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Tuần 1 



Các hoạt động học tập để đọc 
  lớp 5 Các  

 
tiêu chuẩn đọc của lớp năm Oregon yêu cầu học sinh  trích dẫn chính xác từ các văn bản, rút   ra các 
suy luận và xác định các ý chính và chi tiết chính của các văn bản . Những hoạt động này sẽ giúp 
con bạn thực hành những kỹ năng này bằng cách sử dụng văn bản thông tin. 

Các hoạt động của Tuần 1 

1. XÁC ĐỊNH Ý TƯỞNG CHÍNH Tài liệu : Đi thuyền trên các vì sao (hoặc văn bản thông tin khác) 

 Học sinh sẽ đọc to văn bản đính kèm (hoặc một văn bản thông tin khác) và mô tả ít nhất hai ý chính (ví dụ 
lớn). Những ý tưởng quan trọng nhất là gì? Tại sao những ý tưởng này là quan trọng nhất để biết hoặc nhớ? 
 

2. XÁC NHẬN CHI TIẾT CHÍNH CHI TIẾT Tài liệu : Di chuyển các vì sao (hoặc văn bản thông tin khác), tô 
sáng hoặc bút chì / bút (tùy chọn) 

 Học sinh sẽ đọc to câu chuyện đính kèm (hoặc một tài liệu THÔNG TIN khác) và xác định CHI TIẾT CHÍNH 
của câu chuyện. Làm nổi bật hoặc gạch chân các chi tiết quan trọng nhất. Làm thế nào để những CHI TIẾT 
CHÍNH này hỗ trợ các ý chính (quan trọng nhất) của bài đọc? 

3. NHANH TAY TỪ VĂN BẢN Tài liệu : Đi thuyền trên các vì sao (hoặc văn bản thông tin khác) 

 Sau khi đọc câu chuyện, hãy xem lại IDE MAIN IDEA và và CHI TIẾT CHI TIẾT. Tìm một hoặc nhiều trích 
dẫn từ câu chuyện mô tả các ý chính và / hoặc chi tiết chính. Những suy luận hoặc giả định nào bạn có thể 
đưa ra dựa trên những gì bạn đọc? Những câu hỏi nào bạn vẫn có? 

4. 
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5 W W W và một tài liệu của Hói: Đi thuyền trên các vì sao (hoặc văn bản thông tin 
khác)văn bản 

 Xác định5 Ws và H phạm của văn bản thông tin (ai, cái gì, khi nào, ở đâu, tại sao và như thế nào). Xác định 
từng mẩu thông tin trong câu chuyện. Có nhiều hơn một trong mỗi? 

5. Mô tả cáchành động tài liệu : Đi thuyền trên các vì sao (hoặc văn bản thông tin khác) 

 Sau khi đọc văn bản,văn bản hãy viết bằngđầu tiên, là một trong những phi hành gia mô tả hành động quay 
quanh không gian. Có bao nhiêu từ mô tả và từ hành động thú vị mà bạn có thể sử dụng trong trải nghiệm 
tưởng tượng của mình? 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Xác định vị trí một cuốn sách, bài báo, chương trình hoặc phim tài liệu khác về cuộc đua không 
gian. So sánh và đối chiếu sự tương đồng và khác biệt giữa các định dạng và thông tin bạn tìm 
hiểu. Sử dụng Biểu đồ Venn để hiển thị những gì tương tự và khác nhau. 

 



 
 
 
        Trích từ    Sailing the Stars của   Anne Cambal 
 
 

 
 
Nếu bạn có quyền truy cập internet, bấm vào đây để truy cập toàn bộ trình đọc sách điện tử  Đi 
thuyền trên sao 
 
https://grouproom.google.com/u/0/c/MjQwNDk5MDU5MjRa/m/NTUxOTEyODMyOTZa/details 

https://classroom.google.com/u/0/c/MjQwNDk5MDU5MjRa/m/NTUxOTEyODMyOTZa/details


Hoạt động học tập cho Tiêu đề 1 Đọc 
  Lớp 5  

Học sinh lớp năm cần sử dụng sự hiểu biết của mình về các phần từ (gốc và phụ tố) để đọc và hiểu 
các từ đa âm lạ. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn đọc ở cấp thứ năm lớp 

Tuần 1 hoạt động 

1. Tiền tố Search Vật liệu:bất kỳ cuốn sách bạn đang đọc, hoặc bất cứ điều gì xung 
quanh ngôi nhà với các từ, chẳng hạn như hộp thức ăn hoặc lon, 
tạp chí, và bút chì hoặc bút 

 Tiền tố được tìm thấy ở đầu từ và thay đổi nghĩa của từ gốc.  
 Trước đó, trước khi giới thiệu lại một lần nữa,  
bạn sẽ tìm thấy các từ có các tiền tố này và viết từ và định nghĩa trên biểu đồ trên trang tiếp theo. Bạn có 
thể tìm thấy những từ này trong một cuốn sách bạn đang đọc hoặc từ các vật dụng xung quanh nhà như 
hộp thức ăn, lon hoặc tạp chí. Viết ra càng nhiều từ càng tốt với các tiền tố, tiền tố, trực tiếp, và một lần nữa 
trên trang tiếp theo. Gạch chân tiền tố, sau đó viết định nghĩa của từ. 

2 Tiền tốtìm kiếm từ Tài liệu : Lưới trống trên trang tiếp theo, bút chì hoặc bút 

 Sử dụng danh sách các từ trong Hoạt động 1 để tạo tìm kiếm từ của riêng bạn. Điền vào các từ, sau đó 
điền vào phần còn lại của khoảng trống với các chữ cái khác. Có ai đó trong gia đình của bạn cố gắng tìm 
chúng! 

3 Tạo từ  
 

Vật liệu : giấy, bút chì hoặc bút 
 

 Tạo nhiều từ nhất có thể với các tiền tố và gốc sau đây. Gạch chân tiền tố, sau đó viết định nghĩa của từ 
bạn tạo. 
 
“Trước” “lại” “un-” “nhiệt” “đọc” “rửa”  
 
“nấu ăn” “ghi” “cà vạt” “hạnh phúc” “view” “có thể” 
 
“lần lượt” “cắm”             “làm” nút” “‘làm’‘rõ  

 ràng’4.Viết câu Vật liệu:giấy, bút chì hoặc giấy 

 Viết hoàn chỉnh câu sử dụng một số từ mà bạn đã tạo trong Hoạt động 3.  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Giúp con bạn tìm một cuốn sách hoặc đồ gia dụng khác có chữ trên đó. Điều này có thể bao 
gồm hộp thực phẩm hoặc lon, công thức nấu ăn, chất tẩy rửa, dầu gội hoặc tạp chí Cho 

● con bạn đọc danh sách từ của bạn cho bạn 
● Thực hiện các từ mà con bạn đã tạo 
● Sử dụng danh sách từ trong Hoạt động 1 và 3 cho bài tập chính tả. Hãy nói với anh, có con 

bạn lặp lại nó, sau đó họ đã viết từ 
  



Hoạt động 1 
Prefix Lời Definition 

"trước" 1.trước‘Xem “xem  

 trước’2  

 3  

 4  

 5  

'tái' Lời Định nghĩa 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5"  

un-" Lời Định nghĩa 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 
Hoạt động 2: từ tìm kiếm 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 



Các hoạt động học tập để viết 
  lớp 5  

 
Oregon viết tiêu chuẩn 3 cho lớp năm nói rằng học sinh sẽViết các bài tường thuật để phát triển các 
trải nghiệm hoặc sự kiện thực tế hoặc tưởng tượng bằng cách sử dụng các chi tiết mô tả và các chuỗi 
sự kiện rõ ràng. Những hoạt động này sẽ giúp học sinh của bạn sử dụng quy trình viết để tạo ra một 
câu chuyện hiệu quả. 
  

Các hoạt động của Tuần 1 

1. Động não /suy nghĩ Tài liệu : Giấy / Bút chì 

 Động não / Nghĩ  về một câu chuyện về việc vượt qua một thời điểm khó khăn trong cuộc sống của bạn. 
Điều này có thể là thật hoặc giàu trí tưởng tượng. Hãy nhớ phát triển một thiết lập, nhân vật, và vấn đề và 
giải pháp.  
 

2. Soạn / Viết tài liệu : Giấy / Bút chì 

 Soạn / Viết  một câu chuyện về việc vượt qua một thời điểm khó khăn trong cuộc sống của bạn. Điều này có 
thể là thật hoặc giàu trí tưởng tượng. Hãy nhớ phát triển một thiết lập, nhân vật, và vấn đề và giải pháp.  
 

3. Phản hồi  Tài liệu : Giấy / Bút chì 

 Gặp gỡ một người trong nhà của bạn để nhận  phản hồi  về bài viết của bạn. Hãy chắc chắn để nói về các nhâ
vật,  
thiết lập, vấn đề và giải pháp. Nhìn vào việc sử dụng dấu câu và viết hoa trong văn bản. 
 

4. Chỉnh sửa / Sửa tài liệu : Giấy / Bút chì, từ điển (in hoặc trực tuyến) 

 Sử dụng phản hồi để  chỉnh sửa và sửa đổi  văn bản của bạn. Hãy nhớ nghĩ về việc mở rộng, kết hợp và loại 
bỏ các câu cho sở thích. 
 

5. Tạo một bản sao cuối cùng Tài liệu : Giấy / Bút chì, bút chì màu, bút màu hoặc bút đánh dấu 

 Tạo một bản sao cuối cùng và làm một minh họa cho câu chuyện của bạn. Chia sẻ nó với gia đình của bạn.  
 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Học sinh viết ở một vị trí yên tĩnh. 
● Cho học sinh trình bày câu chuyện của mình cho các thành viên trong gia đình khi kết thúc. 
● Cho học sinh tạo một sản phẩm hoàn chỉnh trên máy tính để chia sẻ với giáo viên hoặc bạn bè / gia 

đình của họ. Đây có thể là một tài liệu Google hoặc bản trình bày PowerPoint có hình ảnh. 



Hoạt động học tập cho môn toán 
  lớp 5  

 
Ở lớp 5, học sinh nhân các số có nhiều chữ số (ví dụ: 132 x 28) bằng thuật toán tiêu chuẩn. Học sinh cũng có thể 
sử dụng nhiều chiến lược khác (mô hình khu vực, mảng, sản phẩm một phần, v.v.) Phép nhân là một kỹ năng 
nền tảng cho nhiều tiêu chuẩn lớp 5 và cho môn toán cấp cao hơn.  
 

Hoạt động của Tuần 1 

1. ôn tập nhân Tài liệu : Giấy và bút chì  

 Tạo bảng nhân cho các số 2-12. Tìm kiếm các mẫu. Bạn chú ý gì về các sản phẩm? Có bất kỳ yếu tố có một 
số sản phẩm hoặc mô hình phổ biến? Vòng tròn, mã màu hoặc thảo luận về quan sát của bạn.  

2. Nhân nhưnhân rộng  vật liệu : Giấy và bút chì  

 Viết ra tuổi của mọi người trong gia đình bạn. Sau đó, tạo một bảng hoặc một dòng số nếu tất cả mọi người 
đều lớn hơn 5 lần, 10 lần, 20 lần, 50 lần hoặc thậm chí 100 lần!  
Ví dụ: Eli 6 tuổi. 5 lần già = 30, 10 lần già = 60, 20 lần già là 120, 100 lần già là 600!  
 

3. chiến lược nhân Tài liệu về : Giấy và Bút chì 

 Tìm sản phẩm của 725 x 83 bằng cách sử dụng càng nhiều chiến lược khác nhau càng tốt. Thực hành giải 
thích từng chiến lược (như nói chuyện toán học hoặc nói chuyện số!) Cho anh chị em, cha mẹ, bạn bè (thực 
hành cách xa xã hội, tất nhiên!) Hoặc thậm chí là thú cưng! Sử dụng bất kỳ số nhiều chữ số và tiếp tục thực 
hành!  
Các chiến lược bạn có thể sử dụng: Mô hình khu vực, Phương pháp hộp, sản phẩm một phần, thuật toán 
tiêu chuẩn, v.v ...  

4. khu vực Vật liệu : Giấy và bút chì (Tùy chọn: Thước hoặc Băng đo)  

 Đi từ gót chân đến ngón chân (chiều dài và chiều rộng) các phòng khác nhau trong nhà bạn và đếm các 
bước của bạn một cách cẩn thận. Sau đó nhân số bước DÀI và số bước ACROSS để tìm diện tích khu vực 
của mỗi phòng. Ví dụ: có thể mất 22 bước để đi qua phòng khách của bạn theo chiều dọc và 15 bước để đi 
qua chiều rộng để 22 x 15 tương đương với diện tích 330 feet feet Bình phương. Nếu bạn có thước dây 
hoặc thước đo, bạn có thể chính xác hơn và tìm khu vực THỰC TẾ của mỗi phòng.  

5. Khối lượnglăng kính hình chữ nhật vật liệu của : Thước kẻ, thước dây HOẶC bất cứ thứ gì bạn có thể 
đo được bằng (bút chì, kẹp giấy, tay, giày, v.v.) Giấy và bút chì 

 Tìm khối lượng  vật trong nhà bạn bằng cách đo lường  chiều dài, chiều rộng và chiều cao  bằng cách sử 
dụng một đơn vị chung. Nếu bạn có thước kẻ hoặc thước dây, hãy sử dụng inch (centimet cho số lớn hơn). 
Nếu không, hãy sử dụng một công cụ khác, một chiếc giày khác, giống như một chiếc giày và đếm xem cần 
bao nhiêu để đi từ bên này sang bên kia. Khi bạn đo ba chiều của mình,  nhân ba số với nhau để tìm âm 
lượng ! Hãy nhớ rằng, chiều dài x chiều cao x chiều rộng là công thức để tìm thể tích của  hình lăng trụ hình 
chữ nhật,  vì vậy hãy thử tìm những thứ như hình này - như tủ lạnh, hộp, nệm, tủ sách, hộp ngũ cốc, v.v. 
*Tùy chọn Thử thách : Tìm khối lượng của lăng kính hình chữ nhật không đều, như một chiếc ghế dài hoặc 
thử chuyển đổi các đơn vị (inch sang feet, cm sang mét, v.v.)  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Yêu cầu con bạn giải thích chiến lược / chiến lược mà chúng sử dụng cho mỗi hoạt động. Nghe các từ 
nối tiếp nhau (đầu tiên, tiếp theo, sau đó ..).  

● Hiển thị một chiến lược mà bạn sẽ sử dụng và so sánh. 
● Chia sẻ khi / làm thế nào / tại sao bạn sử dụng phép nhân khi trưởng thành. (Ngân sách? Công việc? 

Dặm xăng? V.v.)  



● Giúp thực hành các phép tính nhân 0-12 để đặt nền tảng vững chắc (mở rộng bằng cách hỏi, những gì 
sẽ là ____ lần nữa? 



Hoạt động học tập cho khoa học 
  Lớp 5  

 
Tiêu chuẩn khoa học Oregon xác định có thể mô hình hóa sự chuyển động của vật chất và năng lượng 
thông qua thực vật và động vật như một kỹ năng ưu tiên ở lớp năm. Những hoạt động này sẽ giúp con 
bạn hiểu làm thế nào cả thực vật và động vật sử dụng tài nguyên trên thế giới xung quanh để phát triển 
và phát triển.  
 

Các hoạt động của Tuần 1 

1. Xác định tuổi thọ của vậtthực liệuvật : Giấy, bút chì, sử dụng hình ảnh bên dưới, bút màu (tùy 
chọn) 
 

 Tạo một bản vẽ (tạo một truyện tranh hoặc tiểu thuyết đồ họa một trang 
cho vui!) Cho thấy vòng đời của một cây. Sử dụng biểu đồ trong các tài liệu 
để xem xét để được giúp đỡ.  
 
 
 
 
 

2. thí nghiệm của Apple Nguyên liệu : Ba lát táo, nước chanh hoặc giấm và sữa 

 Chúng tôi biết rằng nếu bạn bỏ một quả táo ra thì nó sẽ chuyển sang màu nâu khi các chất phân hủy bắt đầu 
phá vỡ quả táo. Thí nghiệm này sẽ xem xét các cách chúng ta có thể ngăn chặn điều này xảy ra.  
 
Lấy ba lát táo giống nhau, để nguyên một viên, nhúng một miếng vào sữa và nhúng một miếng vào nước 
chanh hoặc giấm. Đặt cả ba trong tủ lạnh cạnh nhau. Đưa ra một dự đoán về những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra. 
Cái nào sẽ phân hủy đầu tiên và cái nào sẽ tồn tại lâu nhất? Tại sao? Quan sát các lát cắt cho tuần tiếp theo 
và xem dự đoán của bạn có đúng không! 

3. Làm thế nào để thực vật sử dụng 
không khí và nước để phát triển? 

Tài liệu:   Giấy, bút chì, bút màu / bút đánh dấu (tùy chọn) 

 Sử dụng mô tả bên dưới và kiến   thức nền của riêng bạn, tạo biểu đồ của riêng bạn hiển thị quá trình quang 
hợp.  
 

Các bước của quang hợp:  Đó là một ngày đẹp trời. Mặt trời đang tỏa sáng. Cơn gió đang thổi. Cành cây 
lắc lư từ bên này sang bên kia như thể họ đang đung đưa lá ngủ. Nhưng những chiếc lá đó không ngủ! 
Họ thực sự khó khăn trong việc làm thức ăn cho bản thân và oxy cho bạn. Họ đang quang hợp. Cây xanh 
là tự dưỡng hoặc nhà sản xuất. Họ sử dụng năng lượng ánh sáng từ mặt trời để làm thức ăn. Quá trình 
hóa học này được gọi là quang hợp. Thực vật cần ba thứ để quang hợp xảy ra: ánh sáng mặt trời, nước 
và carbon dioxide. Ánh sáng mặt trời, hay năng lượng, được hấp thụ bởi chất diệp lục trong các tế bào 
của cây. Nước được lấy từ đất và đi qua hệ thống rễ của cây. Carbon dioxide xâm nhập vào lá cây thông 
qua các lỗ nhỏ gọi là khí khổng. Một khi cây có tất cả các thành phần của nó, quá trình có thể bắt đầu. 
Đầu tiên, năng lượng mà nhà máy thu được từ mặt trời sẽ phân tách các phân tử nước. Nó tách chúng 
thành các nguyên tử hydro và oxy. Tiếp theo, các nguyên tử hydro hợp nhất với carbon dioxide. Đây là nơi 
thay đổi diễn ra. Sự hợp nhất này tạo ra một phân tử mới: glucose. Đường đó được mang đến tất cả các 
bộ phận của nhà máy và được sử dụng làm nhiên liệu. Cuối cùng, chất thải, oxy, được thải vào không khí. 
Quá trình này lặp đi lặp lại nhiều lần. Hãy nhớ rằng, một cây tắm nắng không phải là một cây lười! Đó 



thực sự là một người chăm chỉ. Nó làm việc cho chính nó và cho bạn quá! 

