. Khoe cơ bắp trên cánh tay của bạn.  

14. Làm 5 squats trong hai phòng khác nhau.  

15. Làm 5 lần đẩy trong hai phòng khác nhau.  

16. Đầu, Vai, Đầu gối và Ngón chân 5 lần trong khi nhìn ra cửa sổ! 

17. Nhảy từ bên này sang bên kia khi bạn đếm đến 30.  

18. Đi bộ đến cửa gần nhất và quay lại 5 lần.  

19. Vỗ cánh tay của bạn như một con chim 20 lần.  

20. Ngồi xuống và đứng lên 10 lần.  

21. Nằm ngửa, nhắm mắt lại và hít thở sâu 5 lần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Các hoạt động học tập để nói và nghe 
  Lớp 4 Các  

 
tiêu chuẩn nghe và nói của Oregon xác định  thông tin diễn giải (nói điều gì đó bằng lời nói của 
bạn)  là một kỹ năng ưu tiên ở lớp 4. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn đọc / nghe thông tin và báo 
cáo lại thông tin đó bằng những từ ngữ của chúng.  
 

Các hoạt động của Tuần 2 

1. Tàihướng dẫn trên YouTube  liệu : Video trên YouTube  

 ● Xem một cách làm thế nào để video YouTube. Hoặc có một thành viên trong gia đình dạy bạn cách 
thực hiện một nhiệm vụ đơn giản  
(ví dụ: làm bánh sandwich, chơi trò chơi, vẽ tranh, v.v.)  

● Kể lại các bước bằng cách sử dụng các từ chuyển tiếp (đầu tiên, sau đó, tiếp theo, sau đó, cuối cùng, 
cuối cùng)  

2. Giải thích một câu chuyện tin tức  Tài liệu : Tin tức hoặc clip  

 ● Xem hoặc đọc một báo cáo tin tức hoặc tin tức. Kể lại những gì câu chuyện tin tức về từ của riêng 
bạn.  

○ Chủ đề câu chuyện tin tức là _________.  
○ Thông tin quan trọng nhất là ________ bởi vì ______.  
○ Một điều khác bạn nên biết là ___________.  

Tùy chọn: Giả vờ là một phóng viên tin tức và trình bày câu chuyện tin tức bằng cách sử dụng từ ngữ của 
riêng bạn.  

3. Tóm tắt một văn bản phi hư cấu  Tài liệu : văn bản phi hư cấu (bài báo hoặc trực tuyến) 

 ● Sau khi đọc một văn bản phi hư cấu tóm tắt những gì bạn đọc bằng các câu sau: 
○ Ý tưởng chính của đoạn văn là ___________ bởi vì __________.  
○ Một thực tế quan trọng là ___________. Một chi tiết quan trọng khác là ___________.  
○ Sau khi đọc văn bản, tôi đã học được.  

4. Tóm tắt một văn bản tiểu thuyết  Tài liệu : văn bản tiểu thuyết (sách hoặc trực tuyến) 

 ● Sau khi đọc một đoạn văn bản từ tiểu thuyết tóm tắt những gì bạn đọc bằng cách sử dụng các câu 
sau:  

○ Vào đầu đoạn văn, ____________.  
○ Sau đó, ______________.  
○ Vào cuối đoạn văn, ___________.  

5. Giải thích một tài liệu về vấn đề toán học: bài toán nhiều bước, giấy và bút chì  

 ● Viết xuống và giải một bài toán (cộng, trừ, nhân hoặc chia).  
● Cho con bạn viết hoặc giải thích bằng miệng các bước để giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng các 

từ chuyển tiếp (đầu tiên, sau đó, tiếp theo, sau đó, cuối cùng, cuối cùng)  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Sau khi nghe diễn giải của học sinh nói với người khác những gì họ nói 
● Một khi tin tức đã có được báo cáo bởi học sinh diễn giải những điểm quan trọng trở lại với họ 
● Diễn giải một cuốn sách, bài báo hoặc chương trình truyền hình mà bạn xem  
● Hiển thị cho học sinh các bước bạn được dạy để giải một bài toán và để chúng diễn giải theo 

cách của bạn. Ví dụ. bài toán nhân hoặc chia 



Các hoạt động học tập cho Sức khỏe & Tự chăm sóc 
  Lớp 4  

 
Tiêu chuẩn sức khỏe của Oregon cho lớp 4 bao gồm biết cách thực hành các hoạt động học tập cảm 
xúc xã hội giúp học sinh tự điều chỉnh và thực hành chánh niệm. 
 

Các hoạt động của Tuần 2 

1. Công cụ Nơi yên tĩnh / An toàn 
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? Có họ mô tả nó cho bạn. 

Tài liệu : Không 

 Ghi nhớ:  Tôi nhớ nơi yên tĩnh / an toàn của tôi. Nơi yên tĩnh / an toàn của bạn có thể là một nơi thực sự 
hoặc là nơi tưởng tượng mà bạn đi đến trong tâm trí để giảm căng thẳng. 

2. 

Công cụ Nơi yên tĩnh / An toàn 
Vẽ hoặc viết mô tả về địa điểm yêu thích của thành viên gia 
đình bạn và giải thích lý do tại sao nó đặc biệt đối với họ. Nếu 
bạn làm một bản vẽ, hãy chắc chắn để dán nhãn nếu bạn có 
thể. 

Vật liệu : Bút chì, giấy, vật liệu tô màu 

3. Công cụ Nơi yên tĩnh / An toàn 
Vẽ hoặc viết mô tả về nơi yên tĩnh / an toàn của bạn và giải 
thích cho thành viên gia đình lý do tại sao bạn chọn nó và tại 
sao nó lại đặc biệt với bạn. 

Vật liệu : Bút chì, giấy, vật liệu tô màu 

4. Lòng tốt 
Viết một danh sách tất cả các thành viên trong gia đình (thậm 
chí cả vật nuôi của bạn) trong nhà của bạn. Hãy nghĩ về một 
điều mà bạn có thể làm cho mỗi người trong số họ, và bỏ qua 
nó sau khi bạn đã thực hiện nó. Nếu bạn không chắc chắn 
phải làm gì, hãy thử đặt một số câu hỏi về những gì làm cho 
họ hạnh phúc. 

Tài liệu : Bút chì, giấy 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Tạo một tấm áp phích về lòng tốt mà bạn có thể treo trong nhà hoặc trên tủ lạnh. 
● Treo poster nhỏ này lên trong nhà hoặc trên tủ lạnh và thêm màu sắc cho nó nếu bạn muốn. 

Nó có thể được đọc thành tiếng mỗi khi một thành viên trong gia đình đi qua để khuyến khích 
nói chuyện tích cực. 
 

 
 



 
 
 

Tuần 3 



Các hoạt động học tập cho Reading 
  Grade  

 
4 Oregon đọc tiêu chuẩn xác định ý chính của một văn bản và giải thích làm thế nào nó được hỗ trợ 
bởi các chi tiết quan trọng và tóm tắt văn bản là một mục tiêu học tập quan trọng. Những hoạt động 
này sẽ giúp sinh viên xác định ý chính và chi tiết chính. 

Hoạt động tuần 3 

1.  
ý tưởng chính 
 

Tài liệu : Sử dụng bài viết đính kèm hoặc bài viết phi hư cấu (báo 
hoặc bài báo trực tuyến miễn phí). Tùy chọn: giấy, bút chì, bút màu 
hoặc bút đánh dấu. 

 ● Hỏi con bạn về một cái gì đó chúng quan tâm (thể thao, văn hóa phổ biến, các sự kiện hiện tại, v.v.) 
và chọn một bài báo hoặc câu chuyện tin tức để đọc với chúng. Yêu cầu họ giải thích những gì họ 
nghĩ ý tưởng chính (thông điệp quan trọng) của câu chuyện hoặc bài viết là về.  

● Cho trẻ vẽ và tô màu một bức tranh về những gì chúng nghĩ rằng bài báo nói về.  

2. Ai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao? Vật liệu : Giống như ngày đầu.  

 ● Nhắc nhở học sinh của bạn rằng sử dụng các trò chơi của 5( ngườiai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại 
sao) có thể giúp họ tập trung vào việc tìm hiểu thông tin quan trọng.  

● Đọc lại bài viết và thảo luận các câu hỏi: Bài báo nói về cái gì? Nó là về ai? Nó diễn ra khi nào và ở 
đâu? Tại sao bài viết này được viết?  

3. chính và chi tiết Tài liệu : Giống như ngày đầu tiên.  

 ● Đọc lại bài viết từ ngày hôm qua hoặc một bài khác. Nhắc nhở họ rằng ý tưởng chính được hỗ trợ bởi 
các chi tiết chính (sự kiện cụ thể) trong bài viết. Thảo luận câu hỏi: ý chính của bài viết là gì? Những 
chi tiết từ bài viết hỗ trợ ý chính? 

4. Ý chính và chi tiết Tài liệu : Bài viết bổ sung trên trang tiếp theo, giấy, bút chì.  

 ● Chọn một bài viết để đọc và sử dụng các bài viết của nhóm 5 W để thảo luận về ý nghĩa.  
● Cho trẻ thảo luận hoặc viết ý chính và chi tiết hỗ trợ. 

5. tóm tắt Tài liệu : Bài viết bổ sung trên trang tiếp theo, giấy, bút chì. 

 ● Đọc lại bài viết Trả lời mục tiêu và viết tóm tắt một đoạn văn (giải thích ngắn gọn về ý chính và chi tiết 
chính) của bài viết.  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Đọc 20 phút mỗi ngày hoặc hơn!  
● Tùy chọn:  

○ Tìm kiếm trực tuyến với con của bạn cho các bài viết tin tức thú vị và thông tin cho họ.  
○ Tin tức dành cho trẻ em và thời gian dành cho trẻ em có thể có các bài báo trực tuyến 

miễn phí. 
○ Thảo luận về ý kiến   của bạn về thông tin bạn đọc trong một bài viết. Bạn đồng ý hay 

không đồng ý? 
○ Đọc qua bài viết cùng nhau, sau đó vẽ một trang web hình tròn (như 

trang web ở đây) trên một tờ giấy. Trong vòng tròn trung tâm, viết tiêu 
đề của bài viết. Trong mỗi vòng kết nối khác, hãy viết một trong những 
câu hỏi 5 W.  

○ Sử dụng một từ điển vật lý hoặc trực tuyến, viết nghĩa của các từ 
được tô sáng.  

 



 

 

 
 
 



Hoạt động học tập cho Tiêu đề 1 Đọc 
  Lớp 4  

 
Học sinh lớp bốn đã học về các phần từ như tiền tố và hậu tố - còn được gọi là phụ tố. Họ sử dụng 
chúng để hiểu ý nghĩa của các từ dài. Những hoạt động này sẽ giúp họ đọc và viết các phụ tố.  
 

Hoạt động tuần 3 

1. Tiền tố và hậu tố 
  

Tài liệu : bút chì hoặc 
bút 

 Một số từ có cả tiền tố và hậu tố. Từ ngữ không thành công, có một tiền tố, không có tiền tố, có một tiền tố. 
Từ có nghĩa là thành công đã thay đổi thành bây giờ có nghĩa là không có thành công. 
 
Hậu tố-có thể có nghĩa là có khả năng có nghĩa là có khả năng. Ông Smith là đáng yêu; mọi người thích 
hoặc thích được ở bên anh ấy 
Các hậu tố của trò chơi -viết và trò chơi có nghĩa là làm gì đó. Không khí đã ô nhiễm; nó đã bị ô nhiễm hoặc 
bẩn. 
 
Điền vào các tiền tố và hậu tố bằng cách sử dụng các tiền tố được liệt kê. 
Tiền tố: không có gì khác nhau, trước đó là sự thay đổi của bạn. 

       Khi ai đó không đồng ý hoặc có cùng quan điểm với bạn, họ sẽ như vậy. 

        Khi ai đó không thành công hoặc thất bại ở một cái gì đó, họ là 
         Một cái gì đó không thể được gia hạn hoặc lặp đi lặp lại 

    Một cái gì đó được xây dựng hoặc xây dựng trước thời hạn * thêm phần thưởng từ 
khó! 

2. Tiền tố và hậu tố cũng có thể được gọi là Phụ tố 
Tài liệu : bút chì hoặc 
bút 
 

 Gạch chân các phụ tố trong các từ sau. 
     Không tin hoặc chấp nhận là sự thật 

        Để làm điều gì đó không trung thực hoặc trung thực. 
               Để không phải là thông tin chính xác hoặc sự kiện. 
                       Để nói điều gì đó sẽ xảy ra trước khi nó xảy ra. 

3. 
Đ
ặt 

tên cho nó!  
Nếu từ đó có tiền tố, hãy viết vào danh sách P P vào chỗ trống. Nếu nó có hậu tố, 
hãy viết một S Siên. 

Tài liệu : bút chì hoặc 
bút 

  

4. Trả lờichính Tài liệu : bút chì hoặc 
bút 

 

 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 



● Word Sắp xếp 
Tạo một danh sách tất cả các phụ kiện trên ba trang này. Sau đó lập danh sách bất kỳ từ nào 
bạn có thể nghĩ ra. Cắt các phụ tố và các từ. Trộn và kết hợp để tạo từ mới. Bạn nghĩ chúng có 
nghĩa là gì? 