 
 

 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Hãy hỏi con bạn nếu chúng đã gieo hạt giống ở trường trong năm nay. Nếu họ đã làm, họ nhớ 
gì?  
 

● Bạn có hạt giống ở nhà không? Cho mỗi thành viên trong gia đình gieo hạt giống và quan sát 
hàng tuần và ghi lại thông tin trên một tờ giấy. Bạn có thể phác họa và vẽ. 
 

● Đi dạo với một người lớn và đếm xem bạn nhìn thấy bao nhiêu cây hoa. Bạn có nhìn thấy bất 
kỳ côn trùng hoặc chim? 
 

● Viết một bản tóm tắt về một số điều bạn đã học được tại Zenger Farms năm nay.  



Hoạt động học tập cho nghiên cứu xã hội 
  Lớp 5  

 
Tiêu chuẩn nghiên cứu xã hội Oregon cho lớp 5 yêu cầu học sinh:  phân tích hợp tác và xung đột . 
Những hoạt động này sẽ giúp con bạn hiểu được lịch sử hợp tác và xung đột giữa người Mỹ bản địa 
và người định cư Anh. 
 

Các hoạt động của Tuần 1 

1. Đọc và tóm tắt: Tài liệu : NewsELA Bài viết (đính kèm) 
Bút chì, giấy, bút tô đậm 

 Đọc kỹ bài viết Các thuộc địa của New England và Người Mỹ bản địa. Khi bạn đọc, gạch chân hoặc tô sáng 
5 chi tiết mô tả sự hợp tác hoặc xung đột giữa những người định cư Anh và người Mỹ bản địa.  Viết một 
đoạn tóm tắt, hoặc nói với một thành viên gia đình về những gì bạn đã học. 

2.  Viết ý kiến   của bạn: Tài liệu : NewsELA Bài viết (đính kèm) 
Bút chì, giấy 

 Xem lại các ghi chú được tô sáng của bạn từ ngày 1. Trên một mảnh giấy riêng biệt, hãy viết ý kiến   của bạn 
về câu hỏi sau đây.  Bạn có nghĩ rằng những người định cư Anh và người Mỹ bản địa là những người hàng 
xóm tốt không? Cung cấp ít nhất 3 chi tiết từ văn bản để hỗ trợ câu trả lời của bạn. 

3. Viết một câu chuyện kể: Tài liệu : NewsELA Article (đính kèm) 
Bút chì, giấy 

 Hãy tưởng tượng rằng bạn là một người Mỹ bản địa sống trong thời gian của bài viết này.  Viết một câu 
chuyện kể (tiểu thuyết) về một kinh nghiệm hợp tác hoặc xung đột mà bạn có với những người định cư Anh. 
Hãy nhớ rằng một câu chuyện hay bao gồm các nhân vật, bối cảnh, vấn đề và giải pháp. Bạn có thể bao 
gồm các chi tiết từ bài viết trong câu chuyện của bạn. 

4. Tạo một áp phích: Vật liệu : giấy, bút chì, vật tư màu 

 Tạo một áp phích để thể hiện trải nghiệm hợp tác hoặc xung đột giữa những người định cư Anh và người Mỹ 
bản địa. Hãy chắc chắn rằng poster của bạn gọn gàng và đầy màu sắc và nó bao gồm một tiêu đề và nhãn 
hoặc chú thích giải thích bản vẽ của bạn. Chia sẻ poster của bạn với một thành viên gia đình.  

5. Tạo một vở kịch, bài hát hoặc video: Tài liệu : giấy, bút chì 

 Tạo một vở kịch, bài hát, video, bài thơ, truyện tranh hoặc bất kỳ hình thức nghệ thuật sáng tạo nào khác, để 
thể hiện trải nghiệm hợp tác hoặc xung đột giữa người định cư Anh và người bản xứ Người Mỹ. Bao gồm 
các thành viên gia đình của bạn, và vui chơi! 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● liên quan đến các khái niệm hợp tác và xung đột với một sự kiện hiện tại. Thảo luận về 
những cách bạn thấy mọi người làm việc cùng nhau hoặc chống lại nhau trong cộng 
đồng, quốc gia hoặc thế giới của chúng tôi. 

● Hỏi học sinh của bạn ngày hôm nay đất nước chúng ta có thể khác như thế nào nếu 
người định cư và người Mỹ bản địa hợp tác hoàn toàn. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Các thuộc địa New England và người Mỹ bản 

địa của Hiệp hội Địa lý Quốc gia, được điều chỉnh bởi nhân viên Newsela        Xuất 
bản:09/09/2019 

Tổng quan  Những người định cư Anh và người Mỹ bản địa đầu tiên đã cố gắng trở thành 
hàng xóm tốt. Họ chia sẻ lợi ích chung trong giao dịch và đời sống tinh thần. Tuy nhiên, mối 
quan hệ này sớm tan vỡ, vì bệnh tật và các vấn đề khác. Cuối cùng, hai bên đã đi đến chiến 
tranh. 

Lịch sử phức tạp  Câu chuyện về Lễ Tạ ơn là một huyền thoại lâu dài của nước Mỹ. Năm 
1621, những người hành hương ngồi xuống với người Ấn Độ Wampanoag địa phương. Họ 
cùng nhau ăn mừng vụ thu hoạch thành công đầu tiên. Nghe có vẻ như một câu chuyện tuyệt 
vời. Hai nền văn hóa đã đến với nhau và chia sẻ tiền thưởng của vùng đất. Tuy nhiên, lịch sử 
giữa thực dân và các bộ lạc thổ dân châu Mỹ bản địa không đơn giản như vậy. Có thương mại 
và hợp tác, nhưng cũng có xung đột đẫm máu. 

Tìm điểm chung  Những người định cư Anh đầu tiên đã đến New England vào những năm 
1600. Khoảng 60.000 người Mỹ bản địa đã sống ở đó. Lúc đầu, hai bên đã chiến đấu trên lãnh 
thổ. Tuy nhiên, thực dân đã có thể xây dựng các thuộc địa thịnh vượng với sự giúp đỡ của thổ 
dân da đỏ. 

Thương mại là một trong những cầu nối đầu tiên giữa thực dân và người Mỹ bản địa địa 
phương. Thực dân cần sự giúp đỡ của họ để tồn tại và thịnh vượng trong Thế giới mới. Về 
phần mình, người Mỹ bản địa đã quan tâm đến việc xây dựng các liên minh. Vì nền kinh tế 
này dựa trên thương mại, Plymouth Colony đã có thể tự hỗ trợ trong vòng năm năm. 

Cả hai bên đều được hưởng lợi từ thương mại và trao đổi. Người Mỹ bản địa đã cung cấp da, 
da, thực phẩm, kiến   thức và các vật liệu và vật tư quan trọng khác. Những người định cư đã 
trao đổi hạt và hàng hóa khác. 

Tuy nhiên, theo thời gian, quan hệ giữa các thuộc địa và các bộ lạc địa phương bắt đầu tan 
vỡ. Những người thực dân mang bệnh, như bệnh đậu mùa, từ Anh. Người Mỹ bản địa không 
có sự bảo vệ tự nhiên chống lại bệnh tật và nhiều bộ lạc đã bị xóa sổ. Một số nhà lãnh đạo 
thuộc địa tin rằng dịch bệnh là một hành động của Thiên Chúa. Họ nói rằng Chúa ủng hộ 
quyền của họ đối với đất. Họ đã sử dụng điều này để chuyển đổi người bản địa sang Kitô giáo 
và chuyển họ đến "thị trấn cầu nguyện". 

Cácchiến tranh Ấn Độ đầu tiên  mối quan hệ thực dân Mỹ bản địatrở nên tồi tệ trong suốt thế 
kỷ 17. Nó đã dẫn đến Chiến tranh Ấn Độ đầu tiên, hay Chiến tranh của Vua Philip. Cuộc chiến 
bắt đầu vào năm 1675. Chính quyền thuộc địa Plymouth đã giết chết ba thành viên của bộ tộc 
Wampanoag. Nhà lãnh đạo Wampanoag, Philip, còn được gọi là Metacom, đã trả đũa. Ông 
lãnh đạo một đội quân gồm Wampanoags và các bộ lạc khác để tấn công các khu định cư. 
Một số bộ lạc, bao gồm Mohegans và Mohawks, đã chiến đấu về phía thực dân Anh. Cuộc 
chiến kéo dài 14 tháng, kết thúc vào cuối năm 1676. 

Cả hai bên đều chịu nhiều cái chết và thương tích. Các nhà sử học coi đó là một trong những 
cuộc xung đột nguy hiểm nhất trong lịch sử nước Mỹ. Hàng ngàn người Mỹ bản địa đã chết 
trong chiến tranh hoặc vì bệnh tật, họ bị bắt làm nô lệ hoặc trốn sang các khu vực khác. Hơn 



600 thực dân đã chết, và hàng chục khu định cư bị phá hủy. 

Lịch sử của các thuộc địa New England phản ánh lịch sử của nước Mỹ. Đó là một câu chuyện 
hai mặt. Các nền văn hóa bản địa và nhập cư đã cùng nhau tạo ra nước Mỹ hiện đại. Nhưng 
hai bên cũng đụng độ và nhiều người đau khổ. 



Hoạt động học tập cho nghệ thuật 
  Lớp 5  

 
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 các môn học của  Dance! 
 

Hoạt động tuần 1 

1. Khiêu vũ hình học?!  Vật liệu : Không có. 

 Tạo một nghiên cứu khiêu vũ minh họa các hình dạng toán học với các slide, lật và xoay. 
 
OR Tiêu chuẩn nghệ thuật được đánh địa chỉ: DA.1.CR1.5 1. Xây dựng nội dung cho vũ đạo bằng cách sử dụng một số kích thích (ví 
dụ: hình thức văn học, hiện tượng tự nhiên, tin tức hiện tại, sự kiện xã hội). 

2. Giao tiếp thông qua cáckhiêu vũ tài liệu : Không có. 

 Hula / Huːlə / là một hình thức nhảy Polynesia kèm theo thánh ca (oli) hoặc bài hát ( mele). Nó được phát 
triển ở  quần đảo Hawaii  bởi những  Polynesia ngườiban đầu định cư ở đó. Các hula kịch tính hoặc miêu tả 
các từ của  oli hoặc  mele trong một hình thức nhảy múa trực quan.  Phát minh và mô tả các phong trào kịch 
tính hoặc miêu tả các ý tưởng trong một bài thơ, bài hát, rap hoặc thánh ca có ý nghĩa với cuộc sống của 
bạn. 
 
OR Tiêu chuẩn nghệ thuật được đánh địa chỉ: DA.1.CR1.5 1. Xây dựng nội dung cho vũ đạo bằng cách sử dụng một số kích thích (ví 
dụ: hình thức văn học, hiện tượng tự nhiên, tin tức hiện tại, sự kiện xã hội). 

3. Hokey-Pokey Vật liệu : Không có. 

 Hokey-Pokey là một điệu nhảy của nhóm người Mỹ được biểu diễn trong một vòng tròn với sự rung lắc đồng 
bộ của các chi lần lượt, kèm theo một bài hát đơn giản: 

Bạn đặt tay trái vào, bạn đưa tay trái ra, bạn đặt tay trái vào , và bạn lắc tất cả về.  
Bạn làm The Hokey-Pokey và bạn quay lại. Tất cả là như thế đấy!" 

Hỏi một thành viên gia đình hoặc người lớn đáng tin cậy nếu họ biết The Hokey-Pokey. Tham gia vào! Nói về 
nhịp điệu của điệu nhảy và sự lặp lại của những câu thơ. Nói về khả năng dự đoán (câu chuyện) của điệu 
nhảy. Nơi nào bạn có thể mong đợi để xem mọi người thực hiện điệu nhảy ngớ ngẩn này? Nơi nào bạn 
KHÔNG mong đợi để xem điệu nhảy này được thực hiện? 
 
OR Tiêu chuẩn nghệ thuật được đánh địa chỉ: DA.5.PR1.5 Nhớ lại và thực hiện một điệu nhảy đơn giản bằng các bước nhảy cơ bản 
theo một hoặc nhiều kiểu 

4. So sánh các điệu nhảy  Tài liệu : Không có. 

 So sánh Hokey-Pokey và một điệu nhảy quen thuộc với bạn. Giải thích chúng giống nhau và khác nhau như 
thế nào, bạn cảm thấy như thế nào khi bạn nhảy từng người, và bạn nghĩ gì khi bạn nhảy từng người. 
 
OR Tiêu chuẩn nghệ thuật được đánh địa chỉ: DA.10.CO1.5.1 So sánh hai điệu nhảy với các chủ đề tương phản. 2. Thảo luận về 
cảm xúc và ý tưởng gợi lên của mỗi người. Mô tả làm thế nào các chủ đề và phong trào liên quan đến quan điểm và kinh nghiệm. 

5.  Tài liệu :  

  
 
 

 Gia đình có thể làm gì 
 

●  Tham gia khiêu vũ. Nhảy như một gia đình. Chúc vui vẻ! 

https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/English
https://en.wikipedia.org/wiki/Mele_(Hawaiian_language)
https://en.wikipedia.org/wiki/Hawaiian_Islands
https://en.wikipedia.org/wiki/Polynesia


Các hoạt động học tập cho sức khỏe 
  Lớp 5  

Oregon Tiêu chuẩn sức khỏe xác định rằng học sinh lớp 5 sẽ có thể suy luận với các lựa chọn dinh dưỡng của 
mình khi biết rằng nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe trong tương lai của họ. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn 
vận động vì sức khỏe cá nhân và gia đình.  

Tuần 1 Hoạt động 

1 Nutrition Scavenger Hunt &Reflection: Vật liệu thẻ Paper / Index / Big Post-It, Pencil / Pen, Highlighter / 
bút màu / bút chì màu, (bài viết kèm theo) 

 gì: Bạn sẽ trở thành một chuyên gia dinh dưỡng. Tìm kiếm xung quanh trong tủ, tủ 
lạnh, phòng đựng thức ăn, nhà bếp, trong nhà của bạn để tìm ra ba loại thực phẩm 
tốt nhất cho sức khỏe. Trên giấy / thẻ chỉ mục / bài viết của bạn, viết tên của và vẽ ba 
loại thực phẩm. Sau đó trả lời: Điều gì làm cho những thực phẩm này lành mạnh 
nhất? Họ thuộc nhóm thực phẩm nào trong số 5 nhóm? Làm nổi bật / gạch chân 
những thứ này bằng bút dạ quang hoặc bút màu / bút chì màu của bạn. Nếu có thể, 
hãy đọc nhãn dinh dưỡng để khám phá có bao nhiêu gram đường và natri trong 
những thực phẩm này. Nếu họ khỏe mạnh, họ nên thấp ở cả hai loại. Sau đó chia sẻ 
những phát hiện của bạn với gia đình của bạn.  
 
* Mở rộng hoạt động:  Sắp xếp thực phẩm từ nhà của bạn vào các loại lành mạnh và không lành mạnh. Bạn có cảm 
thấy như bạn có nhiều hơn một thể loại nhất định? Làm thế nào bạn có thể sử dụng những gì bạn tìm thấy để giúp 
bạn và gia đình bạn ăn uống lành mạnh hơn?  
 
Tại sao:  Để giúp học sinh thể hiện khả năng biện hộ cho sức khỏe cá nhân và gia đình bằng các lựa chọn dinh 
dưỡng.  

2 Nhật ký Dinh dưỡng của tôi Tài liệu : Giấy, bút chì, thước kẻ, (bài viết đính kèm) 

 Cái gì: Bạn sẽ ghi lại thói quen ăn uống của mình trong ít nhất  5 ngày liên tiếp.  Đầu tiên, tạo nhật ký của riêng bạn 
trên một tờ giấy bằng cách tạo một bảng có 5 cột. Ở đầu mỗi cột ghi ngày / ngày. Mỗi ngày, bạn sẽ bắt đầu bằng cách 
điền vào bàn của bạn cho mỗi món bạn đang ăn (ngay cả khi đó là một bữa ăn nhẹ) và thời gian bạn ăn. Xem biểu đồ 
dưới đây để biết ví dụ về đăng nhập 1 ngày. Vào cuối 5 ngày liên tiếp, hãy nhìn vào nhật ký của bạn. Bạn có nhận 
thấy một mô hình như: thời gian nào trong ngày bạn đang ăn, nếu bạn đang ăn cùng một loại thực phẩm thường 
xuyên, nếu bạn có thể ăn quá nhiều trong suốt cả ngày, hoặc không ăn đủ? * Gia hạn hoạt động : Tiếp tục nhật ký của 
bạn thêm 5 ngày nữa. Sử dụng thông tin này để quyết định những thay đổi, nếu có, nên được thực hiện cho lựa chọn 
thực phẩm của bạn và chia sẻ với gia đình bạn.                                              Ví dụ: 

Thứ Hai 04/06/20 

Sáng: 8:00 sáng 1 tách cà phê, 8:45 sáng 1 bát bột yến mạch, 9:30 sáng Một nắm nho xanh 
Bữa trưa: 11:35 sáng 1 thanh protein, 1 sữa chua Hy Lạp & 1 quả táo với bơ đậu phộng 
Chiều: 1:45 chiều Bánh gạo phô mai cheddar túi nhỏ, 4:00 pm Một ít bánh quy bơ đậu phộng & 
 một túi nhỏ gummies trái cây 
Bữa tối: 7:30 tối 1 hotdog với sốt cà chua, một ít khoai tây chiên, bên bắp, bên đậu nướng 
Sa mạc: 9:45 tối 1 cốc pudding sô cô la 

 
Tại sao:  Để giúp học sinh thể hiện khả năng sử dụng các kỹ năng ra quyết định để tăng cường sức khỏe.  

3 
 bài viết dinh dưỡng & viết nhanh.  Tài liệu : Giấy lót, bút chì / bút, (bài viết đính kèm), bộ đếm thời 

gian 

 Điều gì:  Trên giấy lót của bạn, vui lòng trả lời các câu hỏi sau về bài viết đính kèm. Đặt bộ hẹn giờ trong 10 phút để 
hoàn thành các câu hỏi. Nếu bạn hoàn thành sớm, thêm nhiều bằng chứng hỗ trợ từ bài viết.  