Các hoạt động học tập để viết 
  lớp 4  

 
Các tiêu chuẩn nghệ thuật tiếng Anh của Oregon nói rằng mục đích chính của việc viết là để giao tiếp rõ ràng với 
khán giả. Những hoạt động này được xây dựng dựa trên việc học trước đây và sẽ giúp con bạn viết rõ ràng và 
chính xác. 
 

Các hoạt động của Tuần 3 

1. Tiếp tục Tài liệu Nhật ký : giấy hoặc sổ ghi chép được sử dụng để bắt đầu viết 
nhật ký tuần trước 

 Bạn có biết rằng Nhật ký có thể giúp con bạn phát triển theo nhiều cách khác nhau. Viết nhật ký cho sinh 
viên một cách để đối phó với những cảm xúc lớn, cải thiện kỹ năng viết của con bạn, tăng cường kỹ năng 
giao tiếp và có thể giúp cải thiện kỹ năng đọc. Chúng tôi đang khuyến khích sinh viên giữ một tạp chí viết và 
thêm vào đó hàng ngày. 
 
Bạn có thể cung cấp cho họ một ý tưởng chủ đề trong ngày: Một số điều mà chúng tôi muốn đề xuất là: 
1. Bạn đã trưởng thành như thế nào trong thời gian ở nhà? 
2. Bạn có nghĩ rằng mọi thứ đang trở nên tốt hơn hoặc tồi tệ hơn và tại sao?  
3. Điều gì vẫn làm bạn lo lắng? 
4. Làm thế nào bạn có thể giúp gia đình của bạn tại thời điểm này? 
5. Nếu bạn là Tổng thống, bạn sẽ bảo mọi người làm gì? 
 
Khuyến khích con bạn chia sẻ cảm xúc của chúng, và sẵn sàng thảo luận về cảm xúc và ý kiến, điều này có 
thể có lợi cho tất cả mọi người mặc dù những thời điểm khó khăn này. 
 
Kiểm tra phụ huynh: Hỏi học sinh của bạn nếu họ thấy sự cải thiện trong văn bản của họ, và nói chuyện với 
họ về sự phát triển của họ cả với tư cách là một người và là một nhà văn. Đặt mục tiêu cho thứ gì đó mà họ 
muốn cải thiện trong tuần tới.  

2. Viết và gửithư tài liệu : Giấy (lót nếu có thể), Bút hoặc giấy 

 Với khoảng cách xã hội có hiệu lực đầy đủ, trẻ em và người lớn đều thiếu các kết nối cá nhân đó. Khuyến 
khích học sinh của bạn viết một lá thư cho người thân yêu không chỉ cải thiện kỹ năng viết của họ, mà còn 
khuyến khích các kết nối xã hội mà tất cả chúng ta cần ngay bây giờ.  
 
Chúng tôi khuyến khích bạn chia quá trình này thành nhiều ngày và không để học sinh vội vã trong suốt quá 
trình. Trong một bức thư thân thiện với chúng tôi khuyên bạn để phá vỡ nó lên thành 5 phần khác nhau: 
1. Tựa đề (Ngày ở góc trên bên) 
2. Salutation (Kính gửi: ________,) 
3. Thân 
4. Bế (Tình yêu, bạn bè của bạn, Trân trọng, Etc) 
5. Chữ ký 
 
Khi trẻ em làm kiểu này bằng văn bản cho phép họ thấy tại sao kỹ năng viết và giao tiếp lại có lợi trong cuộc 
sống hàng ngày.  
 
Kiểm tra phụ huynh: Cho học sinh của bạn đọc to. Liệu nó có ý nghĩa? Tìm một chữ in hoa để bắt đầu mỗi 
câu, chấm câu chính xác và chính tả. Khuyến khích học sinh của bạn làm cho nó rõ ràng hơn. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Khuyến khích học sinh của bạn xem qua những gì họ đã viết và đọc lại cho chính họ. Nếu nó không có ý 
nghĩa, khuyến khích họ sửa đổi nó bằng những từ nghe có vẻ tự nhiên. 



● Nếu bạn không có từ điển tiện dụng, hãy sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng để kiểm tra chính tả trên 
google. 

● Chỉ ra cách bạn giao tiếp hàng ngày bằng văn bản, bao gồm văn bản, email và giấy tờ liên quan đến 
công việc. 



Các hoạt động học tập cho môn toán 
  Lớp 4 Các  

tiêu chuẩn toán học Oregon xác định  mở rộng sự hiểu biết về tương đương phân số và đặt hàng  là một kỹ năng ưu 
tiên ở lớp 4. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn hiểu các phân số, bao gồm Tổng hợp / Phân tách phân số, Phân số 
tương đương và So sánh phân số.  

Hoạt động tuần 3 

1. Bạn có thể đặt hàng các phân số không? Nguyên liệu : giấy, bút chì, thực phẩm đóng gói 

 Yêu cầu con bạn kiểm tra qua tủ hoặc phòng đựng thức ăn để xem thực phẩm đóng gói / đóng hộp nào có sẵn. Yêu 
cầu họ tách chúng thành các nhóm như: 

● Trái cây, Rau, Protein (đậu / thịt / hạt), Ngũ cốc (mì / gạo) 
Viết ra từng phần cho mỗi nhóm thực phẩm trong số tất cả các thực phẩm đóng hộp hoặc đóng gói. Thảo luận tại sao 
họ chọn từng tử số (số trên cùng) và mẫu số (số dưới cùng). Sau đó cho trẻ đặt các phân số theo thứ tự từ lớn nhất 
đến nhỏ nhất.  

2. Tôi có thời gian không? Tài liệu : Giấy, bút chì 

 Lịch trình của Jeff được hiển thị theo phân số một giờ mỗi ngày. Có một số phần trong ngày mà anh ấy sẽ chọn làm gì 
tiếp theo. Các hoạt động sau đây là các tùy chọn mà Jeff có thể thực hiện hôm nay và chúng sẽ mất bao nhiêu thời 
gian:  
      Nhảy Roping trong một giờ, Câu lạc bộ gõ 3/6 của một giờ, Snack (bánh quy bơ đậu phộng) ⅛ trong một giờ 
      Sự kiện toán học của một giờ, Origami 6/8 một giờ, Dọn dẹp phòng tắm 11/12 mỗi giờ 
 
Nếu Jeff còn một nửa () một giờ, hoạt động nào sẽ có  thể làm  tiếp theo? Những cái nào  không thể  anhlàm? 
 
Sử dụng một dòng số với                0 ½ 1 
                                                    ↑ 

3. soạn thảo thẻ Tài liệu : Giấy hoặc giấy bìa, Công cụ tô màu, Bút chì, thước kẻ 

 Phân số có thể được thêm vào với nhau nếu tất cả chúng có cùng một phần đơn vị để tạo thành một phần lớn hơn. Ví 
dụ + ¼ + ¼ + = 4/4 hoặc ¼ + = 4/4 hoặc 2/4 +2/4 = 4/4 Phân số đơn vị ở đây, mà mọi phân số được đo bằng, là. 
 
Gấp mảnh giấy của bạn làm đôi. Sau đó gấp nó lại một nửa. Bây giờ bạn có một thẻ nhỏ. Ở mặt trước, vẽ thành 7 
đường thẳng có khoảng cách bằng nhau (hoặc càng gần càng tốt). Điều này sẽ tạo ra 8 phần.   Nếu mặt trước của thẻ 
có 8 phần thì phần đơn vị là bao nhiêu?   Bây giờ sử dụng các công cụ tô màu của bạn để tạo ra một thiết kế bằng 
cách tô màu mỗi phần một màu. Bạn có thể sử dụng một màu nhiều lần. Sau đó viết một phương trình hiển thị mỗi màu 
dưới dạng phân số và cộng tất cả các phân số lại với nhau để tạo thành 8/8. (Ví dụ màu: 3 phần màu hồng, 3 phần màu 
vàng và 2 phần màu xanh lục. Sau đó viết + + 2/8 = 8/8.) 
 
Nếu bạn hoàn thành, hãy tạo một thẻ khác với thiết kế mới được làm bằng các phần bằng nhau. Sử dụng một phần 
đơn vị nhỏ hơn hoặc lớn hơn để chia thẻ. Đưa những thẻ này với một thông điệp khích lệ đặc biệt cho ai đó trong nhà 
của bạn. 

 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Trong khi nấu ăn hoặc cất đồ tạp hóa, hãy để trẻ chỉ ra những nơi chúng thấy phân số.  
● Khi sử dụng cốc đo lường hoặc muỗng, hãy hỏi trẻ em cách chúng có thể sử dụng cốc nhỏ hơn để tạo ra ¾ chén 

cơm. Làm thế nào chúng ta có thể tạo ra ½ muỗng canh bằng cách sử dụng ⅛ muỗng canh hoặc muỗng canh? 
● Nếu bạn đang cắt những thứ phải đo (gỗ, vải), hãy chỉ ra thước kẻ, thước dây hoặc hình vuông, trong đó,,. Cho 

họ thực hành đo lường ( không khuyến nghị sử dụng các công cụ sắc bén, chỉ thực hành đo). 



● Khi cắt bữa tối hoặc chia các phần, hãy để họ xác định phần đơn vị là gì. 8 miếng pizza. ⅛! 



Hoạt động học tập cho Khoa học 
  Lớp 4  

 
Tiêu chuẩn khoa học thế hệ tiếp theo tuyên bố rằng học sinh lớp bốn có thể  quan sát để cung cấp 
bằng chứng rằng năng lượng có thể được truyền từ nơi này sang nơi khác bằng âm thanh, ánh sáng, 
nhiệt và dòng điện.  Những hoạt động này sẽ giúp con bạn thực hành quan sát và hỗ trợ các tuyên bố 
của chúng dựa trên các quan sát của chúng. 
 

Các hoạt động của Tuần 3 

1. Đầu đàn hạc  (Từ Exploratorium.edu) Vật liệu : đoạn dây dài ít nhất 3 feet 

 Trong hoạt động này, bạn sẽ khám phá rung động và âm thanh. Bạn sẽ khám phá làm thế nào rung động và 
cao độ bị ảnh hưởng bởi căng thẳng. Để bắt đầu, đặt phần giữa của chuỗi phía sau đầu của bạn, kéo chuỗi 
qua tai và giữ hai đầu tự do lại với nhau trước mặt bạn. Chuỗi phải vượt qua lỗ mở ở mỗi tai. Nhổ dây và 
lắng nghe giai điệu mà nó tạo ra. 

● Làm thế nào bạn có thể thay đổi âm thanh? Kéo dây chặt hơn, hoặc làm cho nó lỏng hơn và lắng 
nghe sự thay đổi trong cao độ.  

● Thay đổi độ dài của chuỗi bằng cách trượt tay dọc theo chuỗi trong khi giữ độ căng không đổi nhất có 
thể. Sau đó lắng nghe sự thay đổi trong cao độ. 

● Thảo luận về việc sử dụng khung: Điều gì đã xảy ra khi bạn  tăng hoặc giảm  độ căng trên chuỗi? Khi 
tôi tăng hoặc giảm  độ căng, âm thanh là __________. 
 

2. Sóng trongnước Vật liệu : các vật nổi, bồn nước (thùng chứa lớn, bồn tắm, bồn 
rửa), giấy, bút chì hoặc bút 

 In hoạt động này bạn sẽ làm việc để đưa một vật nổi từ một đầu của bồn nước vào khác Bạn phải làm như 
vậy bằng cách tạo  WAVES trong nước.  
Trên giấy của bạn, hãy vẽ thử nghiệm của bạn trông như thế nào khi ban đầu được thiết lập với nhãn. Khi 
bạn đang tạo  sóng, hãy ghi lại trên giấy của bạn các hành động bạn đang thực hiện để tạo  sóng. Vẽ thử 
nghiệm của bạn trong và sau khi bạn đã cố gắng hoặc thành công trong việc di chuyển vật thể nổi của bạn. 
Bạn có thể đưa ra một phương pháp khác để tạo ra các  sóng sẽ di chuyển đối tượng không? Ghi lại phương 
pháp của bạn trên giấy của bạn. 
Viết một tuyên bố kết luận:  Bạn có thể di chuyển đối tượng bằng sóng không? Tại sao hay tại sao không? 
Một số phương pháp bạn đã sử dụng để tạo sóng là gì? 
Khung câu: Tôi đã (có thể hoặc không thể)  di chuyển vật thể trên mặt nước. Tôi nghĩ rằng nó  (di chuyển / 
không di chuyển)  bởi vì ____________. Một số điều tôi đã cố gắng để di chuyển đối tượng của mình là 
______ và _________. 
 