1) Bạn đã học được gì từ bài báo? 
2) Ăn vặt và thói quen ăn uống của bạn như thế nào, trong thời gian này? 
3) Những mục tiêu bạn có thể đặt ra như một gia đình để cải thiện thói quen ăn uống hiện tại của bạn? 

Tại sao:  Để giúp học sinh thể hiện khả năng biện hộ cho sức khỏe cá nhân và gia đình bằng các lựa chọn dinh 
dưỡng.  
 

 Những gì gia đình có thể làm 



 
● Tạo một danh sách thực phẩm lành mạnh như một gia đình. • Thay đổi thực phẩm 

bạn ăn 
● Tích hợp thực phẩm lành mạnh hơn vào chế độ ăn uống hàng ngày. • Tránh ăn uống theo 

cảm xúc, chỉ ăn khi đói 

Sức khỏe Tuần 1- Điều dinh dưỡng 

Thực phẩm là cách dễ dàng và nhanh chóng để khiến bản thân cảm thấy tốt hơn khi chúng ta 
bị căng thẳng. Các chuyên gia nói rằng thưởng thức thực phẩm là một điều tốt. Tuy nhiên, vô 
cảm khi ăn nhiều thực phẩm có ít giá trị dinh dưỡng có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch và 
làm xấu đi tâm trạng của chúng ta. Hệ thống miễn dịch là hệ thống phòng thủ của cơ thể. Nó 
chiến đấu với bệnh tật. Ngay bây giờ, điều rất quan trọng là giữ tích cực và bảo vệ cơ thể của 
chúng ta. 
  
Eva Selhub là một bác sĩ chuyên về căng thẳng và thuốc cho cơ thể và tâm trí. Selhub nói 
rằng nếu chúng ta muốn cảm thấy tốt hơn trong những ngày này, chúng ta cần cung cấp năng 
lượng cho cơ thể theo cách giảm căng thẳng. 
Tại sao thói quen ăn uống của tôi lại quan trọng? 

Selhub nói rằng ăn thực phẩm chế biến có thể có tác động tiêu cực đến cơ thể và tâm trí. Một 
số người có thể cảm thấy tội lỗi khi ăn những thực phẩm này. Bản thân các loại thực phẩm 
cũng có thể  làm tăng sự  mệt mỏi, lo lắng và trầm cảm. Cơ thể chúng ta kết nối dạ dày của 
chúng ta với bộ não của chúng ta. Bằng cách này, ăn thực phẩm bổ dưỡng có thể giúp kiểm 
soát tâm trạng của chúng ta.  
 
Làm thế nào tôi có thể biết nếu tôi ăn vì cảm xúc chứ không phải vì 

đói? 

Deanna Minich là một chuyên gia dinh dưỡng. Cô nói rằng ăn uống căng thẳng có xu hướng 
tự động, chẳng hạn như ăn khoai tây chiên mà không nghĩ về nó. Đói, mặt khác, kéo dài lâu 
hơn. Đói cũng có thể được giải quyết bằng  nhiều loại  thực phẩm, thay vì chỉ với các loại thực 
phẩm ít dinh dưỡng. 
 
Làm thế nào tôi có thể ngăn chặn hoặc hạn chế ăn uống theo cảm xúc 

trong thời gian không chắc chắn này? 

Khi chúng ta ăn, não của chúng ta giải phóng hai hóa chất gọi là dopamine và serotonin. 
Những hóa chất làm cho chúng ta cảm thấy tốt. Selhub nói rằng cảm xúc hao mòn nhanh 
chóng, mặc dù. Selhub đề nghị kiểm tra dạ dày của bạn trước khi ăn nhẹ. Hãy tự hỏi mình, 
"Tôi đang ăn vì tôi đói? Hay là vì tôi cảm thấy căng thẳng hay buồn?" 
Nếu đó là vì bạn đang căng thẳng hoặc buồn bã, Selhub khuyên bạn nên chuyển sang các 
nguồn an ủi khác. Các bài tập thở, vận động thể chất, thực hiện sở thích và ở bên ngoài là 
một vài cách bạn có thể giảm bớt căng thẳng. Selhub cũng đề nghị bạn cố gắng tuân thủ lịch 
trình ăn uống bình thường của bạn hai hoặc ba bữa một ngày.  
 

  
 



Hoạt động học tập cho âm nhạc 
  Lớp 5  

 
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 5 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 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 dạo, 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 

 
 
 



Hoạt động học tập để nói và nghe 
  lớp 5  

 
Ở lớp 5, học sinh đang học cách  xem lại ý tưởng và rút ra kết luận, hỏi và trả lời câu hỏi để xây 
dựng một cuộc thảo luận và báo cáo về một chủ đề với các chi tiết rõ ràng.  Những hoạt động học 
tập này sẽ tạo cơ hội cho con bạn nói thành câu hoàn chỉnh, cho phép chúng cung cấp chi tiết và làm rõ, 
trong khi sử dụng ngôn ngữ học thuật. 

Hoạt động của Tuần 1 

1. trò chơi Tài liệu : Bất kỳ trò chơi cờ, trò chơi bài hoặc trò chơi 
video nào có sẵn để chơi ở nhà 

 Chơi trò chơi như một gia đình, mô tả đối tượng của trò chơi và các chiến lược tiềm năng để giành chiến 
thắng. Tranh luận lợi thế và bất lợi của các động thái nhất định. 
Khung câu: Tôi có thể ___, nhưng sau đó ______. Nếu tôi _____, thì ______. Tôi nghĩ bạn nên ____ vì ... 

2. thảo luận về ý kiến Tài liệu : Bất kỳ trò chơi cờ, trò chơi bài hoặc trò chơi 
video nào có sẵn để chơi ở nhà 

 Thảo luận về trò chơi video, trò chơi bài hoặc trò chơi nào là yêu thích của bạn với một số lý do để hỗ trợ 
những ý tưởng của bạn.  
Khung câu: Theo tôi, trò chơi hay nhất là __ bởi vì Trò chơi này hay hơn trò chơi khác bởi vì Ngoài ra, đây là 
một trò chơi tuyệt vời vì ... 

3. viết Tài liệu : Giấy và bút chì, hoặc bất kỳ định dạng gõ 
nào như Google Docs hoặc Microsoft Word 

 Viết một đoạn văn mô tả trò chơi nào bạn yêu thích và tại sao. Chỉnh sửa đoạn văn cho đúng chính tả, dấu 
câu và ngữ pháp.  
Khung câu: 
Trò chơi yêu thích của tôi là ____ bởi vì Phần hay nhất của trò chơi này là ____ bởi vì Lý do làm cho trò chơi 
này tốt hơn trò chơi khác là Trò. Cuối cùng, bạn nên chơi trò chơi này vì ... 

4. Phỏng 
 
vấn Phỏng vấn một thành viên gia đình về trò chơi 
yêu thích của họ và ghi lại câu trả lời của họ. 

Tài liệu : Giấy và bút chì, hoặc bất kỳ định dạng gõ 
nào như Google Docs hoặc Microsoft Word 

 Sentence Frames: Trò chơi yêu thích của bạn là gì? Trò chơi yêu thích của tôi là ____ bởi vì 
Tại sao bạn thích chơi trò chơi này? Tôi thích chơi trò chơi này vì ...  
Chiến lược tốt nhất để giành chiến thắng là gì? Tôi muốn giới thiệu bạn ____ bởi vì ...  
Bạn muốn giới thiệu trò chơi này cho ai? _____ nên chơi trò chơi này vì ... 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Cho học sinh của bạn có thời gian suy nghĩ và chuẩn bị câu hỏi và / hoặc trả lời. 
● Nói một lúc trong các cuộc thảo luận của bạn. 
● Nhắc nhở học sinh của bạn để giao tiếp bằng mắt, nói rõ ràng và sử dụng một tốc độ dễ hiểu. 
● Cho học sinh của bạn thực hành bằng cách sử dụng Công cụ nghe của họ -  Tôi nghe bằng tai, 

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

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

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

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

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



ra bất cứ lúc nào trong suốt cả ngày! 



Các hoạt động học tập cho Sức khỏe & Tự chăm sóc 
  Lớp 5  

 
Tất cả chúng ta đều muốn con mình hạnh phúc và thành công.  Học tập xã hội và cảm xúc cung cấp 
nền tảng cho việc học tập an toàn và tích cực, và nâng cao khả năng thành công của học sinh trong 
trường học, nghề nghiệp và cuộc sống. Trong thời gian căng thẳng này, chúng tôi muốn học sinh của 
chúng tôi đặc biệt chú ý đến sức khỏe và chăm sóc bản thân. 
 

Hoạt động của Tuần 1 

1. công cụ thở Tài liệu về : không 

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

2. Compliment Vật liệu Someone:none 

 Cho người khác một lời khen phương tiện bạn đang chú ý đến họ, và có thể khởi động tương tác của bạn 
trên một lưu ý tích cực. Làm cho người khác cảm thấy tốt về bản thân họ là một cách tuyệt vời để bắt đầu 
bất kỳ mối quan hệ nào. 

3. phản ánh lòng biết ơn Tài liệu : bút và giấy 

 Dành một phút để viết 3 điều bạn biết ơn. Đó có thể là những điều lớn lao như gia đình hoặc những điều nhỏ 
nhặt như nói hi hi với người hàng xóm khi đi ngang qua. Lòng biết ơn là phẩm chất của việc biết ơn và thừa 
nhận những điều bạn biết ơn. 

4. Nói về cảm giác vớiai đó tài liệu của : không ai 

 Gọi hàng xóm hoặc bạn bè để đăng ký về cách họ đang làm. Hỏi họ cảm thấy thế nào. Chia sẻ cảm xúc của 
bạn quá. Cảm thấy rất nhiều cảm xúc. Đó là bình thường cho cảm xúc của bạn để thay đổi, thậm chí có thể 
thường xuyên! Bạn có thể cảm nhận được những cảm xúc xấu của người Ý - tức giận, buồn bã, lo lắng.   Sợ 
hãi và lo lắng là phản ứng tự nhiên trong những thời điểm không chắc chắn và người lớn đang làm mọi thứ 
có thể để giúp giữ an toàn cho họ và những người khác. 

5. Uống một ly nước mát trongAM Vật liệu : ly nước 

 Có một ly nước mát khi bạn thức dậy. Làm điều này sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất của bạn lên 24% 
trong 90 phút và tăng hiệu suất tinh thần và thể chất trong suốt cả ngày. Khi bạn bị mất nước, bạn phải vật 
lộn để tập trung, mệt mỏi hơn và có thể trải qua những cơn đau đầu và thay đổi tâm trạng. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

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

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

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



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



 
 
 

Tuần 2 



Các hoạt động học tập cho Reading 
  Lớp 5  

 
Oregon lớp năm tiêu chuẩn đọc yêu cầu học sinh  determine ý nghĩa của từ và cụm từ học tập và 
miền cụ nói chung trong một văn bản có liên quan đến một chủ đề lớp 5 hoặc môn học.  Những 
hoạt động này sẽ giúp học sinh của bạn thực hành những kỹ năng này bằng cách sử dụng các từ nhìn 
lớp năm để xem xét và mở rộng định nghĩa của chúng. 
 

Các hoạt động của Tuần 2 

1. định nghĩa từ Tài liệu : Fry Words - the FIfth Hundred, dictionary 

 Làm việc với 10 từ hoặc hơn từ trong danh sách, đưa ra ít nhất ba cách để thể hiện ý nghĩa của từng từ: 
không lời (hành động ra!) , trực quan (hình ảnh hoặc sơ đồ) và định nghĩa bằng văn bản.  

2. từ có nghĩa Tài liệu nhiều : Fry Words - the FIfth Hundred, dictionary phối 

 hợp để xác định các từ trong danh sách với nhiều nghĩa và tìm hiểu tất cả các định nghĩa khác nhau cho mỗi 
từ. Chọn một vài từ và viết các câu riêng biệt hoặc một câu chuyện, thử thách bản thân để sử dụng tất cả 
các định nghĩa khác nhau mà bạn tìm thấy. Minh họa câu chuyện của bạn! 

3. Đọcý nghĩa tài liệu có : sách, bài báo hoặc câu chuyện về sự lựa chọn, từ điển 

 Tìm một số từ chưa biết trong khi đọc một văn bản cấp lớp hoặc ở trên (câu chuyện tin tức, bài báo tạp chí 
hoặc câu chuyện). Dự đoán ý nghĩa dựa trên manh mối bối cảnh và chủ đề, sau đó tra cứu chúng trong từ 
điển hoặc tài nguyên trực tuyến. Làm thế nào là ý nghĩa tương tự hoặc khác với dự đoán của bạn? 

4. Viết cho cácý nghĩa tài liệu có : Fry Words - Trăm thứ năm, từ điển 

 Làm việc với bất kỳ mười từ nào của sự lựa chọn, viết một câu chuyện ngắn hoặc thông tin bằng cách sử 
dụng tất cả chúng.  

5. Sắc thái của cácnghĩa tài liệu có : Các từ chiên - Trăm thứ năm, từ điển, từ điển 

 Chọn một trong những từ có thể có các sắc thái khác của ý nghĩa của các từ có nghĩa là các từ liên quan 
đến nó. Ví dụ, đã hoàn thành, có liên quan đến nhiều từ khác như hoàn thành, hoàn thành, hoàn thành, kết 
thúc và cắt ngắn. Những từ bóng râm nào bạn sẽ sử dụng cho các mục đích khác nhau trong nói hoặc viết? 
Thảo luận về cách bạn chọn từ một số từ có sẵn khác nhau. Sử dụng từ điển đồng nghĩa (nếu có) để tìm 
thêm nhiều lựa chọn hơn. 
 

 Những gì gia đình có thể làm được, hãy 
 

● đọc một chương trình, bộ phim hay phim tài liệu yêu thích bằng cách tắt âm lượng và bật chú 
thích. Xác định các từ vựng chưa biết khi bạn đọc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 



Hoạt động học tập cho Tiêu đề 1 Đọc 
  Lớp 5  

Học sinh lớp năm cần sử dụng sự hiểu biết của mình về các phần từ (gốc và phụ tố) để đọc và hiểu các từ 
đa âm lạ. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn đọc ở cấp lớp năm. 
 

Hoạt động của Tuần 2 

1. Suffixes Tài liệu : biểu đồ trên trang tiếp theo, bút chì hoặc bút 

 Suffixes được tìm thấy ở cuối từ và thay đổi nghĩa của từ.  
“-Ful” = đầy đủ của “-less” = không có “-able” = có thể được thực 
hiện,bạn sẽ được tìm kiếm từ với các hậu tố và viết các từ và định nghĩa trên một biểu đồ. Bạn có thể tìm 
thấy những từ này trong một cuốn sách bạn đang đọc hoặc từ các vật dụng xung quanh nhà như hộp thức 
ăn, lon hoặc tạp chí. Gạch chân hậu tố, sau đó viết định nghĩa của từ. 
 

2. tìm kiếm từ Suffix Tài liệu : lưới trống trên trang tiếp theo, bút chì hoặc giấy 

 Tạo một tìm kiếm từ bằng cách sử dụng các từ bạn tìm thấy trong Hoạt động 1. Điền vào các từ, sau đó điền 
vào các khoảng trống còn lại bằng các chữ cái khác. Có ai đó trong gia đình của bạn cố gắng tìm chúng! 

3. Tạo từ Vật liệu : giấy, bút chì hoặc bút 

 Tạo nhiều từ nhất có thể bằng cách sử dụng các hậu tố và từ cơ bản bên dưới. Sau đó viết định nghĩa của 
từ bạn tạo ra. 
“-Full” “-less” “-able” 

 
“thìa”, “giúpđỡ” “sợ hãi” “bàn tay” “màu” “chăm sóc”

“nhu cầu”,  
 
“bát” “chơi” “trọng lượng“‘rửa’ ‘đọc’ “đồng hồ  

”‘
hi
ể
u’
4. 

Viết câu Vật liệu:giấy, danh sách các từ từ Hoạt động 3, bút chì hoặc bút 

 Viết câu hoàn chỉnh sử dụng một số từ mà bạn đã tạo trong Hoạt động  

 3.các gia đình có thể làm 
 

● giúp con bạn tìm một cuốn sách hoặc mục gia dụng khác với những từ trên đó. Điều 
này có thể bao gồm hộp thực phẩm hoặc lon, công thức nấu ăn, chất tẩy rửa, dầu gội 
hoặc tạp chí. 

● Cho trẻ đọc danh sách các từ của bạn cho bạn. 
● Làm từ tìm kiếm con bạn tạo ra. 
● Sử dụng danh sách từ trong Hoạt động 1 và 3 cho bài tập chính tả. Nói từ đó, để con 

bạn lặp lại nó, sau đó bảo chúng viết từ đó. 
 
  



Hoạt động 1 
Suffix Lời Definition 

"-ful" 1 “chăm sócful” “Đầy đủ các dịch vụ chăm sóc” 

 2  

 3  

 4  

 5  

"-less" Lời Định nghĩa 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

"-able" Lời Định nghĩa 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 
Hoạt động 2 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



Các hoạt động học tập để viết 
  lớp 5  

 
Tiêu chuẩn viết của Oregon cho lớp năm nói rằng học sinh sẽviết các ý kiến   về các chủ đề hoặc văn 
bản, hỗ trợ quan điểm với lý do và thông tin. Những hoạt động này sẽ giúp học sinh của bạn sử dụng 
quy trình viết để tạo ra một bài luận ý kiến   hiệu quả. 
 

Các hoạt động của Tuần 2 

1. Độngsuy nghĩ và tư vậtduy : giấy, bút chì 

 Động não / Suy nghĩ  về ý kiến   và lý do / lập luận của bạn cho lời nhắc sau: Quy tắc gì  
 

2. Soạn / Viết tài liệu : giấy, bút chì 

 Soạn / Viết  3-4 đoạn nêu ý kiến, lý do và ví dụ của bạn. Hãy nhớ có phần giới thiệu nêu ý kiến   của bạn, 2-3 
lý do / ví dụ và đoạn kết luận nêu lại ý kiến   của bạn.  
 

3. Nhậnphản hồi Tài liệu : giấy, bút chì 

 Gặp gỡ một người trong nhà để nhận  phản hồi  về bài viết của bạn. Hãy chắc chắn để nói về sự rõ ràng của ý 
tổ chức lý do và sử dụng các cụm từ kết nối. Nhìn vào việc sử dụng dấu câu, chính tả và viết hoa trong văn bả
Có 3-4 đoạn? Liệu các văn bản dính vào một chủ đề? Liệu văn bản 
có ý nghĩa và chảy từ đoạn này sang đoạn tiếp theo? 
 

4. Sửa đổi và chỉnh sửa tài liệu : giấy, bút chì, từ điển (in hoặc trực tuyến) 

 Sử dụng phản hồi để  chỉnh sửa và sửa đổi  văn bản của bạn. Hãy nhớ nghĩ về việc mở rộng, kết hợp và loại 
bỏ các câu cho sở thích.  
 

5. Viết bản thảo cuối cùng Tài liệu : Giấy / Bút chì, bút chì màu, bút màu hoặc bút đánh dấu 

 Tạo một bản sao cuối cùng và làm một minh họa cho bài luận của bạn. Chia sẻ nó với gia đình của bạn.  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Học sinh viết ở một nơi yên tĩnh. 
● Yêu cầu học sinh trình bày ý kiến   của mình khi hoàn thành. 
● Cho học sinh tạo một sản phẩm hoàn chỉnh trên máy tính để chia sẻ với giáo viên hoặc bạn bè 

/ gia đình của họ. Đây có thể là Google Doc hoặc bản trình bày PowerPoint có hình ảnh. 
● Thảo luận về mặt đối lập của lập luận hoặc ý kiến   ngược lại. Điều này có thể ở dạng ưu và 

nhược điểm hoặc một cuộc tranh luận / thảo luận. 



 Các hoạt động học tập cho môn Toán 
  lớp 5  

 
học sinh lớp 5 khám phá số thập phân đến nơi phần nghìn và số ghi số thập phân dưới dạng văn bản, 
hình thức mở rộng và hình thức tiêu chuẩn. Học sinh học cách cộng, trừ, nhân và chia số thập phân 
cũng như số thập phân tròn cho một giá trị địa điểm nhất định. Giá trị địa điểm được dựa trên hàng 
chục. 
 

Hoạt động của Tuần 2 

1.  Đặt giá trị và Quyền hạn của 10 Tài liệu : Giấy và bút chì 

 Tạo biểu đồ giá trị theo địa điểm từ vị trí thứ một (0,001) đến hàng triệu vị trí. Đừng quên số thập phân! Hãy 
thử và thêm tên của từng giá trị địa điểm, ký hiệu thập phân hoặc toàn bộ số (10, 1,., 0.1, v.v.) phiên bản 
phân số, tương quan tiền hoặc thậm chí vẽ các giá trị địa điểm để thể hiện từng giá trị địa điểm. Đối với tiện 
ích mở rộng: viết bất kỳ số thập phân nào trong biểu đồ giá trị địa điểm và thử và nhân hoặc chia nó cho 10, 
100 hoặc . Số nào di chuyển (trái hoặc phải) trên biểu đồ giá trị địa điểm khi bạn nhân nó hoặc chia nó103  
với lũy thừa 10? 

2. Viết số thập phân ở các dạng khác 
nhau Tài liệu : Giấy và bút chì 

 Viết bất kỳ số thập phân nào ở dạng chuẩn (dưới dạng số) ví dụ: 4.237 và thử nói to số đó; viết nó dưới dạng 
văn bản (dưới dạng từ) ví dụ: bốn và hai trăm ba mươi bảy nghìn, và ví dụ mẫu mở rộng: (4 x 1) + (2 x 0,1) + 
(3 x 0,01) + (7 x 0,001) 

3. Đếm hoặc bỏ qua đếm theo số thập 
phân Vật liệu : Giấy và bút chì 

 Đếm hoặc viết số thập phân theo thứ tự, 
thử đặt chúng trên một dòng số! Ví dụ: đếm 
theo phần mười 0,1, 0,2, 0,3, .. 
Tiếp tục với phần trăm và phần nghìn! 
Sau đó, tìm các giá trị sau trên dòng số bên 
dưới:  
      0.362 
      0.75 
      0.19 

4. Tạo danh sách mua sắm Tài liệu : Báo hoặc quảng cáo mua sắm trực tuyến, giấy, bút chì 

 Sử dụng quảng cáo cửa hàng liệt kê giá cho các đối tượng. Sinh viên có thể tạo một danh sách mua sắm và 
vâyd tổng chi phí của các mặt hàng họ muốn mua.  
Tiện ích mở rộng: Hãy thử liệt kê bội số của một mặt hàng và tìm tổng giá của mặt hàng đó (ví dụ: táo là 2,49 
lb. 2 lbs táo là _____?) 

5. 
S
ố 

thập phân tròn cho các giá trị địa 
điểm khác nhau Tài liệu : Báo hoặc quảng cáo trực tuyến, giấy, bút chì? 

 Nhìn vào các mục khác nhau từ quảng cáo. Nếu bạn thấy một chiếc TV có giá $ 299,99 có giá tới 100 gần 
nhất. Hãy thử tìm một vài ví dụ và làm tròn (ước tính) chi phí là bao nhiêu. Nếu bạn mua nó bằng tiền mặt, 
bạn sẽ cần bao nhiêu tiền? Gia hạn: hãy tưởng tượng bạn phải mua tất cả mọi thứ với mệnh giá tiền cụ thể 
(hóa đơn 10 đô la, đồng xu!) Và nghĩ xem bạn sẽ cần bao nhiêu để mua món hàng đó.  

 Những gì gia đình có thể làm 
● chia sẻ khi / làm thế nào / tại sao bạn sử dụng  số thập phân  khi trưởng thành (Ngân sách? 



Công việc? Số dặm khí? V.v.)  
● Giúp thực hành cộng và trừ toàn bộ số để đặt nền tảng cho việc cộng / trừ số thập phân.  



Các hoạt động học tập cho Khoa học 
  Lớp 5  

 
Tiêu chuẩn khoa học thế hệ tiếp theo nêu rõ rằng học sinh lớp năm sẽ có thể xác định các lĩnh vực và 
hệ thống chính của trái đất và giải thích cách chúng hoạt động. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn 
hiểu bốn hệ thống Trái đất và thể hiện một số cách mà chúng tương tác.  
 

Các hoạt động của Tuần 2 

1. Trái đất có bốnHệ thống / Hình cầu 
chính 

Vật liệu : Bút chì và sử dụng hình ảnh Hệ thống Trái đất bên dưới 
để được hướng dẫn. 

 Sử dụng biểu đồ Hệ thống chính của Trái đất, 
tạo biểu đồ của riêng bạn. Cá nhân hóa nó 
bằng cách vẽ các thành viên gia đình của bạn 
trong các lĩnh vực khác nhau. 
 

2. Bạn sử dụng bao nhiêu nước trong 
một tuần? 

Tài liệu : Mẫu sử dụng bút chì và nước Sử dụng mẫu 

 sử dụng nước trên trang tiếp theo, hãy tính toán trong một tuần về lượng nước bạn sử dụng trong khoảng 
một tuần (bạn có thể viết sử dụng của bạn trên một tờ giấy riêng). Có cách nào bạn có thể giảm lượng nước 
bạn sử dụng trong một tuần không? 
 

3. Nước và xói mòn  Vật liệu : Hộp đựng bằng phẳng (chẳng hạn như chảo nướng 9 
Sáng x 12, hoặc bồn rửa chén), đất hoặc cát, một thứ gì đó để 
vét đất bằng (một cái vườn hoặc muỗng lớn), bình hoặc ly lớn 
chứa đầy nước . 

 Lấy một thùng phẳng chứa đầy 3 inch đất - cát hoặc cát. 
Mẹo thùng chứa của bạn để cho phép nước di chuyển đến 
đầu kia của thùng chứa. Với một bình hoặc ly nước lớn, bắt 
đầu rót nước từ từ để thể hiện dòng chảy tự nhiên của một 
con lạch, sông hoặc suối. Làm điều này cho đến khi bạn bắt 
đầu thấy các vết nứt và kẽ hở được tạo ra bởi nước bạn 
đang đổ vào. Bạn đang tạo ra LOSI! 
 
* Nếu bạn cần đổ một ít nước ra khỏi thùng chứa bằng 
phẳng của bạn, hãy chắc chắn để làm điều đó bên ngoài và 
không chảy xuống cống của bạn trong nhà! 
 
 
 
 



 
 Những gì gia đình có thể làm 

 
● Yêu cầu con bạn viết một bản tóm tắt ngắn gọn về chuyến đi cuối cùng của chúng đến Nông 

trại Zenger để trả lời các câu hỏi sau đây; Bạn nhớ gì về hoạt động đánh bắt critter tại Zenger 
Farm? Các sinh vật bạn bắt được đã nói gì với bạn về chất lượng của nước ngập nước? 
 

● Hỏi con bạn nơi một số thứ nhất định trong hệ thống trái đất, ví dụ, một cái cây sẽ rơi vào 
không gian địa lý hoặc sinh quyển? Nhà hoặc căn hộ của bạn thì sao? 
 

● Đi dạo tự nhiên với một người trưởng thành và tìm kiếm bằng chứng về sự xói mòn.  
  
 
 
 
Mẫu câu hỏi số 2: 

 
 
 



Các hoạt động học tập cho nghiên cứu xã hội 
  Lớp 5  

 
Các tiêu chuẩn nghiên cứu xã hội của Oregon cho lớp 5 yêu cầu học sinh: 
Xác định vị trí và kiểm tra các tài khoản của những chuyến thám hiểm đầu tiên của Tây Ban 
Nha, Pháp và Anh ở Bắc Mỹ, lưu ý các tuyến đường bộ và đường thủy chính, lý do thăm dò và 
địa điểm và tác động của việc thăm dò và giải quyết . Các hoạt động này sẽ giúp con bạn tìm hiểu 
về nguyên nhân và hậu quả củakhám phá châu Âu 

hoạt độngTuần 2 Hoạt động 

1. chuyến đi của Magellan Tài liệu về : Đọc bài viết Tác phẩm (đính kèm) 
Bút chì và / hoặc tô sáng 

 Đọc kỹ bài viết. Khi bạn đọc, gạch chân hoặc tô sáng 5 chi tiết mô tả nơi Magellan đã đi và tại sao. Nói với 
một thành viên gia đình những gì bạn đã học. 

2. nguyên nhân và kết quả Tài liệu : bài viết, bút chì, giấy  

 Nhìn vào phần tô sáng hoặc ghi chú của bạn từ ngày 1. Viết 3 câu nguyên nhân và kết quả từ bài viết. 
Các khung có thể có: Magellan___ vì _______  
                             Do thực tế là ______, Megellan_____  

3. câu hỏi phỏng vấn Tài liệu :  

 Giả vờ rằng bạn có thể du hành ngược thời gian và được yêu cầu phỏng vấn Magellan. Viết 10 câu hỏi mà 
bạn muốn hỏi thời gian về những khám phá của anh ấy. 

4. Tóm tắt tài liệu : bài báo, giấy và bút chì 

 Sử dụng bài viết để vẽ bản đồ hành 
trình của Magellan.   Thêm càng nhiều 
chi tiết càng tốt.  

 

5. Tiện ích mở rộng máy tính (tùy chọn) Tài liệu : máy tính 

 Tra cứu Magellan trên máy tính và xem bạn có thể tìm thấy thông tin mới nào.  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Yêu cầu sinh viên giải thích chuyến đi của Magellan, nơi anh ta đi và lý do anh ta đi du lịch.  
● Nói chuyện với học sinh của bạn về cách khám phá của Magellan ảnh hưởng đến cuộc sống 

trong những năm 1500.  
● Hỏi bạn sinh viên: Nếu bạn sống trong những năm 1500, bạn có mạo hiểm cuộc sống của 

mình để khám phá những địa điểm mới và khám phá không? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Chuyến đi của Magellan 
bởi Readworks 

Vào những năm 1500, thuyền trưởng biển châu Âu đang khám phá các đại dương. Một trong 
những người nổi tiếng nhất trong số những thuyền trưởng này là Ferdinand Magellan. 

Magellan được sinh ra ở Bồ Đào Nha trong thời đại khám phá Bồ Đào Nha. Khi còn là một cậu 
bé, ông đã phục vụ như một trang trong tòa án Bồ Đào Nha. Anh mơ về cuộc sống trên biển. 
Magellan mười ba tuổi khi Columbus đi thuyền trở lại Tây Ban Nha với những câu chuyện về 
những chuyến đi về phía tây của anh. Lấy cảm hứng từ Columbus, Magellan đã đi ra biển. 

Năm 1517, John của Lisbon, một người bạn của Magellan, đã thuyết phục anh ta yêu cầu Tây 
Ban Nha hỗ trợ. Một hoa tiêu nổi tiếng, John của Lisbon vừa trở về từ một chuyến thám hiểm 
Bồ Đào Nha để khám phá bờ biển Brazil. Anh ta nói anh ta đã đến một eo biển. Ông nghĩ rằng 
thông tin mới này có thể dẫn đến việc phát hiện ra một tuyến đường thủy xuyên qua giữa lục 
địa Nam Mỹ. Nếu có một tuyến đường như vậy, điều này sẽ làm cho thương mại và tích lũy 
của cải dễ dàng hơn cho các nhà thám hiểm, thương nhân và thương nhân châu Âu, và tất 
nhiên là cho các vị vua của châu Âu. John của Lisbon đã khơi dậy trí tưởng tượng của 
Magellan. 

Vào tháng 9 năm 1519, năm tàu   chở 277 người rời cảng cho chuyến đi ba tháng tới Brazil. 
Ngay lập tức, những chiếc thuyền bắt đầu rò rỉ. Một tuần sau hành trình, Magellan phải đối 
mặt với một cuộc binh biến. Nhưng anh giữ vững mệnh lệnh của mình. Vào tháng 1 năm 
1520, các con tàu đã đến vùng biển mà John của Lisbon đã mô tả. 

Magellan đã sớm thất vọng. Phi hành đoàn được cử đi khám phá eo biển trở về với tin tức 
rằng eo biển này không cung cấp tuyến đường xuyên lục địa đến Thái Bình Dương. Thay vào 
đó nó chảy vào một vịnh.  

Magellan đã gặp các sĩ quan của mình để thảo luận về các bước tiếp theo của họ. Một số 
người muốn đi thuyền đến Châu Phi và đến Quần đảo Spice, theo các tuyến đường đã biết. 
Những người khác muốn quay trở lại bờ biển cho mùa đông. Magellan quyết định tiếp tục 
chèo thuyền về phía nam. 

Tìm ra eo biển 

Magellan đã tiếp tục tìm kiếm vào tháng Mười. Anh ta bị mất một con tàu trong vùng biển gồ 
ghề. Gần mũi phía nam của Nam Mỹ, một cơn bão đã thổi những con tàu còn lại của ông vào 
một eo biển hẹp. Eo biển này hóa ra là eo biển Magellan đã tìm kiếm suốt dọc theo. Thật 
không may, nó rất khó điều hướng. Những vách đá cao thấp hiện ra hai bên, và thủy triều dữ 
dội đe dọa sẽ đập vỡ những con tàu chống lại những tảng đá. 

Nhiều người đàn ông của Magellan cảm thấy rằng khám phá eo biển là đủ. Họ sợ đi thuyền 
qua eo biển. Họ hối thúc Magellan quay lại. Magellan từ chối. Phi hành đoàn của một con tàu 
đã đột biến và quay trở lại. Ba tàu khác ép vào. Phải mất hơn một tháng để hạm đội vượt qua 
cái cuối cùng sẽ được gọi là Eo biển Magellan. 

Cuối cùng, hạm đội nổi lên một đại dương rộng lớn và yên tĩnh. Vì nước rất yên bình, anh đặt 



tên cho vùng nước là Thái Bình Dương.  

 

Năm 1520, Magellan và phi hành đoàn của mình đã phát hiện ra eo biển Nam Mỹ nối liền 
Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. 

Bây giờ là một năm rưỡi kể từ khi họ rời Tây Ban Nha. Những người đàn ông lo lắng hướng 
đến Quần đảo Spice và sau đó tìm đường về nhà. Magellan, tuy nhiên, muốn khám phá Quần 
đảo Philippine. Quyết định này đã được chứng minh là mệnh lệnh cuối cùng của Magellan đối 
với những người đàn ông mệt mỏi của anh ta. Magellan đã bị giết trong một cuộc đối đầu với 
các thủ lĩnh đảo. 

Phi hành đoàn đi thuyền về nhà dưới sự chỉ huy của Juan Sebastián del Cano. Cuối cùng họ 
đến Tây Ban Nha vào tháng 9 năm 1522, gần ba năm sau khi họ bắt đầu cuộc hành trình. Chỉ 
còn một con tàu trong năm chiếc ban đầu. Chỉ có mười tám trong số phi hành đoàn gốc gồm 
277 người sống sót. Nhưng con tàu này và những người đàn ông này đã đạt được một kỳ tích 
chưa từng thấy trước đây: họ đã đi vòng quanh thế giới. Thật đáng kinh ngạc, một con tàu còn 
sống đã mang về nhà đủ gia vị kỳ lạ để trả cho toàn bộ chuyến thám hiểm. 

 



Hoạt động học tập cho nghệ 
  Lớp 5  

sĩNghệ sĩ biết cách nghiên cứu thế giới xung quanh và tạo ra các mô hình khác nhau của thế giới để 
hiểu về nó. Các nghệ sĩ cũng học cách sử dụng khéo léo các công cụ để tạo ra các mô hình của thế 
giới. Những bài học này làm cả hai và kết thúc với những ý tưởng về cách sinh viên có thể mở rộng 
các kỹ năng của họ để tạo ra nghệ thuật của riêng họ. 
 

Các hoạt động của Tuần 2 

1. Kết cấu vàGiá trị Vật liệu : Bút chì,Giấy 

 Giá trịlà thứ gì đó sáng hay tối và kết cấu là cách bạn tưởng tượng 
nó sẽ cảm thấy như thế nào khi chạm vào. Với bút chì, bạn kiểm 
soát giá trị bằng cách nhấn mạnh hơn hoặc mềm hơn hoặc bằng 
cách thay đổi mức độ gần nhau. Điều này cũng thay đổi kết cấu. Vẽ 
4 hình chữ nhật. Cố gắng sao chép các giá trị và kết cấu trong hình. 
Sau đó, vẽ thêm 4 hộp nữa và tạo các giá trị và kết cấu của riêng 
bạn.  

2. luyện tập trên không Tài liệu :bút chì 

 Các nghệ sĩ có tay nghềnghiên cứu những gì họ đang vẽ. Chọn một đối tượng. Chú ý những hình dạng bạn 
nhìn thấy: Vòng tròn? Hình chữ nhật? Thứ gì khác? Chỉ bút chì của bạn vào đối tượng. Trong không khí, 
theo dõi tất cả các hình dạng bạn nhìn thấy. Tiếp theo, chú ý những nơi bạn thấy các giá trị và kết cấu trong 
đối tượng của bạn. Trong không khí, giả vờ bạn đang sử dụng bút chì của mình để vẽ các giá trị và kết cấu. 