3. lăn điều khiển từ xa Vật liệu : lon nhôm rỗng, bóng bay, tóc của bạn (khô, không để 
tóc ngắn không có sản phẩm tóc nào hoạt động tốt nhất), bề mặt 
phẳng (bàn hoặc sàn) 

 Để bắt đầu, bơm phồng bóng và buộc lại. Đặt lon trên mặt bàn hoặc sàn nhà ở bất kỳ nơi nào bằng phẳng 
và trơn tru. Giữ nó bằng ngón tay cho đến khi nó đứng yên.  
Xoa bóng qua lại nhanh chóng trên tóc. Giữ quả bóng khoảng một inch từ bên cạnh của hộp. Điều gì xảy ra 
với lon? Di chuyển quả bóng ra khỏi lon từ từ. Bạn để ý những gì? Điều gì xảy ra nếu bạn di chuyển quả 
bóng sang phía bên kia của hộp?  
 
Câu hỏi để sử dụng cho cuộc thảo luận: Làm thế nào bạn có thể tăng nhanh như thế nào có thể cuộn? Làm 
thế nào xa bạn có thể cuộn lon trước khi nó dừng lại? Nó sẽ lăn lên dốc? 



 

Bối cảnh 

Chuyện gì đang xảy ra? Khi bạn chà một quả bóng bay lên tóc, quả bóng bay sẽ được nạp đầy điện tử. 
Nhôm trống của bạn có thể tích điện trung tính, có nghĩa là nó có số lượng electron và proton bằng nhau trải 
đều xung quanh nó. Khi phần tích điện âm, nạp electron của khinh khí cầu được giữ gần lon, nó sẽ đẩy các 
electron trong phần có thể gần nhất với khinh khí cầu vì một vật tích điện âm đẩy lùi các vật tích điện âm 
khác (như các điện tích đẩy nhau). Vì hiện tại có ít electron hơn trong vùng đó của lon (và do đó tỷ lệ proton 
nhiều hơn theo tỷ lệ), nên bạn đã tạo ra một điện tích dương trong khu vực đó của lon.  

Bong bóng tích điện âm sau đó thu hút phần tích điện dương của lon, kéo nó về phía lon, bởi vì một vật tích 
điện dương sẽ thu hút một vật tích điện âm. (Đúng là sự đối lập thu hút!) Khi nó lăn, các electron gần quả 
bóng bay liên tục bị đẩy ra xa, khiến vùng tích điện dương gần nhất với quả bóng bị hút vào lon. Kết quả là, 
miễn là quả bóng được giữ ngay trước lon, cái lon sẽ lăn về phía nó. 

 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Xem một bộ phim tài liệu về một cái gì đó liên quan đến khoa học như một gia đình. 
● Kiểm tra báo cáo thời tiết mỗi ngày và thảo luận về các yếu tố khác nhau của dự báo, nhiệt độ, gió, độ 

ẩm và lượng mưa dự kiến. 
 



Các hoạt động học tập cho nghiên cứu xã hội 
  Lớp 4  

 

Các tiêu chuẩn nghiên cứu xã hội của Oregon yêu cầu các học sinhlấy dữ liệu và phân tích các tài 
khoản lịch sử về câu chuyện cuộc sống của họ và lịch sử cá nhân của gia đình họ. 
 

Hoạt động tuần 3 

1. thời gian sống Tài liệu về : Giấy, bút chì.  Tùy chọn: bút màu hoặc bút đánh dấu 

 5-8 sự kiện quan trọng nhất đã xảy ra trong cuộc sống của bạn là gì? Tại sao chúng quan trọng với 
bạn hoặc gia đình bạn? Khi nào chúng xảy ra?  
Sử dụng mẫu dòng thời gian để đánh dấu năm khi những sự kiện đó xảy ra và một mô tả ngắn về 
mỗi sự kiện.  

2. Hành trình gia đình Phần 1 Vật liệu : Giấy, bút chì.  Tùy chọn: bút màu hoặc bút đánh dấu 

 Phỏng vấn một hoặc cả hai cha mẹ của bạn. Họ sống ở Oregon bao lâu rồi? Ai trong số các thành 
viên gia đình của họ (dì, chú bác, anh em họ, ông bà, ông bà, v.v.) là những người đầu tiên trong gia 
đình họ đến Oregon? 
Chọn một thành viên gia đình đã có một chuyến đi đến Oregon, hoặc cha mẹ của bạn hoặc một thành 
viên khác trong gia đình. Họ đã đi du lịch từ đâu? Cuộc sống ở nơi đó như thế nào? Nó giống và khác 
với cuộc sống ở Oregon như thế nào?  

3. Hành trình gia đình Phần 2 Chất liệu : Giấy, bút chì.  Tùy chọn: bút màu hoặc bút đánh dấu 

 Bây giờ là lúc mô tả hành trình thực tế đến Oregon. Phỏng vấn thành viên gia đình của bạn để có 
được câu trả lời. Mất bao lâu để đến đây? Một số thách thức để đến Oregon là gì? Những điều quan 
trọng khác mà họ nhớ về du lịch ở đây?  
Khi họ mới đến thì như thế nào? Họ đã nghĩ gì về nơi mới này? 
Tùy chọn: Đối với dự án cuối cùng của bạn, hãy viết một bài báo về hành trình của họ ở dạng đoạn 
văn hoặc tạo một bức tranh cho thấy một phần của hành trình của họ. 

4. mô tả khu phố Tài liệu : Giấy, bút chì.  Tùy chọn: bút màu hoặc bút đánh dấu 

 Mô tả khu phố của bạn. Bạn sống ở đâu? Những nơi yêu thích của bạn để đi trong khu phố của bạn 
là gì? Một số nơi quan trọng bên cạnh nhà của bạn (trạm xăng, cửa hàng, bệnh viện, trường học) là 
gì? Có bạn bè hay gia đình nào bạn sống gần không? 
Hỏi cha mẹ và anh chị em của bạn những gì họ thích nhất về khu phố của bạn. 

5. vẽ khu phố Tài liệu : Giấy, bút chì.  Tùy chọn: bút màu hoặc bút đánh dấu 

 Sử dụng giấy để vẽ một bản đồ nhỏ của khu phố của bạn. Đánh dấu nơi nhà hoặc căn hộ của bạn và 
sau đó vẽ 2-5 con đường tạo nên khu phố của bạn. Ngoài ra, đánh dấu các địa điểm quan trọng, địa 
điểm yêu thích và bất kỳ công viên hoặc địa danh nào khác mà bạn biết. Chúc vui vẻ! 
Tùy chọn: Dán nhãn cho từng địa điểm và viết mô tả 1 câu ngắn về nó trên bản đồ. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Giúp con bạn nhớ lại những ngày và sự kiện quan trọng trong cuộc sống của chúng. Họ có thể 
cần biết ngày chính xác nếu họ không thể nhớ. 

● Thu hút con bạn vào các cuộc phỏng vấn của chúng. Nói với họ tất cả về văn hóa đặc biệt của 
gia đình bạn và hành trình đến Oregon.  

● Kết nối họ với người thân thực hiện hành trình đầu tiên đến Oregon nếu họ sẵn sàng liên lạc 
vào thời điểm này. 

● Hãy tham gia vào các tác phẩm nghệ thuật của trẻ em của bạn. Nếu bạn có bất kỳ tài liệu nghệ 
thuật bổ sung nào ở nhà, khuyến khích họ sử dụng chúng để mở rộng và sáng tạo trong bản đồ 
và bản vẽ của họ. Không có cách nào đúng để làm điều đó! Truyền cảm hứng cho họ để tận 



hưởng quá trình. 

 
 



Hoạt động học tập cho nghệ thuật Nghệ thuật 
  lớp 4  
thị giác 

Cách cơ bản để chúng ta trải nghiệm thế giới của mình và thể hiện bản thân là thông qua nghệ thuật, và 
giáo dục nghệ thuật phát triển các kỹ năng và khả năng thiết yếu cho các công dân thế kỷ 21 thành công. 
Tuần này, chúng tôi sẽ cung cấp các hoạt động trong bộ môn   thuật Thị giác  
 
Tiêu chuẩn Nghệ thuật Nghệ: VA.1.CR1.4.2. Hãy tưởng tượng và nói rõ nhiều cách tiếp cận cho thành phần. 3. Xây dựng, 
khám phá và vận dụng các vật liệu và nguyên tắc tổ chức để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật truyền đạt ý tưởng. 

Hoạt động tuần 3 

1. vẽ Tài liệu : giấy & bút chì 

 Vẽ cùng một đối tượng, người, thú cưng, v.v ... từ những quan điểm khác nhau. Viết xuống hoặc thảo luận 
về các quan sát của bạn về cách đối tượng, người, thú cưng, vv trông khác nhau từ các góc độ khác nhau. 
Tại sao bạn nghĩ rằng các nghệ sĩ & nhiếp ảnh gia thích sử dụng các quan điểm khác nhau cho các đối 
tượng của họ?  
 

2. điêu khắc Vật liệu : vật liệu tái chế, kéo, bút đánh dấu, keo hoặc băng.  
 

 Tạo một tác phẩm điêu khắc ba chiều của một con vật, người, hình, côn trùng, máy bay, xe lửa, vv từ các vật 
liệu tái chế từ nhà của bạn và sử dụng chúng để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật! Hãy thử sử dụng các vật 
liệu với nhiều kết cấu, màu sắc và hình dạng. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn!  

3. Nghệ thuật bóng tối:  bên ngoài Vật liệu: giấy, bút chì, đồ chơi hoặc đồ vật 

 Chọn một ngày và thời gian khi mặt trời tắt. Xếp hàng một số nhân vật hành động hoặc đồ chơi 
động vật, hoặc đồ vật trước một mảnh giấy, để chúng tạo bóng. Phác thảo bóng của các đối tượng 
của bạn. Màu sắc và thêm chi tiết. Hỏi một thành viên trong gia đình để đoán những đồ vật bạn vẽ. 
Có phải nghệ thuật trong ánh mặt trời ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn? 

4. Silhouette: Bên trong    Vật liệu : đèn (không có bóng), bút chì, giấy, băng keo, kéo 

 

 

1. Băng giấy trên tường, cùng chiều cao với đầu của bạn. 
2. Bật bóng đèn với bóng râm (cẩn thận, bóng đèn bị nóng) 
3. Đứng sang một bên với đầu giữa đèn và giấy. 
4. Có một dấu vết người lớn cẩn thận xung quanh hình dạng 

của các tính năng của bạn. 
5. Màu sắc và cắt ra hình bóng của bạn. Trưng bày! 
6. Hãy thử các quan điểm khác nhau, với đồ chơi, thú nhồi 

bông và các thành viên trong gia đình! 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Khi học sinh của bạn rút ra, đưa ra phản hồi khách quan bằng cách sử dụng các cụm từ 
như,tôi nhận thấy sự chú ý , hay,bạn đã quyết định làm thế nào, thay vì phản hồi chủ quan, 
như,tôi thích nó. Phản hồi khách quan báo hiệu cho sinh viên phản ánh và đánh giá các lựa 
chọn của họ trong quá trình thiết kế của họ. 

● Tìm kiếm các kết cấu khác nhau trong các vật liệu khác nhau mà con bạn sử dụng trong nghệ 
thuật của họ. Sử dụng các từ như; mịn, thô ráp, gập ghềnh, lượn sóng, v.v ... Sử dụng vật liệu 
tái chế để tạo ra nghệ thuật 2D & 3D MIỄN PHÍ!  

● Shadow Art là tất cả xung quanh chúng ta! Hãy thử những con rối động vật trên tường. Làm 
một vở kịch hoặc nhảy với họ! 



Các hoạt động học tập cho sức khỏe 
  Lớp 4  

 
Tiêu chuẩn sức khỏe Oregon yêu cầu học sinh thể hiện khả năng thực hành các hành vi tăng cường 
sức khỏe và tránh hoặc giảm thiểu rủi ro sức khỏe.  
Những hoạt động này sẽ giúp học sinh của bạn hiểu và thực hành các lựa chọn cuộc sống lành mạnh 
và phát triển các thói quen lành mạnh. 
 

Hoạt động của Tuần 3 

1. Tìm hiểu về Khoáng chất trongRăng 
của chúng ta 

Vật liệu:   hai vỏ trứng, hai ly, soda (không phải là một loại chế độ 
ăn kiêng) hoặc giấm, nước 
 

 Giải thích: Vỏ trứng được làm chủ yếu từ canxi, giống như răng. Mục đích của hoạt động này là để chứng 
minh tác dụng của axit đối với một khoáng chất như canxi. Cả soda và giấm đều chứa rất nhiều axit. Chúng 
ta hãy xem những gì axit làm cho vỏ trứng. 

Rửa sạch vỏ trứng. Đặt một trong mỗi ly. Đổ đầy một ly nước; đổ đầy khác bằng soda hoặc giấm. 

Sau 24 giờ: Lấy ra một mảnh vỏ từ nước. Nó trông như thế nào? Nó cảm thấy như thế nào? Bây giờ lấy ra 
một miếng từ soda / giấm. Nó trông như thế nào? Nó cảm thấy như thế nào? 

Để lại cả hai vỏ trong các giải pháp của họ cho một hoặc hai ngày khác. Quan sát từng vỏ từ hai chất lỏng. 
Làm thế nào để họ so sánh? Bạn có thể nói gì về cách răng của chúng ta phản ứng với cả hai chất lỏng? 
Nêu bằng chứng của bạn cho một thành viên khác trong gia đình. Sodas có thể có tác dụng gì đối với răng 
của chúng ta? 