3. che đậy Tài liệu : Bút chì, giấy, giấy vụn hoặc bìa cứng hoặc 

 nghệ sĩ có tay nghề phân tích, hoặc nghiên cứu, khi họ vẽ thay vì chỉ nhìn vào bản vẽ của họ và đánh giá nó. 
Điều này giống như một cầu thủ bóng rổ hoặc bóng đá tập rê bóng mà không nhìn vào quả bóng. Chọn một 
cái gì đó để vẽ. Lấy một tờ giấy vụn, một miếng bìa cứng hoặc giấy gói và chọc nó lên trên đầu bút chì của 
bạn để nó che đi tờ giấy bạn đang vẽ. Hãy thử vẽ và đừng lo lắng về việc trông như thế nào khi tờ giấy của 
bạn được che đậy: Chỉ cần tập trung vào hình dạng, giá trị và kết cấu của những gì bạn nhìn thấy.  

4. cảnh Vật liệu phối : Bút chì, phốigiấy 

 cảnhlà những cách khác nhau mà bạn có thể thấy một cái gì đó. Chọn một vật nhỏ. Vẽ đối tượng của bạn từ 
trên cùng, dưới cùng và 4 mặt khác nhau. Bây giờ, ngồi trong một chiếc ghế mà bạn có thể di chuyển. Nhìn 
vào một cảnh (một cảnh là một nhóm các đối tượng hoặc một khu vực - như một phần của nhà bếp hoặc 
xung quanh ghế sofa của bạn). Vẽ cảnh. Di chuyển ghế của bạn. Vẽ lại cảnh. Chú ý quan điểm nào thú vị 
hơn với bạn. Lưu ý những gì bạn đã phải thay đổi.  

5. chi tiết Tài liệu : Giấy, Bút chì, Hẹn giờ (Điện thoại, Hẹn giờ lò hoặc Hẹn giờ 
khác) 

 Chọn một đối tượng. Gấp giấy của bạn thành 3 phần hoặc vẽ 3 hình chữ nhật. Mục 1: Đặt Bộ hẹn giờ trong 
10 giây. Lập kế hoạch những hình dạng quan trọng nhất của đối tượng được vẽ. Bắt đầu hẹn giờ và vẽ. Mục 
2: Đặt bộ hẹn giờ trong 1 phút. Lập kế hoạch những hình dạng hoặc kết cấu khác là quan trọng để bao gồm. 
Bắt đầu hẹn giờ và vẽ. Mục 3: Đặt bộ hẹn giờ trong 10 phút. Lập kế hoạch những hình dạng hoặc kết cấu 
khác là quan trọng để bao gồm. Bắt đầu hẹn giờ và vẽ. Nhìn vào bản vẽ của bạn. Những gì đã thay đổi? Bạn 
thích cái nào trong mỗi bản vẽ? 

Những gì gia đình có thể làm 
 

● Nghiên cứu kết cấu và giá trị hình vuông trên trang tiếp theo. Sao chép hoặc làm cho riêng bạn. 
● Nghiên cứu các mẫu và hình dạng lặp lại trên trang tiếp theo. Sao chép hoặc làm cho riêng bạn. 
● Nghiên cứu nghệ thuật Keith Haring trên trang tiếp theo. Chú ý các phác thảo đơn giản. Chú ý các 



dòng hiển thị chuyển động. 
Hãy suy nghĩ: cảm xúc nào mỗi bức ảnh 
thể hiện? Làm nghệ thuật Keith Haring 
của riêng bạn!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Hoạt động học tập cho sức khỏe 
  Lớp 5  

 
Trong lớp 5 Sức khỏe, học sinh tìm hiểu về ảnh hưởng của quảng cáo và tầm quan trọng của việc hiểu 
quảng cáo ảnh hưởng đến sức khỏe và sức khỏe cá nhân của chúng ta như thế nào.  
 

Hoạt động của Tuần 2 

1. 
 

Không bị đánh lừa bởiquảng cáo 
 

Tài liệu : Giấy và Bút chì 
 

 Quảng cáo là gì? Quảng cáo đang cố gắng ảnh hưởng đến cách bạn suy nghĩ hoặc thay đổi suy nghĩ của bạn về một 
cái gì đó. Thông thường các quảng cáo đang cố gắng thuyết phục bạn mua một cái gì đó. Thông thường quảng cáo làm 
cho sản phẩm của họ âm thanh tốt hơn so với họ. Quảng cáo xảy ra dưới nhiều hình thức khác nhau bao gồm TV, phim 
ảnh, báo, internet, phương tiện truyền thông xã hội, YouTube, ứng dụng., Đài phát thanh, bảng quảng cáo và bảng 
hiệu. Có một cuộc thảo luận với ai đó trong gia đình bạn về những nhãn hiệu nào (Nike, Adidas, Iphone, CocaCola, v.v.) 
bạn thích và nếu quảng cáo của họ thuyết phục / ảnh hưởng đến bạn muốn họ. Nếu bạn có thể nghĩ về quảng cáo của 
họ, hãy nói về điều đó và ảnh hưởng của nó.  
 
Chọn 5 mục bạn có (ví dụ: thực phẩm, trò chơi video, quần áo, giày dép, v.v.). Họ là thương hiệu gì? Giải thích về 
quảng cáo của họ. Làm thế nào để họ ảnh hưởng / thuyết phục bạn muốn họ? Làm thế nào để họ thuyết phục bạn mua 
chúng nhiều lần? Lập danh sách 1-5 trên một tờ giấy và trả lời từng cuộc thảo luận và thảo luận ở cuối.  

2. săn lùng bao bì thực phẩm Tài liệu : Giấy và bút chì 

 Tạo một danh sách kiểm tra trên một tờ giấy và tìm các mục trong danh sách dưới đây., Viết ra từng mục là gì và giải 
thích cách chúng sử dụng kỹ thuật này (Nếu bạn không thể tìm thấy một trong đó Ngôi nhà, hãy nghĩ về một sản phẩm 
bạn đã có trong quá khứ có thể đáp ứng các tiêu chí):  
 
1)Màu sắc tươi sáng để gây hứng thú   2) Người phát ngôn của người nổi tiếng   3) Đối tượng trên hộp lớn hơn sản 
phẩm thực   4) Các cụm từ như mới và cải tiến Giá trị lớn nhất  5) Nhân vật hoạt hình để thu hút trẻ em  6) Giải thưởng 
trong gói 7) Lời  đề nghị tham gia câu lạc bộ  8) Khẩu hiệu bắt  9) Liên kết đến trang web nơi bạn có thể chơi trò chơi  10) 
hộp lớn hoặc hộp đựng với một số tiền nhỏ  11) Charachters hoặc những từ nghe có vẻ SỨC MẠNH  12) Hình ảnh của 
những người đang cười hạnh phúc 

3. Đồng ý hoặc không đồng ýviết Tài liệu : Bút chì và giấy 

 Bạn có đồng ý hay không đồng ý rằng quảng cáo có ảnh hưởng đến trẻ em không? Ý kiến   của bạn là gì? Bạn 
có nghĩ rằng tác động là tích cực hay tiêu cực?  
 
Trong hai đoạn (3 câu trở lên) trả lời các câu hỏi trên. Hỗ trợ ý kiến   của bạn với lý do và bằng chứng. Tại sao bạn đồng 
ý? Tại sao bạn không đồng ý? Cho ví dụ và giải thích lý do của bạn. Có một phụ huynh hoặc người giám hộ đọc khi bạn 
kết thúc. Xem nếu họ đồng ý hoặc không đồng ý và có một cuộc thảo luận.  

4. Làm quảng cáo của riêng bạn cho một 
bữa ăn nhẹ lành mạnh. 

Vật liệu : Giấy, bút chì, bút chì màu, bút đánh dấu, bút màu.  
 

 Chọn món ăn nhẹ lành mạnh yêu thích của bạn và làm một quảng cáo cho nó.  Đầu tiên  trên một mảnh giấy trả lời các 
câu hỏi sau: Bạn đang quảng cáo gì? Nó có giá bao nhiêu? Tại sao mọi người nên mua nó? Những từ (tính từ) sẽ 
thuyết phục mọi người mua nó? Bạn sẽ quảng cáo nó ở đâu?  Thứ hai  đến với một khẩu hiệu hoặc phương châm cho 
bữa ăn nhẹ lành mạnh của bạn.  Thứ ba,  vẽ một quảng cáo sáng tạo cho bữa ăn nhẹ lành mạnh của bạn. THỜI GIAN 
CỦA BẠN VÀ ĐƯỢC SÁNG TẠO! 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Trong khi bạn đang nấu một bữa ăn, hãy nói chuyện với người bạn đang nấu ăn về loại sản phẩm bạn 
đang sử dụng và các loại quảng cáo khác nhau mà họ sử dụng.  

● NGHỆ THUẬT!!!!! Tạo lại logo của các công ty và thương hiệu bạn thích. Bạn có thể làm cho quảng 
cáo một tích cực và lành mạnh? 

● Nấu một bữa ăn mới hoặc thử một món ăn mới cùng nhau. 



Hoạt động học tập cho âm nhạc 
  Lớp 5  

 
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 5 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 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 2 

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. 

 

 

 

 
 

 



Hoạt động học tập để nói và nghe 
  Lớp 5  

 
Ở lớp 5, học sinh đang học cách  xem lại ý tưởng và rút ra kết luận, hỏi và trả lời các câu hỏi để 
xây dựng một cuộc thảo luận và báo cáo về một chủ đề với các chi tiết rõ ràng.  Những hoạt động 
học tập này sẽ tạo cơ hội cho con bạn nói thành câu hoàn chỉnh, cho phép chúng cung cấp chi tiết và làm 
rõ, trong khi sử dụng ngôn ngữ học thuật. 

Hoạt động của Tuần 2 

1. Phim hoặc Chương trình TV Tài liệu về : Bất kỳ bộ phim hoặc chương trình nào 
bạn xác định là phù hợp để con bạn xem 

 Mô tả cốt truyện của một bộ phim hoặc chương trình TV mà bạn thích. Giải thích các sự kiện rõ ràng và theo 
thứ tự để ai đó chưa bao giờ xem chương trình có thể hiểu nó.  
Khung câu: ____ chủ yếu là về _____. Đầu tiên, ____. Kế tiếp, ____. Sau đó, ____. Cuối cùng, ____.  

2. thảo luận về ý kiến Tài liệu : Bất kỳ trò chơi cờ, trò chơi bài hoặc trò chơi 
video nào có sẵn để chơi ở nhà 

 Thảo luận về chương trình truyền hình hoặc bộ phim nào bạn yêu thích với một số lý do để hỗ trợ ý tưởng 
của bạn.  
Khung câu: Theo tôi, tốt nhất (chương trình truyền hình / phim) là __ bởi vì Điều này (chương trình truyền 
hình / phim) tốt hơn những người khác bởi vì Ngoài ra, đây là một (chương trình truyền hình / phim) tuyệt vời 
vì ... 

3. viết Tài liệu : Giấy và bút chì, hoặc bất kỳ định dạng gõ 
nào như Google Docs hoặc Microsoft Word 

 Viết một đoạn văn mô tả bộ phim hoặc chương trình truyền hình nào là yêu thích của bạn và tại sao. Chỉnh 
sửa đoạn văn cho đúng chính tả, dấu câu và ngữ pháp.  
Khung câu: 
Bộ phim hoặc chương trình truyền hình yêu thích của tôi là ____ bởi vì Phần hay nhất của bộ phim hoặc 
chương trình truyền hình này là ____ bởi vì Lý do làm cho bộ phim hoặc chương trình truyền hình này tốt 
hơn những bộ phim khác là Chuyện. Cuối cùng, bạn nên xem bộ phim hoặc chương trình truyền hình này vì 
... 

4. Phỏng 
 
vấn Phỏng vấn một thành viên gia đình về bộ phim / 
chương trình truyền hình yêu thích của họ và ghi lại 
câu trả lời của họ. 

Tài liệu : Giấy và bút chì, hoặc bất kỳ định dạng gõ 
nào như Google Docs hoặc Microsoft Word 

 Sentence Frames: Sở  thích của bạn (phim / chương trình truyền hình) là gì? Chương trình phim / chương 
trình truyền hình yêu thích của tôi là ____ bởi vì 
Tại sao bạn thích điều này (chương trình phim / chương trình truyền hình)? Tôi thích bộ phim / chương trình 
truyền hình này bởi vì 
ai là nhân vật (yêu thích / ít yêu thích nhất) của bạn? Tại sao? Nhân vật (yêu thích / ít yêu thích nhất) của tôi 
là ____ bởi vì 
Bạn có muốn giới thiệu điều này (chương trình truyền hình / phim) cho người khác không? Tại sao hay tại 
sao không? Tôi (sẽ / sẽ không) giới thiệu điều này (phim / chương trình) vì. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Hãy cho học sinh của bạn thời gian để suy nghĩ và chuẩn bị câu hỏi và / hoặc trả lời của họ. 
● Nói một lúc trong các cuộc thảo luận của bạn. 
● Nhắc nhở học sinh của bạn để giao tiếp bằng mắt, nói rõ ràng và sử dụng một tốc độ dễ hiểu. 
● Cho học sinh của bạn thực hành bằng cách sử dụng Công cụ nghe của họ -  Tôi nghe bằng tai, 

mắt và trái tim. 



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

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



Các hoạt động học tập cho Sức khỏe & Tự chăm sóc 
  Lớp 5  

 
Tất cả chúng ta đều muốn con mình hạnh phúc và thành công.  Học tập xã hội và cảm xúc cung cấp 
nền tảng cho việc học tập an toàn và tích cực, và nâng cao khả năng thành công của học sinh trong 
trường học, nghề nghiệp và cuộc sống. Trong thời gian căng thẳng này, chúng tôi muốn học sinh của 
chúng tôi đặc biệt chú ý đến sức khỏe và chăm sóc bản thân. 
 

Các hoạt động của Tuần 2 

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

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

2. Ánh nắng mặt trời =Vitamin D Nguyên liệu : không 

 Ra ngoài, nhưng duy trì khoảng cách 6 feet! Ánh sáng mặt trời cải thiện tâm trạng của bạn và ở bên ngoài 
khuyến khích bạn năng động hơn và nó cung cấp cho bạn vitamin D giúp cơ thể bạn hấp thụ canxi. Tôi biết 
chúng ta sống ở Oregon và đôi khi thấy mưa nhiều hơn nắng, vì vậy hãy chạy ra ngoài khi bạn nhận thấy 
mặt trời đang chiếu sáng! Cuộn tròn trong một cửa sổ mặt trời đang chiếu vào! 

3. Nói phô mai! Vật liệu : không 

 Nụ cười trong gương trong 10 giây. Mỉm cười làm thư giãn cơ thể và làm dịu nhịp tim. Mỉm cười giải phóng 
endorphin làm giảm hormone gây căng thẳng. Nó cũng có thể tăng năng suất! 

4. Cho phép đi Tài liệu : không 

 Hãy tự hỏi mình về những gì bạn mong đợi về sự bình thường của bạn. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều và 
chúng tôi không biết khi nào chúng sẽ trở lại bình thường. Tất cả chúng ta đều thích nghi với một bình 
thường mới. Chấp nhận điều đó và buông bỏ những thứ bạn không thể thay đổi, sẽ giúp bạn tự chăm sóc 
bản thân. 

5. nghỉ kỹ thuật số Vật liệu : không 

 nghỉ giải lao kỹ thuật số. Cẩn thận bước ra khỏi thiết bị của bạn trong thời gian ngắn trong suốt cả ngày. Điều 
này cho phép bạn cảm thấy tập trung hơn khi bạn cắm lại. Hãy thử thực hiện 3 lần nghỉ kỹ thuật số nhỏ trong 
vòng 10 - 15 phút mỗi ngày. Nếu bạn đang có một thời gian khó khăn, hãy bắt đầu chỉ với một. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 
● LISTEN cho con của bạn. Thời gian này là căng thẳng cho tất cả chúng ta, và có ai đó  chỉ lắng nghe  có 

thể hữu ích. Nếu bạn hỏi họ đang làm như thế nào và họ nói với bạn rằng họ vẫn ổn, thì hãy tiếp tục hỏi 
(vào một thời điểm khác). Trẻ em có thể không phải lúc nào cũng có ngôn ngữ phù hợp để giải thích 
cảm giác của chúng. 



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

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

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



 
 
 

Tuần 3 



Các hoạt động học tập để đọc 
  lớp 5 Các  

 
tiêu chuẩn đọc của lớp năm Oregon yêu cầu học sinh  so sánh và đối chiếu, xác định một chủ đề và 
tóm tắt các văn bản.  Những hoạt động này sẽ giúp con bạn thực hành những kỹ năng này bằng cách 
sử dụng các văn bản (và các phương tiện khác) mà chúng lựa chọn. 
 

Tuần 3 hoạt động 

1. “So sánh & Contrast” Vật liệu:Bất kỳ cuốn sách tiểu thuyết / hình ảnh / truyện ngắn, một 
bộ phim / chương trình truyền hình 

 Tùy chọn 1- Tìm một cuốn sách hay một câu chuyện với một kết hợp / phim tương tự hoặc chương trình 
truyền hình. Điểm giống và khác nhau giữa những gì bạn đã xem và những gì bạn đọc là gì?  

Lựa chọn 2- Đọc hai đoạn đính kèm về Đường sắt ngầm. So sánh / đối chiếu hai đoạn văn.  

2. So sánh và tương phản Tài liệu hướng dẫn : Hai truyện ngụ ngôn (Tuần 4) hoặc bất kỳ 
tiểu thuyết, sách ảnh hoặc truyện ngắn 

 Đọc to bất kỳ hai văn bản bạn chọn. Xác định các nhân vật trong câu chuyện và so sánh / đối chiếu hai hoặc 
nhiều nhân vật. Xác định các cài đặt và so sánh / đối chiếu chúng là tốt. Sử dụng chi tiết cụ thể từ văn bản 
để hỗ trợ câu trả lời của bạn. 

3. Xác định “chủ đề” Vật liệu:Bất kỳ cuốn tiểu thuyết, truyện tranh, truyện ngắn hay 

 đọc một văn bản mà bạn lựa chọn và xác định “chủ đề” hoặc thông điệp của tác giả”. Bài học cuộc sống hay 
đạo đức của câu chuyện là gì? Làm sao bạn biết? Trích dẫn các ví dụ cụ thể từ văn bản để hỗ trợ câu trả lời 
của bạn.  

4. Tóm tắtvăn bản tài liệu : Bất kỳ tiểu thuyết, sách ảnh hoặc truyện ngắn 

 Đọc một cuốn tiểu thuyết hoặc sách ảnh bạn chọn. Khi bạn đọc, hãy tạo một bản đồ trực quan / hình ảnh / 
tâm trí để mô tả các yếu tố của câu chuyện (nhân vật, bối cảnh, vấn đề, giải pháp, hành động gia tăng).  

5. Tóm tắt văn bản Tài liệu : Bất kỳ tiểu thuyết, sách ảnh hoặc truyện ngắn nào có đối 
thoại 

 Đọc to bất kỳ câu chuyện nào bằng đối thoại. Thực hành đọc trôi chảy với biểu hiện. Chọn một cảnh trong 
câu chuyện và phát triển một kịch bản (như của một vở kịch hoặc bộ phim). Viết kịch bản, gán các phần và 
diễn xuất với người khác.  
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Sau khi đọc bất kỳ văn bản, thực hành xác định chủ đề. Phân tích và so sánh / đối chiếu các 
ký tự, cài đặt và sự kiện.  

● Thực hành đọc to một văn bản nhiều lần với sự trôi chảy và diễn đạt.  
● Khi bạn đọc một văn bản dài hơn, hãy dự đoán cho mỗi chương và viết nó xuống. Kiểm tra 

sau khi đọc để xem nếu bạn đã đúng! 
● Sử dụng bất kỳ văn bản, xác định 3-5 từ không quen thuộc. Sử dụng các manh mối ngữ cảnh 

để giúp bạn xác định các từ, sau đó thể hiện các từ bằng hình ảnh hoặc hình ảnh.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 



Hoạt động học tập cho việc đọc tiêu đề 1 
⭑ Lớp 5 ⭑ 

Điều gì & tại sao: 
Học sinh lớp năm cần sử dụng sự hiểu biết của mình về các phần từ (gốc và phụ tố) để đọc và hiểu các từ 
đa âm lạ. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn đọc ở cấp lớp năm. 

Tuần 3 Hoạt động 

1 
TÌM KIẾM NHIỀU NHÂN VIÊN 

Tài liệu : sách hoặc tạp chí, hoặc bất cứ 
thứ gì xung quanh nhà có các từ, như bao 
bì thực phẩm và bút chì  

 Một từ cơ bản là một từ có thể tự đứng. Chúng tự truyền đạt ý nghĩa đầy đủ của chúng và không cần tiền tố 
hoặc hậu tố để cho nghĩa của nó, tuy nhiên một từ cơ sở có thể có các phụ tố (tiền tố và hậu tố) được thêm vào 
từ sẽ thay đổi nghĩa của nó.  Tìm các từ trong môi trường gia đình của bạn có các phụ tố (tiền tố và hậu tố) thay 
đổi nghĩa của từ cơ sở. Bạn có thể tìm thấy những từ này trong một cuốn sách bạn đang đọc, hoặc từ các vật 
dụng xung quanh nhà như hộp thức ăn, lon, hoặc tạp chí hoặc thư. 
Bạn sẽ viết các từ trên biểu đồ trên trang tiếp theo. Sau đó xác định từ cơ sở là gì sau khi loại bỏ các tiền tố và / 
hoặc hậu tố và xác định định nghĩa của từ đó là gì và viết nó trên biểu đồ. 
 
                              Tiền tố + Từ cơ sở + Hậu tố = Từ mới 
  
                             pre + cook + ed = preooked 
 
Định nghĩa - trước + để hâm nóng thức ăn + đã xảy ra = đã nấu chín 

2 TÌM KIẾM WORD 

Tài liệu : lưới trống trên trang tiếp theo, bút 
chì  
 
 

Sử dụng danh sách các từ trong Hoạt động 1 để tạo tìm kiếm từ của 
riêng bạn. Điền vào các từ, sau đó điền vào phần còn lại của khoảng 
trống với các chữ cái khác. Có ai đó trong gia đình của bạn cố gắng tìm 
chúng! 

 

3 BÀI TẬP LÀM VIỆC Tài liệu : giấy và bút chì  
 

 Tạo nhiều từ nhất có thể với các tiền tố và hậu tố và các từ cơ bản sau đây. Gạch chân các phụ tố hoặc viết các 
phụ tố bằng một màu khác, sau đó sử dụng từ này trong một câu. 
 
Tiền tố:“trước” “lại” “un-”                     Các hậu tố:    “-less” “-able” “-ful”  
 
Base chữ:    “sắp xếp” “chạm”      “cung cấp” “kỹ năng”  “thành công” “thưởng thức” “ khóa  
 
“‘gió’‘gói’‘sống’‘kếtthúc’‘nhà nước’‘mở’‘dây’‘giúp đỡ’‘test’‘set’‘lương’những  

 gì gia đình có thể làm: 
● giúp học sinh xác định ý nghĩa của từ khi phá vỡ chúng 

ngoài việc 
 

 ● lắng nghe con của họ đọc và yêu cầu họ tóm tắt một 
phần của văn bản  

   



  

  
 
Hoạt động 1 
 

Lời  Tiền tố cơ bản Lời Suffix  Definition 

precooked “trước”  nấu “ed” Đã nấu 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Hoạt động2: Từ tìm kiếm 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 

 
 



Các hoạt động học tập để viết 
  lớp 5  

 
Tiêu chuẩn viết của Oregon cho lớp năm nói rằng học sinh sẽViết các văn bản thông tin / giải thích để 
kiểm tra một chủ đề và truyền đạt ý tưởng và thông tin rõ ràng.Những hoạt động này sẽ giúp học sinh 
của bạn sử dụng quy trình viết để tạo ra một bài luận hiệu quả. 
 

Các hoạt động của Tuần 3 

1. Động não /suy nghĩ Tài liệu : giấy, bút chì 

 Động não / Nghĩ  về điều gì đó mà bạn là một chuyên gia về trò chơi. Thảo luận về ý tưởng của bạn với bạn 
bè hoặc gia đình để giúp bạn quyết định nên viết về cái nào. Sau khi bạn chọn một bài để viết, liệt kê một số 
bước để thực hiện hoạt động hoặc cách bạn đã học cách thực hiện, những gì ai đó sẽ phải làm để trở thành 
một chuyên gia. 
 

2. Soạn / Viết tài liệu : giấy, bút chì 

 Soạn / Viết  3-4 đoạn giải thích lý do tại sao bạn là chuyên gia trong hoạt động này, các bước khác người 
khác sẽ cần thực hiện hoặc bạn đã thực hiện và một số ví dụ. Hãy nhớ có phần giới thiệu, 2-3 đoạn hỗ trợ 
và đoạn kết luận để tóm tắt những điểm chính của bạn. 
 

3. Nhậnphản hồi Tài liệu : giấy, bút chì 

 Gặp gỡ một người trong nhà để nhận  phản hồi  về bài viết của bạn. Hãy chắc chắn để nói về sự rõ ràng của ch
tổ chức các bước và sử dụng các cụm từ kết nối. Nhìn vào việc sử dụng dấu câu, chính tả và viết hoa trong vă
bản. Có 3-4 đoạn? Liệu các văn bản dính vào một chủ đề? Liệu văn bản 
có ý nghĩa và chảy từ đoạn này sang đoạn tiếp theo? 
 

4. Sửa đổi và chỉnh sửa tài liệu : giấy, bút chì, từ điển (in hoặc trực tuyến) 

 Sử dụng phản hồi để  chỉnh sửa và sửa đổi  văn bản của bạn. Hãy nhớ nghĩ về việc mở rộng, kết hợp và loại 
bỏ các câu cho sở thích. 
 

5. Viết bản thảo cuối cùng Tài liệu : giấy, bút chì, bút chì màu, bút màu hoặc bút đánh dấu 

 Tạo một bản sao cuối cùng và làm một minh họa cho bài luận của bạn. Chia sẻ nó với gia đình của bạn.  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Học sinh viết ở một nơi yên tĩnh. 
● Yêu cầu học sinh trình bày bài luận thông tin khi hoàn thành. 
● Cho học sinh tạo một sản phẩm hoàn chỉnh trên máy tính để chia sẻ với giáo viên hoặc bạn bè 

/ gia đình của họ. Đây có thể là Google Doc hoặc bản trình bày PowerPoint có hình ảnh. 
● Có ai đó ở nhà của bạn làm theo các hướng dẫn cụ thể có trong bài luận để hoàn thành nhiệm 

vụ. Thảo luận về việc các bước có đầy đủ và mô tả đủ hay không Có những bước còn thiếu 
có thể cần được thêm vào để thành công? 
 



Hoạt động học tập cho môn toán 
  ⭑ Lớp 5 ⭑ 

Học sinh lớp 5 chia các số có nhiều chữ số để tìm thương số (câu trả lời). Học sinh có thể sử dụng nhiều chiến 
lược khác nhau bao gồm chỉ tiêu một phần (chiến lược 7s), thuật toán tiêu chuẩn (phân chia dài), hình ảnh, v.v. 
Chúng tôi sử dụng phép chia để giải quyết nhiều vấn đề khác nhau bao gồm chia toàn bộ số, phân số và số thập 
phân.  

Các hoạt động của Tuần 3 

1. chia số  Tài liệu phânnguyên : Giấy và bút chì 

 Nhìn vào phương trình phân chia này 200 ÷ 25, số nào là cổ tức và số nào là số chia? Nhìn vào ví dụ chỉ 
tiêu một phần, bạn biết thương số. Tạo một vấn đề câu chuyện để đi cùng với phương trình. Bây giờ 
thực hành sử dụng chỉ tiêu một phần cho các phương trình sau.  Tiền thưởng:  Hãy thử ít nhất một chiến 
lược khác và giải thích những điểm tương đồng và khác biệt với ai đó ở nhà với bạn. 

a) 675 ÷ 25          b)   345 ÷ 15  
       c) Giả vờ bạn đang có kế hoạch một bữa tiệc cho tất cả các sinh viên trong cấp lớp của bạn. Có  208 
học sinh lớp 5 tổng. Bạn muốn đặt pizza, và biết rằng một chiếc pizza cho  13 học sinh ăn. Bạn cần bao 
nhiêu pizza để đặt hàng cho bữa tiệc? Phương trình chia là gì? Sử dụng một phần chỉ tiêu để giải quyết.  

2. Phân chia với cáccòn lại  tài liệu : Giấy và bút chì 

 Đôi khi các vấn đề về phân chia không tạo ra toàn bộ số lượng. Bạn có một số còn lại, hoặc một phần còn lại. Tìm 
thương số của các vấn đề phân chia sau bằng cách sử dụng ít nhất hai chiến lược cho mỗi vấn đề và giải thích chiến 
lược của bạn cho ai đó ở nhà với bạn, nếu có thể. 
Tiền thưởng:  Đừng để phần còn lại! Biến phần còn lại thành một phần bằng cách sử dụng  ước số. 

a) 842 13 b) 627 24       c) 1024 ÷ 33  

3. Nhà phân chia Vật liệu : Giấy, bút chì, bút màu / bút chì màu (tùy chọn) 

 Sử dụng các hướng để giải quyết các vấn đề phân chia và vẽ bức tranh đi kèm với nó! Đầu tiên, vẽ đường viền của 
ngôi nhà của bạn (một hình vuông và mái tam giác). Nếu vấn đề phân chia của bạn có phần còn lại, hãy làm  tròn 
đếngần nhất  số nguyên . Để tìm số lượng của.  

1. Cửa ra vào  trên ngôi nhà của bạn: chia 10 cho 2.  
2. Windows: chia ngày của tháng bạn được sinh ra cho số trẻ em trong gia đình của bạn  
3. Cây trong sân của bạn: Chia hai số đầu tiên của số điện thoại của bạn cho hai số cuối của số bạn . 
4. Những đám mây trên bầu trời: Chia số 30 cho tuổi của bạn 
5. Số lượng hạt mưa rơi từ những đám mây: Chia mã vùng số điện thoại của bạn (503, 971, 541, v.v.) cho số năm 

bạn đã sống ở Oregon 
6. Hoa trong sân: Chia số ngày trong tháng 4 cho số người trong nhà bạn. 

4. gia đình thực tế  Tài liệu :giấy và bút chì 

 Nhân và chialà mối quan hệ nghịch đảo của nhau. Khi bạn chia bạn tách thành các nhóm kích thước bằng nhau (số 
lượng nhỏ hơn). Khi bạn nhân lên, bạn tham gia các nhóm có kích thước bằng nhau (số lớn hơn). Nhìn vào ví dụ đầu 
tiên của một gia đình thực tế và sau đó hoàn thành các gia đình thực tế sau đây. 
6 x 4 = 24 25 x 2 = ___ 30 x ___ = 150 * Sử dụng các số sau để tạo gia đình thực tế của riêng bạn: 
4 x 6 = 24 __ x 25 = 50 5 x ___ = 150                            4, 7, 11 
24 4 = 6 50 ÷ 2 = __ 150 ÷ __ = __ 
24 ÷ 6 = 4 __ 25 = 2 150 ÷ __ = __ 

5. Tạo vấn đề về câu chuyện Tài liệu : Giấy và bút chì 

 Bạn có thể tạo ra các vấn đề phân chia từ các vật thể xung quanh nhà bạn không? Ví dụ, cuốn sách yêu thích của tôi có 
542 trang và 11 chương. Nếu tất cả các chương có cùng số trang, thì mỗi chương sẽ có bao nhiêu trang? Hoặc, tôi có 
tổng cộng 4 hộp ngũ cốc. Nếu mỗi hộp có 13 phần thì có bao nhiêu phần? Nếu tôi phải chia sẻ với 6 người trong gia 
đình, mỗi người sẽ nhận được bao nhiêu phần ngũ cốc? Đối với các vấn đề câu chuyện của riêng bạn, hãy nghĩ đến 
những thứ bạn có thể có rất nhiều, (lon thức ăn, thanh granola, legos, xe đồ chơi, kẹp tóc, cốc, bát, dĩa) và tạo ra các 
vấn đề thực tế trong cuộc sống của bạn, và giải quyết bằng nhiều chiến lược phân chia.  

 Những gì gia đình có thể làm 
● Yêu cầu học sinh lớp 5 của bạn giải thích các chiến lược phân chia của họ cho từng hoạt động. 
● Giải quyết các vấn đề với học sinh của bạn và so sánh, nói về những điểm tương đồng và khác biệt 



● Chia sẻ cách bạn sử dụng sự phân chia trong cuộc sống thực và lý do tại sao nó hữu ích. 



Hoạt động học tập cho khoa học 
  lớp 5  

  
Tiêu chuẩn khoa học thế hệ tiếp theo tuyên bố rằng học sinh lớp năm sẽ có thể chứng minh sự hiểu 
biết về các ngôi sao và mối quan hệ của chúng với trái đất. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn xác 
định các chòm sao, cho thấy khoảng cách của một ngôi sao với trái đất quyết định độ sáng của nó và 
cho thấy bóng tối bị ảnh hưởng như thế nào bởi vòng quay của trái đất. 
 

Các hoạt động của Tuần 3 

1. Điều gì ảnh hưởng đến Độ sáng của 
một ngôi sao: 
Khoảng cách  từTrái đất 

Vật liệu : 2 giống hệt nhau  đèn pin(2 đèn pin giống nhau vì các 
đèn pin khác nhau có bóng đèn khác nhau - khả năng / cường 
độ chiếu sáng khác nhau), 2 người, giấy và bút chì 

 Nếu hai đèn pin được chiếu vào một bức tường từ cùng một khoảng cách, liệu một cái sẽ sáng hơn? Tại 
sao? Nếu hai đèn pin được chiếu ở các khoảng cách khác nhau, thì độ sáng của chúng sẽ khác nhau như 
thế nào?  
Sử dụng hai đèn pin giống hệt nhau và sự giúp đỡ từ một thành viên trong gia đình để hoàn thành hoạt động 
này. Trong một căn phòng thiếu sáng, một người sẽ đứng cách bức tường 5ft, người kia, cách bức tường 
tương tự 10ft chiếu sáng ánh sáng của bạn. Ánh sáng nào từ hai đèn pin chiếu sáng nhất? Tại sao? Nếu 
không gian cho phép, hãy thử cùng một thí nghiệm từ khoảng cách xa hơn. Với cha mẹ, hãy mang đèn pin 
ra ngoài vào ban đêm để chiếu vào tường tòa nhà của bạn. Hãy cố gắng gần hơn và xa hơn đọc. Ghi lại 
phát hiện của bạn vào một tờ giấy để thảo luận thêm.  

2. chòm sao đèn pin  Vật liệu : Đèn pin, bìa cứng hoặc bất kỳ giấy cardstock, kéo, 
thẻ chòm sao 

 Sao chép các chòm sao vào giấy bìa cứng hoặc giấy bìa và chọc ra các ngôi sao bằng kéo của bạn. Trong 
một căn phòng tối, chiếu đèn pin của bạn qua các lỗ trên tấm bìa cứng trên tường hoặc trần nhà và chú ý 
cách nó tái tạo chòm sao ngay trong nhà bạn (các lỗ sẽ phải đủ lớn để ánh sáng xuyên qua)! Bạn có thể xác 
định chòm sao đèn pin nào đang chiếu qua chỉ bằng cách nhìn vào ánh sáng trên tường không? Có một 
thành viên trong gia đình chuyển lên chòm sao họ đang chiếu trên tường và xem bạn có đoán được đó là 
chòm sao nào không! 
 

3. Đobóng của bạn vật liệu : giấy, bút chì, Đồ thị độ dài của bóng (trang tiếp theo)  

 Quỹ đạo của Trái đất quanh mặt trời và vòng quay hàng ngày của Trái đất ảnh hưởng đến bóng tối như thế 
nào? Vào một ngày nắng đi ra ngoài 6 lần khác nhau. Sử dụng một mảnh giấy để ghi lại thời gian và độ dài 
của bóng theo inch. Sau khi bạn đã thu thập dữ liệu của bạn, ghi lại nó bằng cách làm cho biểu đồ của riêng 
bạn (xem Length of Shadows Graph ví dụ (xem trang sau). Bạn để ý gì? Có phải thay đổi cái bóng của bạn 
trong suốt cả ngày, và nếu như vậy, làm thế nào? 
 

 Gia đình gì Can Làm 
 
gia đình, những câu hỏi mở càng nhiều bạn có thể hỏi càng tốt. Mặc dù rất dễ đưa ra câu trả lời cho 
họ, hãy cho phép con bạn đấu tranh một chút với câu trả lời. (Cuộc đấu tranh sản xuất phát triển tế bào 
não!) 

● Vào một đêm rõ ràng Hãy nhìn chằm chằm và tìm kiếm bất kỳ chòm sao nào bạn có thể tìm 
thấy. Hỏi những chòm sao nào họ có thể tìm thấy.  