2. Thực hànhvệ sinh răng miệng Vật liệu : bàn chải đánh răng, kem đánh răng, chỉ nha khoa, gương 

 Thực hành vệ sinh răng miệng tốt ít nhất hai lần mỗi ngày. Nhìn vào gương, trong khi đánh răng để đảm bảo 
bạn đang đánh tất cả các phần của răng, bên trong và bên ngoài. Chải trong vòng tròn nhỏ, uốn lượn. Chải 
lưỡi của bạn là tốt. Hãy nhớ rằng bạn chỉ cần một lượng kem đánh răng cỡ hạt đậu. Thực hành xỉa răng một 
lần mỗi ngày là tốt. Để răng khỏe, hãy nhớ uống nước sau khi ăn thực phẩm / đồ ăn nhẹ để ngăn ngừa sâu 
răng và sâu răng.  
 

3. thời gian ngủ Tài liệu về : Giấy, bút chì 

 Thảo luận với một thành viên trong gia đình bạn cảm thấy thế nào khi bạn ngủ đủ giấc. Thảo luận về cảm 
giác của bạn khi bạn không ngủ đủ giấc. Làm một phản xạ tự. Hãy nghĩ về những tuần vừa qua, bạn đã ngủ 
đủ chưa? Tâm trạng của bạn có bị ảnh hưởng bởi giấc ngủ không? Điều gì đã cản trở bạn nếu bạn không 
ngủ đủ giấc? Thảo luận và động não để giải quyết từng vấn đề. Tạo thời gian đi ngủ và thức dậy để duy trì 
lịch trình giấc ngủ lành mạnh. Theo dõi và thực hành ở trên lịch trình đó.  
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Hãy cố gắng cắt giảm soda và đồ uống có đường, để có sức khỏe răng tốt hơn. 
● Theo dõi lịch trình giấc ngủ và giữ cho con bạn có trách nhiệm. Thời gian ngủ khuyến nghị cho trẻ ở độ 

tuổi này là 8-9 giờ tùy thuộc vào hoạt động thể chất của chúng. (Không có thiết bị điện tử 30 phút trước 
khi đi ngủ - thay vào đó hãy đọc sách!) 



Hoạt động học tập cho âm nhạc 
  lớp 4  

Có bốn tiêu chuẩn về âm nhạc ở các lớp bốn và năm: Tạo, biểu diễn, phản hồi và kết nối.  
Mỗi tuần, bạn sẽ tìm thấy một hoạt động cho từng khu vực đó.  
 

Hoạt động tuần 3 

1. Tạo: Lắc nó lên! Vật liệu : chai / lọ bằng nhựa hoặc thủy tinh, gạo, đậu khô, bỏng 
ngô, nhãn dán hoặc các vật dụng trang trí khác 

 Thu thập một vài chai hoặc lọ rỗng (nhựa hoặc thủy tinh). Thêm một ít bỏng ngô, đậu khô, gạo hoặc các vật liệu khác 
cho mỗi. Hãy thử nghiệm bằng cách trộn và kết hợp. Quyết định âm thanh nào bạn thích nhất và tại sao bạn thích âm 
thanh đó nhất. Sử dụng nhạc cụ của bạn để lắc theo (các) bài hát bạn chọn! Hãy chắc chắn viết ra công thức ăn vặt mà 
sử dụng để làm cho shaker hoàn hảo của bạn!  
Ví dụ:  
 1 hũ bơ đậu phộng lớn 
 1 chén đậu đen khô 
 3 muỗng canh gạo lức hạt ngắn 
 2 mắt để trang trí (tùy chọn) 

2. Thực hiện: Be A Music Reader Nguyên liệu : Phấn vỉa hè cho bên ngoài hoặc giấy và bút chì 
cho bên trong. 

 Bước 1: Tạo một câu cho các ghi chú trên các dòng của nhân viên âm nhạc: EGBD F. 
            (ví dụ, Rác trống trước khi bố lật). Ghi nhớ khoảng trắng đánh vần từ FACE. 
Bước 2: Vẽ năm đường thẳng trên vỉa hè hoặc trên một tờ giấy để làm nhân viên âm nhạc. 
Bước 3: Ném một đồng xu hoặc mã thông báo khác lên nhân viên và cố gắng đặt tên cho ghi chú. 

 

3. Trả lời: Trở thành một Người chữa lành Vật liệu : Dolly Parton Bio (trang tiếp theo) 

 Tất cả chúng ta đều đang đối phó với những thay đổi lớn trong cuộc sống của chúng ta ngay bây giờ. Đôi khi điều đó có 
thể dẫn đến căng thẳng, buồn bã và lo lắng. Hãy nhớ rằng bạn xứng đáng và bạn được yêu thương. Hãy nhớ rằng âm 
nhạc là có cho bạn. Khi chúng ta nghe nhạc hoặc chơi nhạc, nó có thể giúp chúng ta đối phó với những thời điểm khó 
khăn. Tôikhông thể giảm bớt căng thẳng và là nguồn hạnh phúc. Nghĩ về một số cách âm nhạc đã giúp bạn đối phó khi 
cuộc sống khó khăn và một số cách bạn có thể chia sẻ âm nhạc để giúp đỡ những người bạn yêu thích. Tiếp theo, đọc 
về cách nhạc sĩ Dolly Parton đã sử dụng âm nhạc để giúp làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Một số điều cô ấy đã 
làm mà bạn có thể liên quan đến là gì? Làm thế nào bạn có thể sử dụng âm nhạc ngay bây giờ để làm cho cuộc sống 
của ai đó tốt hơn một chút? 

4. Kết nối: Trở thànhPhóng viên Âm nhạc Tài liệu của : giấy, bút chì 

 Phỏng vấn một thành viên gia đình hoặc bạn bè ở khoảng cách an toàn hoặc trên điện thoại. Đặt các câu hỏi sau: Loại 
nhạc yêu thích của bạn là gì? Bài hát yêu thích của bạn bây giờ là gì? Bạn có chơi nhạc cụ gì không? Làm thế nào để 
âm nhạc làm cho bạn cảm thấy? Viết xuống, vẽ hoặc ghi lại cuộc phỏng vấn của bạn. 

 Những gì gia đình có thể làm 
● Nghe nhạc của Dolly Parton. 
● Giúp con bạn so sánh và đối chiếu các âm thanh mà các vật chứa và thành phần khác nhau từ 

Hoạt động 1 tạo ra. Những cái nào âm thanh cao hơn, thấp hơn? Điều này làm cho âm thanh to 
nhất / mềm nhất? 

● Trong Hoạt động 4, phát một bài hát yêu thích hiện tại và cùng con bạn vẽ những bức tranh về 
cách bài hát khiến cả hai bạn cảm thấy. So sánh bản vẽ của bạn. Bài hát làm cho bạn cảm thấy 



giống hay khác nhau? 

 
 
 



Các hoạt động học tập cho PE 
  Lớp 4 Các  

tiêu chuẩn của tiểu bang Oregon về giáo dục thể chất bao gồm giáo dục và truyền cảm hứng cho tất cả 
học sinh tham gia vào nhiều hoạt động thể chất khác nhau để họ tìm thấy sự thích thú và lợi ích cho 
hoạt động thể chất và có lối sống năng động / lành mạnh. 

Hoạt động của Tuần 3 

1. Thể dục Bảng chữ cái  Tài liệu : Bảng chữ cái Thể dục (xem đính kèm)  

 Chọn 5 từ để đánh vần, sử dụng phím hoàn thành các bài tập để đánh vần từ đó.  

2. tập thể dục cho ghế đơn Vật liệu : 1 Ghế 

 Sử dụng một chiếc ghế đơn, phát minh và minh họa một bài tập cho cánh tay, dạ dày, chân, lưng. Ví dụ: đẩy 
lên bằng cách sử dụng ghế, bước lên ghế, vv  

3. bỏng ngô  Vật liệu : 1 quả bóng 

 Trò chơi này có thể được chơi bởi chính bạn hoặc với người khác. Nếu bạn không có một quả bóng, bạn có 
thể tạo một quả bóng sock hoặc vò nát một mảnh giấy.  

● Bắt đầu trong vòng tròn  
● 1 người bắt đầu trò chơi bằng cách ném bóng lên không trung vỗ tay một lần và bắt bóng.  
● Chuyền bóng cho người tiếp theo để họ có thể thử (ném, vỗ một lần, bắt).  
● Khi bạn đã hoàn thành vòng tròn và quả bóng trở lại người đầu tiên bắt đầu cấp 2: TWO vỗ tay.  
● Tiếp tục quá trình này đi lên từng cấp. Cấp độ nhóm của bạn bằng với bao nhiêu lần vỗ trước khi bắt.  
● Nếu bạn không thành công ở cấp độ, bạn phải bắt đầu lại cấp độ.  

Thách thức:  
● Bạn có thể làm được bao nhiêu cái vỗ tay?  
● Làm thế nào nhanh chóng bạn có thể nhận được ____ số lần vỗ tay? 
● Những hành động khác bạn có thể làm khi bóng ở trên không? 

○ Xoay, vỗ sau lưng, nhảy, v.v ...  
● Hãy thử với nhiều quả bóng cùng một lúc.  
● Thử các tư thế cơ thể khác nhau 

○ Cân bằng trên một chân, giữ thăng bằng ở dưới, ngồi lên vị trí, v.v ...  

 Những gì gia đình có thể làm 
  

● Thảo luận gia đình về môn thể thao hoặc hoạt động yêu thích của mọi người. 
○ Tại sao hoạt động đó là yêu thích của bạn? 
○ Tại sao đó là một hoạt động lành mạnh? 
○ Bây giờ chúng ta có thể chơi môn thể thao này hay hoạt động không? Chúng ta có thể 

làm thế nào? 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 



Bảng chữ cái thể dục  
 

Hướng dẫn:  
1. TẠO RA NĂM SAU. Ví dụ: tên của bạn, chủ đề yêu thích, tên vật nuôi, thức ăn yêu thích, v.v ... 
2. SỬ DỤNG KHÓA ALPHABET HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP ĐỂ KIẾM CÔNG VIỆC 

 
A -aerobic  

Chạy bộtại chỗ trong 30 giây  
N - MỚI 

CHỌN BÀI TẬP MỚI  

B -  
Cân bằng trên 1 chân trong 15 giây  

O - QUÁN 
Trượt tuyết nhảy qua một dòng trong 30 giây 

C - tim mạch  
25 JACKPING JACKS 

P - pectoral  
Do 5 lần đẩy lên  

D- deltoid  
 10 Vòng tay  

Q - tứ phương Hãy 
đá dưới đáy của bạn 20 lần 

E - sức bền  
Do 5 người leo núi 

R - REST 
REST CHO 15 GIÂY 

F - Tính linh hoạt  
Kéo dài trong 1 phút 

S tốc độ  
Sprint tại chỗ trong 45 giây 

G - gluteus maximus  
Do 10 squats  

T - tricep  
20 tricep dips  

H - gân kheo  
Chạm ngón chân của bạn 10 lần 

U - Kéo 
dài thân trên trong 30 giây 

I - ROUM JUMP JISP trong 
30 giây 

V - V-UP 
10 v- 

J - nhảy  
15 con ếch nhảy 

W - WINDMILLS 
10 cối xay gió 

K - kick  
Do 10 con lừa đá vào mỗi chân  

X - X-JUMPS 
Làm 10  

L - LUNG 
10 xen kẽ phổi 

Y - YO- YO 
Giả vờ yo-yo trong 30 giây 

M - NHẠC 
10 burpees  

Z - ZIG ZAG 
Di chuyển theo hình zig- mô hình zag trong 30 giây 

 



Các hoạt động học tập để nói và nghe 
  Lớp 4 Các  

 
tiêu chuẩn nghe và nói của Oregon xác định  hỗ trợ một ý tưởng với lý do và bằng chứng  là một kỹ 
năng ưu tiên ở lớp 4. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn đưa ra lý do và bằng chứng để bảo vệ ý 
kiến   của mình về một chủ đề, cũng như xác định lý do và bằng chứng được sử dụng bởi một người nói 
khác.  

Hoạt động của Tuần 3 

1. phê bình  Tài liệu phim: phim Tùy chọn: giấy và bút chì 

 ● Sau khi xem phim, hãy tóm tắt và đưa ra ý kiến   của bạn về bộ phim.  
● Đánh giá bộ phim trong số 5 sao, giải thích lý do tại sao bạn đánh giá nó theo cách đó (cung cấp chi 

tiết cụ thể). 
● Giải thích ai sẽ thích bộ phim này và tại sao. Liệt kê những điều bạn thích và không thích về bộ phim.  

2. tranh luận gia đình  Tài liệu : Tùy chọn: giấy và bút chì 

 ● Chọn một chủ đề mà gia đình bạn có thể tranh luận.  
● Chủ đề tùy chọn: Gia đình bạn nên mua loại thú cưng nào? Bạn nên ăn gì cho bữa tối?  
● Có nhiều thành viên trong gia đình bạn nêu ý kiến   của họ và ủng hộ nó với lý do. Những người không 

đồng ý cần phải giải thích ý kiến   của họ. 