● Tại sao đôi khi mặt trăng có vẻ rất lớn?  
● Tại sao các ngôi sao khác dường như rất nhỏ?  
● Nếu bạn có quyền truy cập, khoảng cách của Mặt trăng, Sao Hỏa , Sao Kim, Sao Mộc, Sao 

Thiên Vương và Sao Diêm Vương đến Trái Đất.  



 

 
 
 
 

 



Các hoạt động học tập cho nghiên cứu xã hội 
  Lớp 5  

 
 
Các tiêu chuẩn nghiên cứu xã hội của Oregon cho lớp 5 yêu cầu học sinh:  xác định vị trí và kiểm tra 
13 thuộc địa của Anh đã trở thành Hoa Kỳ và xác định những người sáng lập sớm, và mô tả 
cuộc sống hàng ngày.  Những hoạt động này sẽ giúp con bạn mô tả cuộc sống hàng ngày ở 13 thuộc 
địa của Anh.  
 

Hoạt động tuần 3 

1. cho trẻ em thuộc địa Tài liệu : Đọc bài viết Tác phẩm (đính kèm) 
Bút chì và / hoặc bút tô đậm 

 Đọc kỹ bài viết Cuộc sống của trẻ em thuộc địa. Khi bạn đọc, gạch chân hoặc tô sáng 5 chi tiết mô tả cách 
trẻ em thuộc địa sống. Nói với một thành viên gia đình những gì bạn đã học. 

2. So sánh và đối chiếu các tài liệu : Đọc bài viết Tác phẩm (đính kèm) 
Giấy và bút chì hoặc bút 

 Xem lại các ghi chú được tô sáng của bạn từ ngày 1. Tạo sơ đồ venn hoặc lập danh sách về cách cuộc sống 
của trẻ em trong thời thuộc địa giống và khác với cuộc sống của bạn . Viết 1-3 câu so sánh và đối chiếu. 
Trong thời kỳ thuộc địa, trẻ em ___, nhưng I___. Cuộc sống của một đứa trẻ thuộc địa cũng giống như tôi 
bởi vì cả hai chúng tôi đều ___.  

3. Tóm tắt tài liệu : Đọc bài viết Tác phẩm (đính kèm) 
Giấy, bút chì và đồ dùng tô màu 

 Tạo một poster mô tả ít nhất một khía cạnh của cuộc sống hàng ngày cho trẻ em thuộc địa (nhà / gia đình, 
công việc, trường học). Hãy chắc chắn rằng poster của bạn gọn gàng và đầy màu sắc và nó bao gồm một 
tiêu đề và nhãn hoặc chú thích giải thích bản vẽ của bạn. Viết một đoạn văn tóm tắt những gì bạn đã học 
được trong tuần này về cuộc sống hàng ngày cho trẻ em thuộc địa. Trong bản tóm tắt của bạn giải thích lý 
do tại sao bạn thích hoặc không thích sống trong thời thuộc địa. Chia sẻ poster của bạn với một thành viên 
gia đình.  

4.  Viết một câu chuyện kể Tài liệu:  Đọc bài viết Tác phẩm (đính kèm) 
Giấy và bút chì 

 Hãy tưởng tượng rằng bạn là một thực 
dân sống trong thời gian của bài viết 
này. Viết một mục nhật ký hư cấu kể lại 
các sự kiện trong ngày của bạn. Thử 
thách bản thân để sử dụng thông tin từ 
bài viết. Hãy nhớ rằng bạn đang viết từ 
quan điểm của người thứ nhất.  

 

   

  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Chia sẻ một câu chuyện hoặc hình ảnh thời thơ ấu của bạn với học sinh lớp 5 của bạn. 
Hỏi học sinh của bạn như thế nào trường, nhà, khu phố hoặc các hoạt động hàng ngày 
của họ so với của bạn. Làm thế nào để kinh nghiệm của gia đình bạn so sánh với một 
đứa trẻ trong thời thuộc địa? 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



Hoạt động học tập cho nghệ thuật 
  Lớp 5  

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 năngthiết yếu và khả năngcho các công dân thế kỷ 21 thành 
công. Tuần này chúng tôi sẽ cung cấp các hoạt động trong lĩnh vực   Nghệ thuật thị giác và Nghệ 
thuật truyền thông. 
  

Các hoạt động của Tuần 3 

1. Tạo một Menu các dòng Vật liệu : giấy và bút chì 

 Chia một mảnh giấy thành một mảng 4 x 5. Trong mỗi hộp nhỏ, vẽ một loại đường khác nhau và dán nhãn. 
Ví dụ: đường thẳng, đường cong, đường răng cưa và đường thẳng song song. Nhìn xung quanh bạn, 
những loại đường bạn nhìn thấy trong thế giới của bạn?  Dòng Lines là cơ bản để vẽ như chữ và từ để viết. 
-Giảng viên nghệ thuật địa phương, Roger Kukes  
HOẶC Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: VA.3.CR3.4. 2. Chọn trong số các phương pháp và kỹ thuật thử nghiệm để xác định giải 
pháp hiệu quả nhất.  

2. Menu Trọng lượng Đường Nguyên liệu : giấy và bút chì 

 Khi bạn vẽ bằng bút chì, bạn có thể điều khiển loại đường kẻ bút chì tạo ra dựa trên mức độ áp lực được sử 
dụng, hoặc góc mà bạn cầm bút chì. Trọng lượng đường cao cấp đề cập đến độ dày và độ trong suốt. Bạn 
có thể có một vạch tối dày, hoặc một vạch sáng dày. Một số họa sĩ sử dụng 'dòng thì thầm' (dòng hầu như 
không nhìn thấy), để phác thảo trước khi họ cam kết với một bản vẽ vì dòng thì thầm rất dễ xóa. Bắt đầu 
một menu mới bằng cách tạo một mảng hộp 4 x 5. Trong mỗi hộp, hãy thử vẽ càng nhiều đường khác nhau 
với trọng lượng khác nhau càng tốt bằng bút chì của bạn. 
HOẶC Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: VA.3.CR3.4. 2. Chọn trong số các phương pháp và kỹ thuật thử nghiệm để xác định giải 
pháp hiệu quả nhất.  

3. viết cho người ngoài hành tinh Tài liệu : giấy và bút chì 

 Sử dụng những gì bạn đã thực hành trong các hoạt động 1 và 2, khởi động bút chì của bạn trên một mặt 
giấy và sử dụng nhiều loại đường khác nhau mà không cần nhấc bút chì lên cho đến khi bạn sang bên kia 
của tờ giấy. Sử dụng phương pháp Vẽ-Tạm dừng-Vẽ. Vẽ trong 10 giây, sau đó tạm dừng trong 10 giây, điều 
này sẽ cho phép bạn quyết định loại đường tiếp theo sẽ vẽ! Đừng sợ chiếm nhiều không gian trên giấy của 
bạn! Thưởng thức vẽ đường! 
HOẶC Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: VA.3.CR3.4. 2. Chọn trong số các phương pháp và kỹ thuật thử nghiệm để xác định giải 
pháp hiệu quả nhất.  

4. tin tức thực tế Tài liệu :  

 Khi bạn xem tin tức, bạn đang thấy công việc của một nhóm người điều tra các câu chuyện, thiết kế logo, 
biểu đồ và đồ thị, chọn ảnh để giúp người xem hiểu thông điệp của họ, nghĩ về âm nhạc họ có thể phát trong 
đó bối cảnh, chọn trang phục của người thuyết trình, viết kịch bản, lên kế hoạch cho đạo cụ mà người thuyết 
trình sẽ sử dụng và chọn ánh sáng, và họ thực hành. Hãy thử lập kế hoạch và trình bày một tin tức phát 
sóng về một chủ đề ban đầu mà bạn điều tra. Trình bày trước gương, hoặc cho ai đó trong nhà của bạn. 
OR Tiêu chuẩn nghệ thuật được đánh địa chỉ: MA.1.CR1.5 1. Hình dung các ý tưởng và sáng tạo ban đầu cho các tác phẩm nghệ 
thuật truyền thông sử dụng kinh nghiệm cá nhân và / hoặc công việc của người khác. 
 

  :  

  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Tham gia với con bạn khi chúng vẽ.  Chúng tôi khuyến khích sinh viên nhìn vào môi trường xung quanh 



theo những cách mới khi họ xác định các loại đường khác nhau.Bạn sẽ ngạc nhiên về cách nghệ thuật 
vẽ của bạn sẽ trông như thế nào với kinh nghiệm nghệ thuật tối thiểu! THƯỞNG THỨC! 

 



Hoạt động học tập cho sức khỏe 
  Học  

 
sinh lớp 5 lớp 5 sẽ có thể phân tích các tài nguyên cung cấp thông tin sức khỏe hợp lệ. Họ sẽ 
có thể phân tích các hành vi sức khỏe cá nhân và cách để giữ cho cơ thể của họ khỏe mạnh 
và an toàn. 
 

Các hoạt động của Tuần 3 

1. Thực phẩm cho xương Nguyên liệu:  Bản tin về xương (đính kèm) 

 Đọc trang trước của bản tin Bones. Sau khi đọc phần Thực phẩm dành cho xương, hãy nhớ và ghi nhớ 
những gì bạn đã học về dinh dưỡng trong Tuần 1, xác định 3 thực phẩm hoặc đồ uống có lợi cho xương. Nói 
với ai đó trong nhà của bạn về lý do tại sao những thứ này sẽ tốt để ăn hoặc uống. Thảo luận về cách bạn có 
thể thêm một trong số chúng vào chế độ ăn uống của bạn để giữ cho xương chắc khỏe! 

2. khớp Vật liệu : Bản tin Bones (đính kèm) 

 Đọc trang sau của bản phân phát Bones. Sau khi đọc, hãy nghĩ về một ví dụ về khớp bản lề khác (như khuỷu 
tay) và một khớp bóng và ổ cắm khác (như hông). Một hoạt động hoặc hành động mà mỗi loại khớp cho 
phép bạn làm là gì? Chia sẻ câu trả lời của bạn với ai đó ở nhà và xem họ có bất kỳ ví dụ nào khác không. 
 

3. Tóm tắt tài liệu : Bản tin về xương (đính kèm) 
                  Giấy và bút chì hoặc bút 

 Viết một đoạn văn tóm tắt những gì bạn đã học được trong tuần này về xương. Thử thách bản thân để sử 
dụng từng từ được liệt kê trong Thuật ngữ trong bản tin Bones của bạn. Chia sẻ đoạn này với ai đó ở nhà. 
 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● lộn xộn! Nếu bạn nấu thịt gà hoặc một con vật khác vẫn còn xương, hãy dành chút thời gian 
để kiểm tra xương và cơ bắp. Nắm một nửa xương để thấy tủy giống như thạch bên trong. 
Tủy là nơi tạo ra các tế bào hồng cầu. Chỉ ra một số sụn chạy qua thịt. Cho trẻ cảm nhận nó 
để có được một ý tưởng về sự mạnh mẽ và linh hoạt của nó. Hãy nhớ rửa tay, dụng cụ và tất 
cả các bề mặt sau khi xử lý thịt sống! 

● Tập thể dục cho xương của bạn! Bài tập xương là phải cho sức khỏe tốt. Hãy thử nhảy dây, 
chống đẩy, kéo và chạy để giữ cho xương của bạn khỏe mạnh! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bones 

 
Bones, cùng với cơ bắp, trang điểmcủa bạn  hệ thống cơ xương.  Xương cho bạn hình dạng, trong khi 
cơ bắp cho bạn sức mạnh! 

 
Xương làm gì? 
Một trong những điều quan trọng nhất mà 
xương của bạn làm là cho hình dạng cơ thể 
của bạn. Nếu họ không làm điều đó, bạn sẽ 
khập khiễng như một con búp bê giẻ rách! 
Công việc quan trọng khác của họ là bảo vệ 
các cơ quan bên trong cơ thể bạn. Hãy tưởng 
tượng bạn đang đập đầu nếu không có hộp 
sọ để bảo vệ bộ não của bạn! Giống như hộp 
sọ bảo vệ não của bạn, xương sườn của bạn 
giống như một cái lồng bảo vệ tim và phổi 
của bạn. Cột sống của bạn bảo vệ tủy sống 
của bạn, trung tâm của hệ thống thần kinh 
của bạn. 
 
Nói về cột sống của bạn, đưa tay trở lại và 
cảm nhận nó. Nó không chỉ là một xương dài 
phải không? Thay vào đó, bạn cảm thấy một 
bó xương gập ghềnh gọi là  đốt sống . Một đĩa 
đệm hoạt động như một đệm giữa mỗi đốt 
sống.  
 
Bạn có 33 đốt sống. Một số đốt sống được 
hợp nhất với nhau và trông giống như một 
xương. Mỗi một đốt sống này có một lỗ xuyên 
qua giữa, mà tủy sống của bạn trượt qua 

phải. Xương sống của bạn được xây dựng theo cách này để bạn có thể uốn cong và xoắn. 

 



 
 
Làm thế nào xương hoạt động 
Bây giờ, xương của bạn có một công việc quan trọng khác ngoài việc bảo vệ các cơ quan của bạn. 
Xương là mô sống. Bên trong xương nhất định, giống như xương ở tay và chân của bạn, là một thứ gọi 
là tủy . Tủy này tạo ra các phần của máu của bạn, chẳng hạn như các tế bào hồng cầu. Các tế bào 
hồng cầu chỉ tồn tại khoảng bốn tháng, vì vậy tủy đỏ luôn bận rộn tạo ra nguồn cung cấp mới. Thực 
tế, tủy trong xương của bạn tạo ra từ 2 đến 3 triệu tế bào hồng cầu mỗi giây! 
 
Điểm mà hai hoặc nhiều xương gặp nhau được gọi là  khớp . Bên trong khớp, xương được giữ với nhau 
bằng các dải cao su siêu mạnh, gọi là  dây chằng . 
 
Một số khớp chỉ di chuyển theo một hướng. Ví dụ, khuỷu tay của bạn là khớp mà bạn có thể uốn cong 
về phía trước, nhưng không lùi lại. Chúng được gọi là khớp bản lề vì chúng được chế tạo giống như 
bản lề trên cửa. Bạn cũng có các khớp cho phép xương của bạn di chuyển theo 
nhiều hướng khác nhau. Khớp hông của bạn có thể di chuyển về phía trước, lùi, 
lên, xuống và xung quanh. Khớp hông của bạn được gọi là khớp bóng và ổ cắm.  
 
Cơ bắp của bạn thậm chí không thể đứng lên mà không có xương! 

 
 
 
 

Bảng chú giải 
   



 



Hoạt động học tập cho âm nhạc 
  Lớp 5  

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 5 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 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 

 
 



Hoạt động học tập để nói và nghe 
  Lớp 5  

 
Ở lớp 5, học sinh đang học cách  xem lại ý tưởng và rút ra kết luận, hỏi và trả lời các câu hỏi để 
xây dựng một cuộc thảo luận và báo cáo về một chủ đề với các chi tiết rõ ràng.  Những hoạt động 
học tập này sẽ tạo cơ hội cho con bạn nói thành câu hoàn chỉnh, cho phép chúng cung cấp chi tiết và làm 
rõ, trong khi sử dụng ngôn ngữ học thuật. 
 

Hoạt động của Tuần 3 

1. Mô tả công thức Nguyên liệu : Không 

 Mô tả các bước để tạo công thức yêu thích của bạn. Điều này có thể được thực hiện có hoặc không thực sự 
chuẩn bị bữa ăn. 
Khung câu: Bước đầu tiên để tạo ___, là tới Tiếp theo, bạn nên ___. Sau đó, bạn cần phải ___. Cuối cùng, 
bạn nên ____.  

2. thảo luận về ý kiến Tài liệu : Không 

 Thảo luận về bữa ăn yêu thích của bạn là gì với nhiều lý do để hỗ trợ cho ý tưởng của bạn.  
Khung câu: Theo tôi, bữa ăn ngon nhất là __ bởi vì Bữa ăn này ngon hơn những bữa khác bởi vì Ngoài ra, 
đây là một bữa ăn tuyệt vời vì ... 

3. viết Tài liệu : Giấy và bút chì, hoặc bất kỳ định dạng gõ 
nào như Google Docs hoặc Microsoft Word 

 Viết một đoạn văn miêu tả bữa ăn yêu thích của bạn và giải thích lý do tại sao. Chỉnh sửa đoạn văn cho đúng 
chính tả, dấu câu và ngữ pháp.  
Khung câu: 
Bữa ăn yêu thích của tôi là ____ bởi vì Phần hay nhất của bữa ăn này là ____ bởi vì Lý do làm cho bữa ăn 
này ngon hơn những bữa khác là Trà. Cuối cùng, bạn nên chuẩn bị bữa ăn này vì ... 

4. Phỏng vấn 
 
Yêu cầu một thành viên trong gia đình dạy bạn cách 
làm bữa ăn yêu thích của họ.  

Nguyên liệu : Không có 

 khung Câu: Món ăn yêu thích của bạn để làm gì? Tại sao? Bữa ăn yêu thích của tôi cần chuẩn bị là ____ bởi 
vì 
Làm thế nào để bạn thực hiện ___? Đầu tiên, bạn nên ____, sau đó bạn nên ____, sau đó bạn ____, cuối 
cùng, bạn ____.  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

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

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

dễ hiểu. 
● Cho học sinh của bạn thực hành bằng cách sử dụng Công cụ nghe của họ -  Tôi nghe 

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

hoặc  “Không” 
● Khuyến khích học sinh của bạn thêm vào phản ứng của họ và giải thích suy nghĩ của 

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



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

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



Các hoạt động học tập cho Sức khỏe & Tự chăm sóc 
  Lớp 5  

Tất cả chúng ta đều muốn con mình hạnh phúc và thành công.  Học tập xã hội và cảm xúc cung cấp nền 
tảng cho việc học tập an toàn và tích cực, và nâng cao khả năng thành công của học sinh trong trường 
học, nghề nghiệp và cuộc sống. Trong thời gian căng thẳng này, chúng tôi muốn học sinh của chúng tôi 
đặc biệt chú ý đến sức khỏe và chăm sóc bản thân. 

Các hoạt động của Tuần 3 

1. Công cụ Nghe Tài liệu về : không có 

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

2. Vậtthú cưng liệu cho : một con vật (của bạn hoặc có thể của người khác) 

 Thú cưng là một cách tuyệt vời để giảm căng thẳng. Họ nói chung là tình cảm, vuốt ve họ là giảm căng thẳng 
và nếu họ bất cứ điều gì giống như con mèo của tôi, họ cũng làm cho bạn cười. Theo trang web của CDC, 
nhậtChúng tôi không có bằng chứng cho thấyđồng hành động vật, bao gồm cả vật nuôi, có thể lây lan 
COVID-19. 