3. nói về toán học  Tài liệu : giấy và bút chì 

 ● Giải thích một chiến lược bạn có thể sử dụng để giải các bài toán sau: 
○ 3 X 6 =, 3 X 20 = và 13 X 46 =     Đáp án: 18, 60, 598 

● Giải thích công việc của bạn bằng những câu này : 
○ Một chiến lược tôi có thể sử dụng để giải quyết vấn đề này là _______. Một chiến lược khác 

là _________.  
○ Sử dụng các từ chuyển tiếp để giải thích công việc của bạn (đầu tiên, sau đó, tiếp theo, sau 

đó, cuối cùng, cuối cùng).  

4. Phỏng vấn một thành viên trong gia 
đình Tài liệu : giấy và bút chì 

 ● Nghe một thành viên trong gia đình thảo luận về ______ yêu thích của họ. (thức ăn, hương vị kem, 
thể thao, v.v.)  

● Lập một danh sách gạch đầu dòng các lý do và bằng chứng được đưa ra bởi người nói.  
● Lặp lại lý do và bằng chứng của họ và đặt câu hỏi làm rõ.  

○ Bạn có thể cho tôi biết thêm về _______ không? Ý bạn là gì khi bạn nói ______?  

5. nói về  Tài liệu sách: cuốn sách  Tùy chọn: giấy và bút chì 

 ● Chọn một cuốn sách bạn thích đọc, tóm tắt và đưa ra ý kiến   của bạn về cuốn sách.  
● Đánh giá cuốn sách trong số 5 sao, giải thích lý do tại sao bạn đánh giá nó theo cách đó (cung cấp 

chi tiết cụ thể). 
● Giải thích ai sẽ thích cuốn sách này và tại sao. Liệt kê những điều bạn thích và không thích về cuốn 

sách.  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Sau khi học sinh của bạn đưa ra đánh giá của họ đưa ra một trong những của riêng bạn. 
● Điều gì có thể có trong bộ phim khiến nó trở thành một ngôi sao bổ sung? 
● Lặp lại một chiến lược toán học và trả lời. 
● Hãy nghĩ về ai đó sẽ KHÔNG thích cuốn sách từ đánh giá và đưa ra lý do tại sao. 



Các hoạt động học tập cho Sức khỏe & Tự chăm sóc 
  Lớp 4  

Tiêu chuẩn sức khỏe của Oregon cho lớp 4 bao gồm biết cách  mô tả các cách để truyền đạt 
suy nghĩ và cảm xúc của bạn trong khi duy trì các mối quan hệ lành mạnh. 
 

Hoạt động tuần 3 

1.  Cảm xúc và cảm xúc  
 

  

 Yêu cầu một thành viên trong gia đình cho bạn biết về cảm giác hoặc cảm xúc mà họ cảm thấy ngày hôm 
nay. Hỏi những gì làm cho họ cảm thấy như vậy. Tiếp theo, hãy nói với thành viên gia đình của bạn về một 
thời gian khi bạn cảm thấy cảm xúc tương tự, và tại sao. Sử dụng biểu đồ cảm xúc để viết 2 câu và sau đó 
vẽ một bức tranh để đi với chúng. 
 
Thành viên gia đình tôi cảm thấy ______ khi nào đó ___ bởi vì ____________. 
 
Tôi cảm thấy mình đang làm gì đó. 
 

2. công cụ nghe Tài liệu về : giấy và bút chì 

 Chúng tôi lắng nghe bằng tai, mắt và trái tim. Với đôi mắt của người nói, ngôn ngữ cơ thể có thể giúp chúng ta tiếp nhận 
những gì không được nói. Nhớ sử dụng trái tim của chúng tôi cho phép chúng tôi nhận thấy những gì người khác đang 
cảm thấy và đồng cảm với những gì chúng tôi sẽ cảm thấy nếu chúng tôi đứng trong đôi giày của người khác.  

 
Yêu cầu một thành viên gia đình nói với bạn về ngày của họ. Nói với họ rằng bạn sẽ lắng nghe bằng mắt, tai 
và trái tim. Hãy nhớ rằng, trong khi thành viên gia đình bạn đang nói chuyện, bạn chỉ lắng nghe.  
 
Bây giờ, yêu cầu thành viên gia đình làm điều tương tự cho bạn. Nói với họ điều gì đó đã xảy ra với bạn ngày 
hôm nay.  
Vẽ một bức tranh về ai đó lắng nghe bằng mắt, tai và trái tim của họ. 

3. biết ơn Tài liệu : bút chì và giấy 

 Lòng biết ơn là phẩm chất của lòng biết ơn. Lợi ích của lòng biết ơn đối với trẻ em bao gồm tăng cảm giác 
hạnh phúc và giảm cảm giác chán nản và mất kết nối. Mỗi ngày, con bạn viết ra 3 điều mà chúng biết ơn 
hoặc 3 điều đã diễn ra tốt đẹp ngày hôm nay trong một cuốn sổ tay hoặc trên giấy thông báo. . Là một phần 
mở rộng, họ có thể vẽ một bức tranh để đi với nó. 

4. biết ơn Tài liệu : giấy, lọ (hộp đựng), bút chì 

 Đặt một lọ ở vị trí trung tâm trong nhà bạn với một số mẩu giấy vụn và bút bên cạnh. Khi con bạn nghĩ về 
điều gì đó mà chúng biết ơn, hãy để chúng viết nó lên một tờ giấy và bỏ vào lọ. Mỗi ngày một lần hoặc một 
tuần, làm trống bình và đọc tất cả những suy nghĩ biết ơn của bạn với nhau như một gia đình.  
 

  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Lập danh sách tất cả những cảm xúc bạn có thể đặt tên với gia đình. Đăng chúng trên tủ lạnh 
hoặc bảng thông báo. 
 

● Yêu cầu trẻ xác định những cảm xúc xuất hiện khi có xung đột xảy ra. Nói về cảm xúc của 



chính bạn và cách chúng tác động đến bạn.  
  



 
 
 

Tuần 4 



Các hoạt động học tập để đọc 
  Lớp 4 Các  

 
tiêu chuẩn đọc của Oregon nhấn mạnh tầm quan trọng của việc  tham khảo các chi tiết và ví dụ trong 
văn bản khi giải thích những gì văn bản nói rõ ràng và khi rút ra các suy luận từ văn bản.  Tuần 
này, sinh viên sẽ thực hành tham khảo các chi tiết từ các văn bản tiểu sử.  

Các hoạt động của Tuần 4 

1. Tiểu sử: Sylvia Mendez 
 
 
 

Tài liệu : Tiểu sử nhỏ trên trang tiếp theo 
 
Tùy chọn: Xem Separate Is Never Equal read-aloud 
https://www.youtube.com/watch?v=QAg34W4bfxQ 

 ● Đọc tiểu sử nhỏ về Sylvia Mendez.  
● Thảo luận: Những thách thức nào đã làm Sylvia phải đối mặt? Cho ví dụ từ văn bản.  

2. Tiểu sử:Sylvia Mendez Tài liệu của : Tiểu sử nhỏ trên trang tiếp theo, giấy, bút chì 

 ● Đọc lại tiểu sử nhỏ về Sylvia Mendez.  
● Thảo luận: Làm thế nào mà Sylvia Mendez đã giúp cộng đồng của cô ấy và hệ thống trường học của 

chúng tôi? Tại sao bạn nghĩ rằng cô ấy đã được trao giải thưởng YÊU CẦU CỦA PRESIDENTIAL 
CỦA FREEDOM?  

3. Tiểu sử:Troy Andrew 
 
 

Tài liệu của : Tiểu sử nhỏ trên trang tiếp theo  
 
Tùy chọn: Xem Trombone Shorty đọc to 
https://www.youtube.com/watch?v=uLd2lCNJaco 

 ● Đọc đoạn văn về Troy Andrew (còn được gọi là 'Trombone Shorty' ). 
● Thảo luận: Làm thế nào mà Troy Andrew trở thành một nhạc sĩ thành công? Bài học nào độc giả có 

thể học được từ tiểu sử của mình?  

4. Tiểu sử:Troy Andrew Tài liệu về : Tiểu sử nhỏ trên trang tiếp theo  

 ● Đọc lại đoạn văn về Troy Andrew (còn được gọi là 'TROMBONE SHORTY'). 
● Thảo luận: Làm thế nào để bạn nghĩ rằng Troy Andrew có biệt danh 'TROMBONE SHORTY?' Những 

chi tiết nào trong văn bản đã giúp bạn hiểu làm thế nào anh ấy có biệt danh của mình?  

5. Tự truyện của bạn! Tài liệu : Tùy chọn: Giấy, bút chì, bút màu hoặc quay video 

 ● Hãy tưởng tượng bạn đã viết một cuốn tự truyện - một cuốn sách về bản thân. Bạn muốn mọi người 
biết điều gì? 

● Kể, quay video, vẽ hoặc viết cuốn tự truyện của bạn - một câu chuyện về BẠN!  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Đọc 20 phút trở lên mỗi ngày.  
● Tùy chọn:  

○ Khoanh tròn những từ chưa biết và thảo luận về ý nghĩa hoặc tìm trong từ điển hoặc 
dictionary.com 

○ Tạo giải thưởng của riêng bạn, giống như giải thưởng mà Sylvia Mendez nhận được. 
Bạn sẽ đưa nó cho ai? Tại sao?  

○ Trombone Shorty và anh trai luyện tập chơi nhạc mỗi ngày. Một cái gì đó bạn muốn để 
có được tốt hơn là gì? Làm thế nào bạn sẽ đạt được mục tiêu của bạn?  

○ Nếu bạn có quyền truy cập vào internet, hãy gửi cuốn tự truyện của bạn cho giáo viên 
của bạn! 

 



 
 
 
 
 

 

 



 
 



Hoạt động học tập cho Tiêu đề 1 Đọc 
  Lớp 4  

 
Học sinh lớp bốn đã được học về các phần từ được gọi là phụ tố. Họ sử dụng chúng để hiểu ý nghĩa 
của các từ dài. Những hoạt động này sẽ giúp họ đọc và viết các từ có đóng dấu.  
 

Các hoạt động của Tuần 4 

1. Các từ gốc và Hậu tố Tài liệu : bút chì hoặc bút 

 Một từ gốc là một từ có thể trở thành một từ mới khi bạn thêm một phụ tố. 
Đôi khi bạn thêm một hậu tố vào một từ gốc, bạn cần thay đổi từ gốc một chút. 
     Nếu từ gốc kết thúc bằng một phụ âm + y, bạn thay đổi y thành i trước khi bạn thêm hậu tố. 
     (Hãy nhớ rằng, phụ âm là tất cả các chữ cái ngoại trừ a, e, i, o, u) 
Ví dụ, rel trở nên đáng tin cậy. Đáng tin cậy là có thể dựa vào, hoặc dựa vào ai đó. 

Để được đầy lòng thương xót hoặc có cách để mang lại cho 
ai đó sự nhẹ nhõm. 

  Là bình thường hoặc phổ biến. 
  Để được đầy đủ bổn phận hoặc vâng lời. 

2. Thêm một hậu tố số nhiều vào một từ kết thúc trong Phụ âm + y  Vật liệu : bút chì hoặc bút 

 Số nhiều có nghĩa là nhiều hơn một. Thông thường, bạn thêm một -s hoặc -es, nhưng khi từ kết thúc bằng 
phụ âm + y, bạn thay đổi y thành i và thêm es.     Bạn đã sẵn sàng để 
thử nó? 
 

 

3. Thêm một hậu tố so sánh vào một  tài liệu từ : bút chì hoặc 
bút 

 So sánh có nghĩa là hai thứ khác nhau hoặc giống nhau như thế nào. Thông thường, bạn thêm một phần 
mềm -er nhưng không quên quy tắc! 
Ví dụ, tức giận trở nên giận dữ. Tôi giận anh tôi nhưng giận chị tôi! 
 

 

4. Thêm một hậu tố Superlative vào mộtWord  tài liệu : bút chì hoặc bút 

 Superlative có nghĩa là nó là hầu hết mọi  thứ. Thông thường, bạn thêm một trò chơi hay nhất - nhưng bạn 
biết quy tắc!  
Ví dụ: bus y trở thành bus iest. Anh ấy bận làm việc ở trường, nhưng em gái anh ấy thì bận rộn nhất. 
 

 

5. Câu trả lời chính :  



 

 

 Những gì gia đình có thể làm 
Lập danh sách các tính từ (mô tả từ) kết thúc bằng y. Sau đó thêm một trong những thứ hay 
nhất và hay nhất và xem những gì bạn nhận được. Đừng quên quy tắc khi nào thay đổi y 
thành i! 



Các hoạt động học tập để viết 
  lớp 4  

Các tiêu chuẩn nghệ thuật tiếng Anh của Oregon nói rằng mục đích chính của việc viết là để giao tiếp rõ 
ràng với khán giả. Những hoạt động này được xây dựng dựa trên việc học trước đây và sẽ giúp con bạn 
viết rõ ràng và chính xác. 

Hoạt động của Tuần 4 

1 Tiếp tục Tài liệu Nhật ký : giấy hoặc sổ ghi chép được sử dụng để bắt đầu 
viết nhật ký tuần trước 

 Tìm kiếm hướng dẫn trong tuần trước. Dưới đây là một số gợi ý tạp chí mới để xem xét. 
1. Làm thế nào bạn có thể tương tác với những người bên ngoài ngôi nhà của bạn? 
2. Điều gì mang lại cho bạn hạnh phúc trong nhà của bạn? 
3. Một cái gì đó bạn mong đợi hàng ngày là gì?  
4. Một số lợi ích của việc ở nhà với những người thân yêu của bạn là gì? 
5. Bạn có nhận thấy bất kỳ thay đổi lớn trong cuộc sống hàng ngày của bạn? Nếu vậy thì sao? 
Kiểm tra phụ huynh: Hỏi học sinh của bạn nếu họ thấy sự cải thiện trong văn bản của họ, và nói chuyện với họ về sự 
phát triển của họ cả với tư cách là một người và là một nhà văn. Đặt mục tiêu cho thứ gì đó mà họ muốn cải thiện 
trong tuần tới.  

2. hoạt động viết câu chuyện  Tài liệu cuộn: giấy (lót nếu có thể), bút hoặc bút chì, súc sắc 

 Viết sáng tạo có một số lợi ích cho học sinh của chúng tôi. Nó khuyến khích trí tưởng tượng và sự sáng tạo của họ, 
đồng thời cung cấp cho họ cơ hội thể hiện bản thân. Viết sáng tạo cũng có thể tăng cường sự tự tin của trẻ và kỹ 
năng giao tiếp của chúng trong khi đưa ra những suy nghĩ của chúng cho người đọc.  
 
Hoạt động này được sử dụng để giúp học sinh của chúng tôi với văn bản giàu trí tưởng tượng của họ. Học sinh sẽ 
tung xúc xắc và sau đó sử dụng biểu đồ bên dưới để tìm các yếu tố (nhân vật, bối cảnh, vấn đề) mà họ sẽ sử dụng 
trong câu chuyện của mình. Nếu không có xúc xắc, phụ huynh / người giám hộ có thể yêu cầu học sinh chọn một số 
trong khoảng 1-6 mà không cần nhìn vào biểu đồ cho mỗi trong ba loại. Câu chuyện nên bao gồm một bắt đầu, giữa 
và kết thúc, và điều quan trọng là vấn đề được giải quyết.  Vui lòng cho con bạn làm theo các bước viết được sử 
dụng trong Tuần 2 để hoàn thành một bản phác thảo 4 hình vuông, chỉnh sửa và bản thảo cuối cùng của câu chuyện 
này. 

Cán # Character Setting Vấn đề  

1 Một con quái vật hai đầu Bên trong một hang động Tìm thấy một may mắn đồng 
xu  

2 Một con rồng lửa thở Tại một trang trại Được đuổi bởi một cơn lốc 
xoáy  

3 Một công chúa xinh đẹp Bằng một cái hồ Got mất trong không gian 

4 Một con cóc xấu xí Trong một sa mạc nóng Got tách ra khỏi họ người 
bạn  

5 Một hiệp sĩ đẹp trai Trong một khu rừng tối 
tăm 

Ăn một quả mọng độc 

6 Một con gấu gắt gỏng Tại một lâu đài phép 
thuật 

Mất trí nhớ của họ  

 
Kiểm tra phụ huynh: Cho học sinh của bạn đọc to câu chuyện của họ. Liệu nó có ý nghĩa? Tìm một chữ in hoa để bắt 
đầu mỗi câu, chấm câu chính xác và chính tả. Có một sự khởi đầu rõ ràng, giữa và kết thúc? Liệu vấn đề trong câu 
chuyện có được giải quyết? Khuyến khích học sinh của bạn làm cho nó rõ ràng hơn và thêm chi tiết khi cần thiết. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 



● Khuyến khích học sinh của bạn xem qua những gì họ đã viết và đọc lại cho chính họ. Nếu nó không có ý 
nghĩa, khuyến khích họ sửa đổi nó bằng những từ nghe có vẻ tự nhiên. 
● Nếu bạn không có từ điển tiện dụng, hãy sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng để kiểm tra chính tả trên 
google. 
● Chỉ ra cách bạn giao tiếp hàng ngày bằng văn bản, bao gồm văn bản, email và giấy tờ liên quan đến công 
việc. 



Các hoạt động học tập cho môn toán 
  Lớp 4 Các  

 
tiêu chuẩn toán học Oregon xác định việc  hiểu ký hiệu thập phân cho các phân số và so sánh các 
phân số thập phân  là một kỹ năng ưu tiên ở lớp 4.  Student dự kiến   có thể viết lại các phân số với 
mẫu số 10 hoặc 100 dưới dạng số thập phân và so sánh các số thập phân này. 

 
 = 0,1      = 0,2      = 0,3     = .01      = .02     = .03      = 0.45     = 1.251

10
2

10
3

10
1

100
2

100
3

100
45

100 100
125   

 
Tuần 4 Hoạt động 

1. Phân số và số thập phân Vật liệu:  giấy và bút chì  

 ● Bắt đầu bằng viết lại các phân số sau dưới dạng số thập phân , , , , 3
10

3
100

6
10

7
100

87
100  

● Học sinh nên thực hành thay đổi phân số thành số thập phân và số thập phân thành phân số. Họ cũng có thể thực 
hành cộng các số thập phân với nhau bằng cách thay đổi số thập phân thành phân số, thêm phân số và sau đó 
thay đổi câu trả lời phân số thành số thập phân. Ví dụ:  

 0,4 + 0,2 + 0,3 = + + =  → 0 .9 hoặc  0.2 + .035 = +  =  + = →4
10

2
10

1
 10

9
10

2
10

35
100

20
100

35
100

55
100  

0.55 
 
Hãy thử làm cho những vấn đề này thành vấn đề Ví dụ:  

 
○ Ông O'Brien có chiếc bánh pizza, bà Forge có 0,35 chiếc bánh pizza. Ai có nhiều pizza trong tổng số?4

10   
○ Bà Daley đạt số điểm trong cuộc thi dunk David Douglas teacher hàng năm. Ông Burton ghi được 0,31.68

100  
Điểm số kết hợp của họ là gì? 

2.  TRÒ CHƠI: Bộ đếm tiền xu Tài liệu : một vài đồng xu, giấy và bút chì 

 ● Mỗi người chơi lấy một số tiền. Người chơi sau đó viết các giá trị của các đồng xu dưới dạng thập phân trên một tờ 
giấy.  

Ví dụ: quarter = 25 = 0,25 / dime = 10 ¢ = 0,10 / vân vân  
● Thêm các số thập phân của bạn với nhau (nhớ xếp hàng giá trị theo vị trí) 
● Ai có giá trị cao nhất (hầu hết tiền) sẽ giành được một điểm. 
● Người chơi đầu tiên giành được 5 điểm,  người chiến thắng phải thực hiện một điệu nhảy gà . 

3. Thực hành đếm bằng cách sử dụngsố 
thập phân  

tài liệu : không (có thể là đồng hồ bấm giờ nếu bạn muốn thêm 
thử thách) Cho 

 ● học sinh thực hành bỏ qua việc đếm bằng số thập phân. 0.2 (đọc như hai mười THS)0,4 (đọc bốn mười THS)vv ... 
○ Cũng có sinh viên bỏ qua count bởi hàng trăm. 0,12 0,24 0,36 (đọc là mười hai phần trăm, hai mươi bốn phần 

trăm, ba mươi sáu phần trăm). 
○ Khi học sinh hiểu rõ vấn đề này, bạn có thể tự mình dành thời gian để xem họ có thể bỏ qua nhanh đến mức 

nào. 

4. mua sắm Spree Gian  Vật liệuVật liệu:  Giấy, bút chì, các đồ vật gia đình ngẫu nhiên 
khác 

 ● Tập hợp các đồ vật trong gia đình ngẫu nhiên. Trên các mảnh giấy viết các phân số khác nhau và đặt chúng ở 
phía trước của các đối tượng. Đây sẽ là giá của các đối tượng. 

● Nói với học sinh của bạn rằng họ sẽ có một số tiền nhất định mà bạn phải chi ($ 3,00).  
● Yêu cầu học sinh chọn các đối tượng khác nhau và viết giá của chúng dưới dạng thập phân.  
● Mục tiêu là để có được gần với số tiền bạn đã cho họ mà không đi qua. Nếu họ đi qua họ phải hát một bài hát vui 

nhộn cho bạn. 
○ Nếu bạn muốn thêm một nút thắt, bạn có thể tạo một số đối tượng nhất định khi bán giảm giá (cost chi phí 

được liệt kê, vv) 
 

 Những gì gia đình có thể làm Con 
 



● bạn giúp bạn đếm và ước tính bất cứ khi nào bạn sử dụng tiền. 
● Khi nấu ăn / nướng có con bạn giúp đo các thành phần khác nhau. 



Hoạt động học tập cho khoa học 
  Lớp 4  

 
Tiêu chuẩn khoa học thế hệ tiếp theo tuyên bố rằng học sinh lớp bốn sẽ có thể lấybằng chứng để đưa 
ra lời giải thích liên quan đến tốc độ của vật thể với năng lượng của vật thể đó và  quan sát để cung cấp 
bằng chứng rằng năng lượng có thể được truyền từ từ nơi này đến nơi khác.  Những hoạt động này sẽ 
giúp con bạn thực hành quan sát và hỗ trợ các tuyên bố của chúng dựa trên các quan sát của chúng. 
 

Hoạt động của Tuần 4 

1. dốc Vật liệu đường : Quả bóng nhỏ hoặc viên bi, đường dốc  

 Trong hoạt động này, bạn sẽ khám phá cách góc của đường dốc cho phép quả bóng hoặc đá cẩm thạch lăn 
nhiều hay ít tùy thuộc vào độ cao của đường dốc. Đoạn đường nối có thể được làm bằng hầu hết mọi thứ 
bằng phẳng và có thể được dựng lên ở một đầu ở các độ cao khác nhau để tạo các biến. 

● Thiết lập đoạn đường nối có khoảng trống để bóng lăn khi nó xuống đến cuối đường dốc.  
● Điều chỉnh chiều cao của đoạn đường nối và làm lại thí nghiệm.  
● Góc của đường dốc có thay đổi bao xa quả bóng / đá cẩm thạch lăn không? Có trọng lượng hoặc 

kích thước của quả bóng thay đổi khoảng cách? Đường dốc có thể quá dốc để bóng đi rất xa không? 
● Quả bóng càng nặng thì ___ quả bóng sẽ lăn. 

 

2. va chạm Vật liệu : Các quả bóng nhỏ, hoặc viên bi có trọng lượng / kích 
thước khác nhau, đường dốc  

 Sử dụng cùng một vật liệu, thiết lập đường dốc để các quả bóng / viên bi có thể lăn xuống đường dốc. Sử 
dụng các quả bóng / viên bi có kích thước / trọng lượng khác nhau, đặt một cái trên sàn cách đường dốc 
khoảng 6 inch. Lăn quả bóng / đá cẩm thạch khác để nó chạm vào quả bóng khác và quan sát sự va chạm. 
Bây giờ chuyển cái mà bạn lăn xuống đoạn đường nối. Quan sát va chạm. Làm thế nào để quả bóng nặng 
hơn phản ứng? Làm thế nào mà quả bóng lớn hơn phản ứng? Cái nào di chuyển xa hơn? Là sự khác biệt về 
kích thước hoặc trọng lượng? 
Tôi nhận thấy ________ quả bóng, ________ nó di chuyển.  
 

3. theo dõi đường dốc Vật liệu : Các quả bóng hoặc viên bi nhỏ, đường dốc (ống giấy?) 

 Sử dụng vật liệu gia dụng (có sự cho phép) tạo ra một đường ray bằng đá cẩm thạch (loạt đường dốc) bao 
gồm thay đổi hướng, rơi tự do hoặc nhảy nhảy, và một chuyển năng lượng (một vụ va chạm) gửi một quả 
bóng khác để kết thúc khóa học.  
Bạn có thể muốn thử băng và giấy cũng như cuộn khăn giấy / cuộn giấy gói quà và sách để thiết lập đường 
dốc. Hãy nhớ những gì bạn đã học được từ hoạt động đầu tiên và thử xem liệu các kích cỡ / trọng lượng 
khác nhau cũng như góc của đường dốc có thể giúp bạn thành công hay không. Bao lâu (thời gian) bạn có 
thể giữ mọi thứ trong chuyển động từ khi phát hành đến khi kết thúc chuyển động. Bạn có thể bao gồm nhiều 
hơn một vụ va chạm, vv? Bạn có thể thiết lập các thủ thuật khác trên nền tảng khác để đưa vào dự án 
không? 
 
Tùy chọn: Chụp ảnh bản dựng của bạn và / hoặc quay video về những gì xảy ra.  
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● nói về nơi chúng ta nhìn thấy những con đường dốc trong cuộc sống thực.  
● Những môn thể thao sử dụng đường dốc? Những đường dốc thường trông như thế nào?  



Các hoạt động học tập cho nghiên cứu xã hội 
  Lớp 4  

 
Các tiêu chuẩn nghiên cứu xã hội của Oregon yêu cầu học sinh so sánh các tài khoản nhân chứng và 
tài khoản cũ của một sự kiện vàphương pháp tiếp cận cá nhân và hợp tác mà mọi người đã thực hiện, 
hoặc có thể thực hiện trong tương lai, để giải quyết các vấn đề địa phương, khu vực và toàn cầu , cũng 
như dự đoán kết quả có thể của những hành động đó. 
 

Hoạt động tuần 4 

1. Anh nói / Cô nói Tài liệu : Giấy, bút chì. 

 Đôi khi những gì chúng ta nghe về một tình huống không phải lúc nào cũng chính xác là tình huống trong 
thực tế. Hãy suy nghĩ về một số thông tin mà bạn mới nhận được, nhưng hóa ra nó khác đi một khi bạn 
chứng kiến   sự kiện thực tế.  

● Những mẩu thông tin nào là chính xác? Không chính xác?  
● Tại sao bạn nghĩ vậy?  

2. đi bộ tự nhiên Vật liệu : Giấy, bút chì.  Tùy chọn: bút màu hoặc bút đánh dấu 

 Đầu tiên, hãy nhìn vào thế giới bên ngoài cửa sổ của bạn. Bạn để ý những gì? Sử dụng năm giác quan của 
bạn. Làm thế nào bạn sẽ đoán không khí cảm thấy? Trên một mặt của tờ giấy, vẽ một bức tranh và viết chú 
thích về sự quan sát của bạn. 
Tiếp theo, đi dạo bên ngoài (với gia đình của bạn). Nhìn xung quanh. Bạn để ý những gì? Sử dụng năm giác 
quan của bạn. Không khí có cảm thấy khác với những gì bạn đoán trước đó? Ở phía bên kia của tờ giấy, vẽ 
một bức tranh và viết chú thích. Vẽ những gì bạn đã thấy, cảm thấy, nghe, ngửi và thậm chí nếm thử. 
Tại sao bạn nghĩ rằng điều quan trọng là có được thông tin từ những người thực sự trải nghiệm nó chứ 
không phải từ những người nghe về nó hoặc nhận nó từ người khác?  

 

3. Tài năng gia đình Phần 1 Tài liệu : Giấy, bút chì. 

 Khám phá những tài năng nghệ thuật khác nhau mà mỗi thành viên trong gia đình có. Yêu cầu họ chuẩn bị 
hoặc chỉ chia sẻ một bài thuyết trình ngắn cho chương trình tài năng của bạn vào thứ Sáu. Viết những gì bạn 
sẽ nói để giới thiệu chúng với khán giả. 
 

4. nghệ thuật gia đình Tài liệu : Giấy,  bút màu hoặc bút đánh dấu,  bút chì. 

 Tạo một minh họa đầy màu sắc trên một mảnh giấy lớn. Vẽ một cảnh của một sự kiện quan trọng trong cuộc 
sống của gia đình bạn khi họ định cư ở Oregon. Dán nhãn người và địa điểm trong hình minh họa của bạn. 
Cũng viết một chú thích tóm tắt cảnh. 
 

5. Tài liệu về chương trình tài năng gia 
đình Phần 2 Tài liệu : Những lưu ý để giới thiệu về con người, đạo cụ 

 Hãy là bậc thầy trong các buổi lễ cho chương trình tài năng của gia đình bạn. Mở và đóng chương trình. Giới 
thiệu từng người biểu diễn. Ngoài ra, thực hiện hoặc chia sẻ một cái gì đó mà bạn đã chuẩn bị cho gia đình 
của bạn. Chia sẻ kinh nghiệm của bạn với người khác. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Có những cuộc trò chuyện với con bạn để giúp chúng sử dụng ngôn ngữ để bày tỏ ý 
tưởng của chúng về các hoạt động trong tuần này.  

● Hãy cởi mở và sẵn sàng chuẩn bị và / hoặc chia sẻ một tài năng nghệ thuật hoặc biểu 
diễn nghệ thuật với gia đình của bạn trong một chương trình tài năng. 



● Khen ngợi (các) con bạn tham gia vào các hoạt động học tập này. 



Hoạt động học tập cho nghệ thuật 
  Lớp 4  

 
Cách cơ bản để chúng ta trải nghiệm thế giới của mình và thể hiện bản thân là thông qua nghệ thuật, 
và giáo dục nghệ thuật phát triển các kỹ năng và khả năng thiết yếu cho các công dân thế kỷ 21 thành 
công. Tuần này chúng tôi sẽ cung cấp các hoạt động trong kỷ luật của   Nghệ thuật tạo hình. 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: VA.1.CR1.4.3 Xây dựng, khám phá và vận dụng các vật liệu và 
nguyên tắc tổ chức để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật truyền đạt ý tưởng. 

Hoạt động tuần 4 

1. đi bộ tự nhiên Vật liệu:  lá, gậy, trái thông, túi để thu thập vật phẩm, giấy, keo 
hoặc băng 

 Đi dạo, bên ngoài, ở nơi an toàn nơi họ có thể thu thập tài liệu. Hãy chắc chắn để giữ khoảng cách xã hội an 
toàn trong khi bên ngoài nhà của bạn.  
Thu thập nhiều loại lá, hoa, cây, gậy, trái thông, những thứ làm đẹp mắt bạn. Bố trí các mục đã thu thập của 
bạn trên một tờ giấy và sắp xếp chúng thành một ảnh ghép. Nó có thể là để làm cho các chữ cái trong tên 
của bạn, nghệ thuật phong cách trừu tượng hoặc một bản sao của một hình ảnh khác. Keo hoặc băng hoặc 
các mặt hàng trên giấy của bạn sau khi bạn hoàn thành việc sắp xếp các mục theo ý thích của bạn. Đặt tên 
cho sáng tạo của bạn, nếu bạn muốn! 

2. 
 
 
 
 
 

Zentangle Handsmịn Vẽ 

 

Chất liệu của:  giấy, bút và bút chì màu đen 
 
tay lên một tờ giấy. Điền vào các phác thảo của ngón tay và bàn 
tay của bạn với các thiết kế khác nhau. Vượt qua các dấu bút chì 
của bạn bằng một cây bút nhỏ hoặc bút chì nếu bạn có. Màu sắc 
trong các không gian khác nhau được tạo ra giữa các dòng hoặc 
để thiết kế có màu đen và trắng. Hãy thử lại với các hình dạng 
khác. 

  

3. Pinwheels chohòa bình vật liệu : mẫu pinwheel (đính kèm), kéo, bút chì, và pin thẳng. 

 Làm một mảnh giấy vuông nặng, xấp xỉ 9 19 x x 9. (Một túi mua sắm bằng giấy hoạt động tốt.) Tạo các 
đường từ bốn góc, đường vào giữa. Xem mô hình. Màu sắc và thêm thiết kế cho pinwheel của bạn. Thực 
hiện theo các hướng dẫn để đặt nó lại với nhau. Chia sẻ nghệ thuật đẹp của bạn, trong khi kể lại câu chuyện 
cổ tích hoặc bài thơ yêu thích của bạn. 

4. điêu khắc nghệ thuật tái chế Vật liệu : bất kỳ vật liệu nào từ nhà bạn thường đặt vào thùng rác 
của bạn 

 Tạo một tác phẩm điêu khắc các vật dụng hữu ích từ các vật liệu mà bạn thường đặt trong thùng rác. Rửa 
các mặt hàng, sau đó keo, băng, kẹp, gắn chặt chúng lại với nhau. EX: Lon nhôm, hộp đựng sữa chua, hộp 
ngũ cốc 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Tham gia cùng người học của bạn khi đi dạo bên ngoài. Hãy chắc chắn để giữ khoảng cách 
xã hội an toàn trong khi bên ngoài nhà của bạn. Dự đoán các vật liệu tự nhiên khác nhau sẽ 
làm cho kết cấu và thiết kế khác nhau như thế nào.  

● Pinwheels hoạt động tốt nhất với giấy nặng hơn. Bạn có thể sử dụng túi mua sắm bằng giấy 
và cắt nó thành hình vuông, làm theo mẫu đính kèm.  



 
 
 



Các hoạt động học tập cho sức khỏe 
  Lớp 4  

Oregon Tiêu chuẩn sức khỏe Oregon liệt kê khả năng sử dụng các kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân 
để tăng cường sức khỏe và tránh hoặc giảm rủi ro sức khỏe như một kỹ năng ưu tiên cho lớp 4. 

Những hoạt động này giúp học sinh của bạn truyền đạt hiệu quả các hành vi lành mạnh và không lành 
mạnh. 

Các hoạt động của Tuần 4 

1. Cácsử dụng điện tử lành mạnh và 
không lành mạnh                                      tài liệu : Giấy và bút chì 

 Có một cuộc thảo luận về lượng thời gian lành mạnh và không lành mạnh để sử dụng điện tử trong một ngày 
và đưa ra lý do tại sao. (Ví dụ: bao nhiêu thời gian được sử dụng cho việc học so với chơi game và giải trí?) 
Viết những thứ này lên biểu đồ và đăng nó ở đâu đó trong nhà bạn để tham khảo khi cần. Đặt mục tiêu giảm 
thời gian trên màn hình nếu cần. 

2.  Truyền đạt cảm xúc hàng ngày theo 
cách lành mạnh                                       Vật liệu : Không cần thiết 

 Sau thời gian ăn tối, chơi Thorn, Flower, Bud mệnh với các thành viên trong gia đình bạn. Mỗi người chia sẻ 
một cái gai (thử thách), hoa (niềm vui) và nụ (mong chờ) trong ngày của họ.  

3. Xác định các lựa chọn lành mạnh và 
không lành mạnh Tài liệu : Sách ảnh hoặc tạp chí 

 Xem qua một cuốn sách ảnh hoặc tạp chí. Chỉ ra và thảo luận về các lựa chọn lành mạnh và không lành 
mạnh mà bạn nhìn thấy.  

4. An toàn Vật liệu : Giấy và bút chì 

 cháy nổ tại nhàThảo luận về an toàn cháy nổ tại nhà. Những cách cháy nhà thông thường bắt đầu là gì? Các 
cách để ngăn chặn một đám cháy tình cờ là gì? Thảo luận và tạo ra một kế hoạch ứng phó an toàn và khẩn 
cấp tại nhà. Nếu có hỏa hoạn, kế hoạch của gia đình bạn là gì? Thảo luận về bất kỳ câu hỏi nào khác mà bạn 
có với người lớn. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Nói về những lựa chọn hàng ngày mà bạn thực hiện lành mạnh.  
● Khen con bạn khi chúng đưa ra lựa chọn và quyết định lành mạnh. 
● Học sinh xem lại các hướng dẫn an toàn trực tuyến mà họ đã học được trong năm nay trong thời gian 

phòng thí nghiệm máy tính. 
● Khi bạn đang đọc hoặc xem tv cùng nhau chỉ ra những lựa chọn lành mạnh và không lành mạnh đang 

được thực hiện.  
 



Hoạt động học tập cho âm nhạc 
  lớp 4  

 
Có bốn tiêu chuẩn về âm nhạc ở các lớp bốn và năm: Tạo, biểu diễn, phản hồi và kết nối.  
Mỗi tuần, bạn sẽ tìm thấy một hoạt động cho từng khu vực đó.  
 

Hoạt động của Tuần 4 

1. Tạo: Trở thànhNghệ sĩ Hiệu ứng Âm 
thanh Tài liệu : Bất kỳ điều gì có thể tạo ra âm thanh 

 Chọn một cuốn sách đọc to ngắn. Tạo một danh sách các hiệu ứng âm thanh có thể được thêm vào các 
hành động trong cuốn sách và thu thập các đồ vật từ khắp nhà mà bạn có thể sử dụng để bắt chước những 
âm thanh đó. Đọc to cuốn sách cho một thành viên trong gia đình, thêm các hiệu ứng âm thanh đặc biệt của 
riêng bạn bằng cách sử dụng các vật thể (hoặc giọng nói của bạn) để đưa câu chuyện vào cuộc sống. 

2. Thực hiện: Trở thànhlãnh đạo ban 
nhạc tài liệu của người : Bất cứ điều gì tạo ra âm thanh 

 Dẫn một vòng tròn trống với các thành viên gia đình của bạn bằng cách sử dụng bàn, ghế hoặc sách để 
đánh trống. Chơi câu hỏi, bạn nhớ gì ở trường? một cách nhịp nhàng. Mỗi người có thể thay phiên nhau trả 
lời câu hỏi với nhịp điệu và âm thanh riêng. Hãy thử các câu hỏi khác hoặc thay phiên nhau làm người lãnh 
đạo. Ví dụ: 
Lãnh đạo: Bạn bỏ lỡ điều gì ở trường? Chị: Em nhớ các bạn. 
Lãnh đạo: Bạn nhớ gì ở trường? Bác: Bình yên và yên tĩnh. 
Lãnh đạo: Bạn nhớ gì ở trường? Bà: Không làm bữa trưa. 

3. Trả lời: Trở thành một Người chữa 
lành Tài liệu : Nhạc sĩ Bio: John Legend (trang tiếp theo) 

 Tất cả chúng ta đều đang đối phó với những thay đổi lớn trong cuộc sống của chúng ta ngay bây giờ. Đôi khi 
điều đó có thể dẫn đến căng thẳng, buồn bã và lo lắng. Hãy nhớ rằng bạn xứng đáng và bạn được yêu 
thương. Hãy nhớ rằng âm nhạc là có cho bạn. Khi chúng ta nghe nhạc hoặc chơi nhạc, nó có thể giúp chúng 
ta đối phó với những thời điểm khó khăn. Tôi không thể giảm bớt căng thẳng và là nguồn hạnh phúc. Nghĩ về 
một số cách âm nhạc đã giúp bạn đối phó khi cuộc sống khó khăn và một số cách bạn có thể chia sẻ âm 
nhạc để giúp đỡ những người bạn yêu thích. Tiếp theo, hãy đọc về cách nhạc sĩ John Legend đã sử dụng 
âm nhạc để giúp làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Một số điều anh ấy đã làm mà bạn có thể liên quan 
đến là gì? Làm thế nào bạn có thể sử dụng âm nhạc ngay bây giờ để làm cho cuộc sống của ai đó tốt hơn 
một chút? 

4. Kết nối: Trở thành mộtThám tử Âm 
thanh 

Tài liệu : Đi trên một tấm Âm thanh Săn lùng (trang tiếp theo), bút 
hoặc bút chì 

 Đi dạo quanh nơi bạn sống (chủ yếu là bên trong để an toàn) và cẩn thận lắng nghe tất cả các âm thanh 
khác nhau mà bạn Nghe. Bạn có thể mở cửa sổ hoặc cửa ra vào để nghe bên ngoài là tốt! Viết ra những gì 
bạn nghe được trong hộp với âm thanh được liệt kê ( ví dụ: bạn có thể viết ấm trà trà sôi sôi trong hộp 
Whistling Sound Âm thanh). Xem nếu bạn có thể hoàn thành danh sách! Điều này có thể mất một vài ngày. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Nghe nhạc của John Legend. 
● Trong Hoạt động 1, lần lượt đọc một câu chuyện và thêm hiệu ứng âm thanh. 
● Đưa con bạn đi săn âm thanh trên mạng (Hoạt động 4). Giúp họ tìm và xác định càng nhiều âm 

thanh càng tốt. 



 
 

 



Các hoạt động học tập cho PE 
  Lớp 4 Các  

tiêu chuẩn của tiểu bang Oregon về giáo dục thể chất bao gồm giáo dục và truyền cảm hứng cho tất cả 
học sinh tham gia vào nhiều hoạt động thể chất khác nhau để họ tìm thấy sự thích thú và lợi ích cho 
hoạt động thể chất và có lối sống năng động / lành mạnh. 

Hoạt động tuần 4 

1. thể dục toán học  Tài liệu : Không cần thiết bị 

 Giải các phương trình để tìm ra thời gian hoặc số lần bạn phải thực hiện mỗi bài tập. 
   đẩy lên ___  giây giữ thăng bằng trên một chân4  6 ÷ 8 =   3÷ 9 =    

       giắc nhảy                                                           ếch nhảy 8 × 3 = 6  5 ÷ 7 =  
      squats                                                                    lừa đá trên mỗi chân8  1 ÷ 2 = 2  4 ÷ 6 =   
      người leo núi                                                     v up0  3 ÷ 5 =  3 × 5 =   

 __ = 49 phổi trái                                                          giây nhảy trượt tuyết7 ×  6 × 4 =    
      đá dưới cùng của bạn                                                      giây nhảy dây vô hình 7 × 4 =   8 × 6 =    
       phổi phải                                                             giây chạy bộ tại chỗ1  2 ÷ 3 =  6 × 7 =   
       burpees                                                              tricep dips3  3 ÷ 3 =  4  2 ÷ 4 =    

 

2. Xếp hạng củahoạt động tim mạch Tài liệu về : Bảng tim mạch (xem đính kèm) 

 Nghiên cứu và sau đó xếp hạng các hoạt động sau theo khả năng tăng thể lực tim mạch của một người. 

3. Đá, giấy, kéo,căng  vật liệu : 1 đối tác  

 
 

1. Mọi người đều phải biết chơi đá, giấy, kéo.  
2. Mục tiêu của trò chơi này là giữ cân bằng mà không bị ngã. Cố gắng giữ cân bằng lâu hơn đối tác 

của bạn. 
3. Chơi đá đối tác của bạn, giấy, kéo. Nếu bạn thắng, đừng di chuyển đôi chân của bạn. Mỗi khi bạn 

thua một trò chơi, hãy lấy một chân và lùi lại (chân này sẽ lùi lại mỗi lần). 
4. Tiếp tục chơi đá, giấy, kéo và kéo dài ra sau mỗi vòng (xem quy tắc số 3). Trò chơi diễn ra cho đến 

khi ai đó ngã, giữ thứ gì đó để giữ thăng bằng hoặc không thể kéo dài thêm nữa.  
Biến thể trò chơi:  

● Chơi với 3 người cùng một lúc, kéo dài ra cho mỗi người đánh bại bạn. Ví dụ: nếu 2 người chọn giấy 
và một người chơi đá, người chơi đá sẽ lùi hai bước. 

 Những gì gia đình có thể làm 
● Gia đình thảo luận về lý do tại sao khỏe mạnh là quan trọng. 

○ Làm thế nào để chúng ta giữ sức khỏe? 
○ Tại sao thực phẩm lành mạnh quan trọng? Một số loại thực phẩm lành mạnh là gì? 
○ Thể dục là gì và tại sao nó quan trọng? 
○ Bạn nên hoạt động bao nhiêu phút trong một ngày? Tại sao?  
○ Chúng ta có một thói quen tập thể dục gia đình? Nếu chúng ta làm, nó sẽ như thế nào? 

Nếu chúng ta không, chúng ta nên làm một?  
 
 
 
 
 
 



 



Các hoạt động học tập để nói và nghe 
  Lớp 4 Các  

 
tiêu chuẩn nghe và nói của Oregon xác định  báo cáo về một chủ đề  là một kỹ năng ưu tiên ở lớp 4. 
Những hoạt động này sẽ giúp con bạn kể một câu chuyện hoặc thảo luận về một chủ đề một cách có 
tổ chức, đưa ra các sự kiện phù hợp và chi tiết mô tả để hỗ trợ cho ý chính.  

Hoạt động của Tuần 4 

1. báo cáo thời tiết  Tài liệu : bút chì, giấy và bút màu  Tùy chọn: thiết bị ghi hình  

 ● Quan sát và ghi lại thời tiết trong suốt cả ngày để đảm bảo bao gồm thời gian trong ngày, nhiệt độ, 
lượng mưa hoặc các chi tiết mô tả khác.  

● Sử dụng ghi chú của bạn để tạo một báo cáo thời tiết cho tin tức buổi tối.  
Tùy chọn: Tạo hình ảnh (bản vẽ) và quay phim phát sóng của bạn.  

2. TạoPSA của riêng bạn  tài liệu : bút chì, giấy và bút màu  Tùy chọn: thiết bị ghi 

 ● Nghiên cứu và ghi lại các quy tắc và thông tin để làm gì để tránh lây lan coronavirus.  
● Sử dụng thông tin của bạn để thực hiện một poster hoặc chia sẻ thương mại những gì bạn đã học.  

3. kết thúc thay thế  Vật liệu : phim, sách hoặc chương trình truyền hình  

 ● Xem một bộ phim / chương trình truyền hình hoặc đọc một cuốn sách và đưa ra kết thúc thay thế của 
riêng bạn.  

● Hãy suy nghĩ về những gì bạn sẽ thay đổi về câu chuyện, nhân vật hoặc những gì đã xảy ra ở cuối.  
● Nói bằng miệng kết thúc thay thế của bạn cho một thành viên gia đình hoặc viết nó dưới dạng một 

câu chuyện hoặc tiểu thuyết đồ họa.  

4. Lịch sửGiấy vệ sinh  Vật liệu : thông tin về giấy vệ sinh (trực tuyến), giấy và bút chì 

 ● Nghiên cứu lịch sử của giấy vệ sinh. Ghi chép về các sự kiện quan trọng hoặc thú vị.  
● Giả vờ bạn là một giáo viên và tạo ra một bài học về lịch sử của giấy vệ sinh.  
● Hãy chắc chắn để trả lời câu hỏi ai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao và như thế nào.  

5. động vật yêu thích của tôi  Tài liệu : sách, bài viết trực tuyến hoặc video YouTube, giấy và bút 
chì 

 ● Nghiên cứu động vật yêu thích của bạn. Ghi chép về các sự kiện quan trọng hoặc thú vị.  
● Giả vờ bạn là Người giữ vườn thú và tạo một bài thuyết trình về con vật của bạn.  
● Hoạt động mở rộng: Vẽ và dán nhãn một bức tranh chi tiết về con vật của bạn hoặc ghi lại bài thuyết 

trình của bạn.  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Cho phản hồi sau báo cáo. Ví dụ: tôi thích phần ___. Bạn có ý gì khi bạn nói _______? 
● Thay đổi bất kỳ hoạt động nào theo quan điểm của người khác hoặc nhân vật 
● Mặc quần áo làm người giữ vườn thú cho buổi thuyết trình 
● Tạo một vị trí đặc biệt cho bài thuyết trình; sân khấu, khu vực chỗ ngồi, bỏng ngô, vé 
● Tạo một báo cáo về những gì mọi người đã sử dụng thay vì giấy vệ sinh trong những năm qua 

 



Các hoạt động học tập cho chăm sóc sức khỏe & tự chăm sóc 
  Lớp 4  

 
Tiêu chuẩn sức khỏe của Oregon cho lớp 4 bao gồm biết cách  sử dụng các cách hiệu quả để truyền 
đạt ranh giới cá nhân và thể hiện sự tôn trọng ranh giới của người khác.  
 

Hoạt động của Tuần 4 

1. công cụ đồng cảm Tài liệu về : giấy và bút chì và câu chuyện (sách hoặc từ bộ nhớ) 

 Đồng cảm là chăm sóc bản thân và chăm sóc người khác. Mục tiêu cho các mối quan hệ tích cực là nói 
những gì bạn đang cảm nhận, và lắng nghe với sự quan tâm và thấu hiểu những gì người kia đang nói và 
cảm nhận.  
 
Đọc một câu chuyện cho con của bạn, hoặc sử dụng một câu chuyện mà cả hai bạn đều biết rõ.  

    
Khi bạn đọc truyện, hãy hỏi, bạn đã bao giờ cảm thấy như vậy chưa? hoặc tôi biết cảm giác của anh ấy 
hoặc, Bạn nghĩ cô ấy cảm thấy thế nào ngay bây giờ? Thảo luận về cách mỗi nhân vật đang cảm thấy và tại 
sao họ có thể cảm thấy như vậy. 

 

2. 
 
công cụ đồng cảm 
 

Tài liệu về : thành viên gia đình 

 Yêu cầu một thành viên trong gia đình cho bạn biết về một điều khó khăn mà họ phải làm. Nói với thành 
viên gia đình của bạn như thế nào bạn nghĩ rằng họ cảm thấy khi họ phải làm điều khó khăn.  
 
VÍ DỤ: Mẹ nói rằng, Cameron, tôi đã phải chờ trong tình trạng giao thông tồi tệ trong một giờ và tôi đã bị trễ 
việc. Bạn nói trên mạng, tôi cá là điều đó làm bạn cảm thấy thất vọng và tức giận. Tôi biết bạn ghét phải đi 
làm muộn. Bạn có đúng về cảm giác của họ không? 
 
Hãy suy nghĩ cùng với thành viên gia đình của bạn về những điều bạn đã thấy trong ngày mà bạn cảm thấy 
có sự đồng cảm với những gì người khác đang trải qua. Thảo luận về những gì bạn đã thấy và bạn cảm 
thấy như thế nào. 
 
VÍ DỤ: Lisa không được phép ra ngoài chơi, Lisa rất buồn. 

3. công cụ đồng cảm Tài liệu về : tờ hoạt hình (xem đính kèm) và bút chì 

 Tạo phim hoạt hình có ít nhất 2 ký tự và tạo ra một vấn đề trong đó một nhân vật phải có sự đồng cảm với 
người kia. Chẳng hạn, không ai chơi với tôi trong giờ ra chơi, ai đó gọi tôi bằng tên, có người đứng trước 
mặt tôi. Sử dụng đối thoại để thể hiện cảm xúc và sự đồng cảm. 

  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Nói với con bạn về việc nhìn mọi thứ từ góc nhìn của người khác - bằng cách đi bộ trong chiếc 
giày của người khác. 
 

● Trong các cuộc xung đột, hãy lắng nghe mà không phán xét khi con bạn nói về cảm giác của 
bé. Đặt tên cho cảm xúc của họ là bước đầu tiên để giúp trẻ em tìm ra lý do tại sao chúng có 
những cảm xúc đó, và sau đó thực hiện một số giải quyết vấn đề.  
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