3. màu Vật liệu : giấy, bút chì hoặc vật liệu 

 tô màu Tô màu hoặc vẽ là một cách dễ dàng để thực hành chánh niệm. Điều này mất tập trung hoàn toàn và 
đòi hỏi bạn phải chậm lại và đưa mọi thứ ra khỏi tâm trí của bạn. Tô màu giúp giảm lo lắng và căng thẳng. 

4. Nói chuyện! Tài liệu : không 

 Xác định ai đó mà bạn muốn trở nên thân thiết hơn. Đó có thể là người mà bạn biết rõ hoặc người mà bạn 
mới biết. Nó rất hữu ích cho bất cứ ai bạn muốn cảm thấy gần gũi, bao gồm các thành viên gia đình, bạn bè 
và người quen. Hỏi nhau những câu hỏi sau: 
● Đưa ra sự lựa chọn của bất kỳ ai trên thế giới, bạn muốn ai là khách ăn tối? 
● Nếu một quả cầu pha lê có thể cho bạn biết về bản thân, cuộc sống của bạn, tương lai hoặc bất cứ điều gì 

khác, bạn muốn biết điều gì? 
● Bộ nhớ quý giá nhất của bạn là gì? 
● Nói với đối tác của bạn một cái gì đó mà bạn thích về họ. 

5. Xóa không gian của bạn (phòng / ba 
lô) Vật liệu : không cónào 

 sự lộn xộn trực quancó thể gây mất tập trung. Sử dụng chánh niệm tập trung để dành một vài phút chăm sóc 
không gian của bạn và quyết định nơi để đồ đạc của bạn và những gì cần vứt bỏ. Một khi bạn dọn sạch 
không gian của mình, bạn sẽ giải phóng năng lượng tinh thần và cảm xúc để bạn có thể tập trung tốt hơn và 
bắt đầu công việc của mình. 

 Những gì gia đình có thể làm 
● LISTEN cho con của bạn. Thời gian này là căng thẳng cho tất cả chúng ta, và có ai đó  chỉ lắng nghe  có thể hữu 

ích. Nếu bạn hỏi họ đang làm như thế nào và họ nói với bạn rằng họ vẫn ổn, thì hãy tiếp tục hỏi (vào một thời 
điểm khác). Trẻ em có thể không phải lúc nào cũng có ngôn ngữ phù hợp để giải thích cảm giác của chúng. 

● Hãy yên tâm. Thường xuyên. Nhắc nhở họ chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua điều này. 



● Điều quan trọng là mặc dù bạn và con bạn đang duy trì sự tách biệt, không ai cảm thấy bị cô lập hoàn toàn. Tận 
dụng cơ hội để tiếp cận và tương tác với người khác, ngay cả khi ở khoảng cách (6 feet), trên điện thoại, trực 
tuyến hoặc qua thư điện tử! 

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



 
 
 

Tuần 4 



Các hoạt động học tập để đọc 
  lớp 5 Các  

 
tiêu chuẩn đọc của lớp năm Oregon yêu cầu học sinh  xác định nghĩa của các từ và cụm từ, bao 
gồm cả ngôn ngữ tượng hình như similes và ẩn dụ.  Những hoạt động này sẽ giúp con bạn thực 
hành những kỹ năng này bằng cách phân tích một câu chuyện ngụ ngôn (một câu chuyện ngắn với 
một đạo đức). 
 

Các hoạt động của Tuần 4 

1. Xem lại chủ đề về các tài liệu trên máy tính xách tay : Các chú cáo và chú dê (đính kèm) 

 Đọc to câu chuyện nhiều lần. Chủ đề của người Viking là gì hay đạo đức của câu chuyện là gì? Tác giả 
muốn người đọc biết hay nhớ điều gì? Sử dụng chi tiết để giải thích câu trả lời của bạn. 

2. Từ vựng ngữ cảnh của manh mối Các tài liệu hướng dẫn : Con cáo và con dê (đính kèm) 

 Đọc lại con cáo Con cáo và con dê. Sử dụng “manh mối bối cảnh” để tìm ra ý nghĩa của 
từ “hoàncảnh”. Những manh mối giúp bạn hiểu ý nghĩa của từ này? Tạo câu của riêng bạn hoặc câu chuyện 
bằng cách sử dụng từ “hoàncảnh”. 

3. Ngôn ngữ tượng hình của nhà cung 
cấp  

Vật liệu : Một con quạ và một con thiên nga (đính kèm), bút chì, 
giấy 

 Đọc to câu chuyện và xác định chủ đề Hồi. Tác giả muốn người đọc biết hay nhớ điều gì? Gạch chân hoặc 
khoanh tròn bất kỳ similes nào khác (so sánh bằng cách sử dụng các từ như hoặc như) hoặc ẩn dụ siêu âm 
(so sánh không sử dụng các từ như hoặc như) bạn tìm thấy. Viết ra những gì bạn nghĩ rằng mỗi similes có 
nghĩa là.  

4. 
C
á
c 

Similes của Nhật Bản tài liệu về : Một văn bản viễn tưởng về sự lựa chọn của bạn, giấy / 
bút chì 

 Khi bạn đọc một văn bản bạn chọn, hãy ghi lại bất kỳ similes nào (so sánh bằng cách sử dụng hoặc như) 
bạn tìm thấy. Cố gắng tìm 3-5 số similes, sau đó xác định và viết ra ý nghĩa của chúng. Tùy chọn: nếu sách 
của bạn không bao gồm bất kỳ similes nào, hãy tạo ra cuốn sách của riêng bạn dựa trên những gì bạn đọc. 

5. 
C
á
c 

ẩn dụ của hoàng cung Vật liệu : Một văn bản hư cấu về sự lựa chọn của bạn, giấy / bút 
chì 

 Khi bạn đọc một văn bản bạn chọn, ghi lại bất kỳ ẩn dụ nào của Hồi giáo (so sánh không sử dụng như hoặc 
như) bạn tìm thấy. Cố gắng tìm 3-5 ẩn dụ của người khác, sau đó xác định và viết ra ý nghĩa của chúng. Tùy 
chọn: nếu cuốn sách của bạn không bao gồm bất kỳ ẩn dụ nào của người Viking, hãy tạo ra cuốn sách của 
riêng bạn dựa trên những gì bạn đọc. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 
 

● Xác định vị trí một cuốn sách hoặc chương trình với truyện ngụ ngôn hoặc truyện dân 
gian. Đọc / xem như một gia đình và thảo luận về đạo đức / chủ đề của mỗi. 

● Nghe similes và ẩn dụ khi bạn đọc hoặc xem một chương trình. Tạm dừng để tìm ra ý 
nghĩa theo nghĩa đen và nghĩa bóng của chúng. 



● Bạn đọc một chương trình, bộ phim hay phim tài liệu yêu thích bằng cách tắt âm lượng 
và bật chú thích. Xác định các ví dụ mới hoặc ẩn dụ khi bạn đọc. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



Hoạt động học tập cho Tiêu đề 1 Đọc 
 Lớp 5  

Học sinh lớp năm cần sử dụng sự hiểu biết của mình về các phần từ (gốc và phụ tố) để đọc và hiểu 
các từ đa âm lạ. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn đọc ở cấp lớp năm.  
 

Tuần 3 Hoạt động 

1 TÌM HIỂU ROOTS Tài liệu : sách hoặc tạp chí, hoặc bất cứ thứ gì xung quanh nhà 
có các từ, chẳng hạn như bao bì thực phẩm và bút chì Các 

 từ cơ bản là những từ có thể tự đứng. Chúng tự truyền đạt ý nghĩa đầy đủ của chúng và không cần tiền tố 
hoặc hậu tố để cho nghĩa của từ, tuy nhiên, một từ cơ sở có thể có các phụ tố (tiền tố và hậu tố) được thêm 
vào từ sẽ thay đổi nghĩa của nó.  Rễ, mặt khác, tạo thành cơ sở của các từ khác và không thể đứng một mình. 
Họ cần một phụ tố (tiền tố hoặc hậu tố) để trở thành một từ thực sự.  Tìm kiếm các từ trong môi trường nhà 
của bạn có nguồn gốc Hy Lạp hoặc Latin trong đó. Bạn có thể tìm thấy những từ này trong sách hoặc tạp chí, 
hoặc từ các vật dụng xung quanh nhà như hộp thức ăn hoặc thư. Viết các từ trên biểu đồ trên trang tiếp theo. 
Tách các gốc từ bất kỳ phụ tố nào và xác định định nghĩa của từ này và viết nó trên biểu đồ. Không biết ý 
nghĩa? Cố gắng xác định nghĩa sau khi tách các từ và phân tích các phần: 
  
                             Tiền tố + Root + Suffix = Từ mới 
  
                              Un + port + could = unportable 
 
Định nghĩa - không + mang + có thể = không có khả năng mang theo 

2 TÌM KIẾM WORD Tài liệu : Lưới trống trên trang tiếp theo và bút chì  

Sử dụng danh sách các từ trong Hoạt động 1 để tạo tìm kiếm từ của riêng bạn. Điền vào các từ, sau đó điền vào 
phần còn lại của khoảng trống với các chữ cái khác. Có ai đó trong gia đình của bạn cố gắng tìm chúng! 

3 CÔNG TÁC LÀM VIỆC Tài liệu : giấy và bút chì và biểu đồ trên trang sau 

 

 
Tạo nhiều từ nhất có thể với các từ sau: nghĩa là phổ biến để tìm kiếm và cấu trúc có nghĩa là xây dựng, kết 
hợp với các tiền tố sau: tái chế, ăn một món ăn, một món ăn, một món ăn ngon, một món ăn ngon, một món 
ăn ngon ive phạm, hung ing, ăn liền, trực tiếp. Sử dụng biểu đồ trên trang tiếp theo để tạo từ. Sau đó sử dụng 
mỗi từ trong một câu. 

Có gì gia đìnhcó thể làm 
 

● sinh viêngiúp tìm lời multisyllabic trong nhà của họ 
● Xác định ý nghĩa của từ bằng cách phá vỡ chúng ra xa nhau 
● tìm kiếm từ Đỗ với nhau sau sinh tạo ra nó 

 
 
 



  
 
Hoạt động 1: Roots Hiểu 
Tiền tố 
(nếu có) gốc 

Suffix (nếu 
có) Định nghĩa 

“un” 

“ port 
Camer
on Chỉ có thể có khả năng di chuyển hoặc mang theo 

    

    

    

    

    

 
Hoạt động 2: Tìm kiếm từ 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 
Hoạt động 3: Tạo từ 



 



Học Hoạt động cho Viết 
  Lớp 5  

 

Oregon 5th Graders sẽ có thể viết văn bản thông tin / giải thích để kiểm tra một chủ đề và 
truyền đạt ý tưởng và thông tin rõ ràng.    (CCSS W5.2) 
 

Các hoạt động của Tuần 4 

1. Độngsuy nghĩ và tư vậtduy : giấy, bút chì 

 Động não / Suy nghĩ  về cách Trái đất, Mặt trời và Mặt trăng giống nhau và khác nhau. Viết ra ý 
tưởng của bạn và sắp xếp các ý tưởng sẽ giúp bạn viết các ý tưởng thành bốn đoạn. 
 

2. Soạn / Viết tài liệu : giấy, bút chì 

 Soạn / Viết  bốn đoạn văn mô tả những điểm tương đồng và khác biệt của Trái đất, Mặt trời và Mặt 
trăng. Hãy chắc chắn rằng đoạn đầu tiên của bạn là phần giới thiệu, hai đoạn giữa mô tả những 
điểm tương đồng và khác biệt, và đoạn cuối là đoạn kết luận.  
 

3. Nhậnphản hồi Tài liệu : giấy, bút chì 

 Gặp gỡ một người trong nhà để nhận  phản hồi  về bài viết của bạn. Hãy chắc chắn để nói về ý tưởng 
bạn và cách chúng chuyển từ đoạn này sang đoạn khác. Nhìn vào việc sử dụng dấu câu, chính tả và
hoa trong văn bản. Mỗi đoạn có một câu chủ đề, chi tiết, và một kết luận? Có lỗi chính tả cần được sử
chữa? 
 

4. Sửa đổi và chỉnh sửa tài liệu : giấy, bút chì, từ điển (in hoặc trực tuyến) 

 Sử dụng phản hồi để  chỉnh sửa và sửa đổi  văn bản của bạn. Hãy nhớ nghĩ về việc mở rộng, kết 
hợp và loại bỏ các câu cho sở thích.  
 

5. Viết bản thảo cuối cùng Tài liệu : Giấy / Bút chì, bút chì màu, bút màu hoặc bút đánh 
dấu 

 Tạo một bản sao cuối cùng và làm một số minh họa cho bài luận của bạn. Chia sẻ nó với gia đình 
của bạn.  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Học sinh viết ở một nơi yên tĩnh. 
● Cho học sinh tạo một sản phẩm hoàn chỉnh trên máy tính để chia sẻ với giáo viên hoặc bạn bè 

/ gia đình của họ. Đây có thể là Google Doc hoặc bản trình bày PowerPoint có hình ảnh. 
● Cho học sinh đọc tác phẩm đã hoàn thành và ăn mừng thành tích viết. 

 
 
 



Hoạt động học tập cho môn toán 
 ⭑ Lớp 5 ⭑ 

Học sinh nên tạo các phân số tương đương (bằng nhau) bằng cách nhân hoặc chia, cộng và trừ các 
phân số với mẫu số và không giống mẫu số (số dưới cùng), nhân và chia phân số & số hỗn hợp. Hiểu 
rằng các phân số đại diện cho  các phần của tổng thể  làm sâu sắc ý nghĩa số của chúng trong thế giới 
thực. 

Các hoạt động của Tuần 4 

1. Các phân số tương đương  Nguyên liệu : Giấy và Bút chì 

 Tạo ít nhất  TEN các phân số tương đương  cho mỗi phân số sau bằng cách nhân hoặc chia tử số (trên 
cùng) và mẫu số (dưới) cho cùng một số: , , , và 1.2

1
3
1

50
20 8

24   
Phần thưởng:  Tạo các phân số tương đương cho các số nguyên này: 2, 5, 6, 10 (Ví dụ 4 = = )4

16
1
4   

2. Thêm và trừ các phân số  Vật liệu : Giấy và Bút chì (HOẶC cốc đo và nước) 

 Đối với hoạt động này, bạn có thể chọn giải trên giấy bằng phương trình hoặc mô hình hoặc bạn có thể sử 
dụng cốc đo và nước.  Xem lại hướng dẫn:  Khi chúng ta cộng hoặc trừ các phân số, hãy nhớ rằng  mẫu số cần phải 
giống nhau  để sử dụng cácphổ biến phân số. Ví dụ + đều là ba phần ba; do đó, chúng có thể được thêm vào với nhau. 
Nếu tôi thêm và first trước tiên tôi sẽ phải tìm mẫu số chung bằng cách tạo các phân số tương đương. Ví dụ: =  x 2

1
3
3

6
3

và =  bây giờ tôi có thể thêm để nhận . Đừng quên đơn giản hóa (giảm xuống dạng nhỏ nhất) x 3
1

2
2

6
2  và 6

3
6
2

6
5  

 

Hãy thử một vài:            A.           B. =            C.  2 + 3 =3
2 +  4

3 =  1 2
1 − 8

5
5
3

3
1  

 

3. Nhân số phân số Vật liệu : Giấy và bút chì  

 Tạo một vấn đề câu chuyện trong đó bạn cần nhân các phân số để giải. Sau đó, giải quyết vấn đề bằng cách 
sử dụng bất kỳ chiến lược nhân nào và chia sẻ với bạn bè, anh chị em hoặc cha mẹ. Họ có thể giải quyết nó 
quá không? So sánh các chiến lược của bạn và thảo luận về sự tương đồng và khác biệt.  
Ví dụ, Abdul có một sân với một vườn rau chiếm một nửa không gian. Của vườn được trồng ngô. Bao nhiêu 
củacủa Abdul  toàn bộ  Sân được trồng ngô? (giải pháp: ½ x ¼ = ⅛)  

4. Phân chia phân số Vật liệu : Giấy và bút chì 

 Bể bơi công cộng mở cửa trong 7 tiếng rưỡi mỗi ngày. Các hồ bơi giữ một nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ 
tại một thời điểm. Mỗi ca làm việc của nhân viên cứu hộ dài 1 tiếng rưỡi. Có bao nhiêu ca mỗi ngày? Sử 
dụng một dòng số, mô hình hoặc phương trình để tìm thương số.  

5. hiểu khái niệm Tài liệu : Toán học tinh thần (hoặc giấy và bút chì) 

 Xác định xem  sản phẩm  của các biểu thức sau sẽ  lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng với  yếu tố ban đầu.  Hãy 
tự hỏi: Yếu tố thứ hai có lớn hơn một, nhỏ hơn một hoặc bằng một không?  

a. 3 × 3
3 b.         c. 2 × 3

2 51 × 4
6 ngày 01 × 2

8 đ. 1 2
1 × 5

4  
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Nấu ăn cùng nhau và thảo luận về cách sử dụng phân số khi làm theo công thức nấu ăn. Xem liệu sinh 
viên có thể thay đổi công thức bằng cách nhân đôi số tiền của Google, chia số tiền hoặc thêm phân số 
không giống nhau.  



 
Các hoạt động học tập cho khoa học 

  Lớp 5  
 

Tiêu chuẩn khoa học thế hệ tiếp theo tuyên bố rằng  (cấp lớp)  học sinhcó thể mô tả chu trình nước, vật thể sao và 
các ngôi sao và mô tả tác động của trọng lực lên các vật thể. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn xem lại 
những gì đã được hỗ trợ trước đó trong tuần 1-3 cũng như đưa ra các ví dụ trực quan về nội dung chúng ta đã 
học.  
 

Hoạt động tuần 4 

1. Chu trình nước trong túi! Vật liệu : Túi Ziplock, bút, băng keo 

 Sử dụng túi ziplock và một ít nước bạn có thể tạo ra chu trình nước và hệ thống nước của riêng bạn! Sử dụng bút vẽ, 
một số đám mây và các phần khác của bầu khí quyển ở phần trên cùng của túi ziplock, sau đó đổ đầy túi với một 
lượng nước nhỏ, chỉ khoảng đầy. Sau đó niêm phong túi và băng nó vào một cửa sổ nhận ánh sáng mặt trời. Trong 
vài ngày tới, hãy chú ý những gì xảy ra với nước khi nó bay hơi trong túi. Chú ý cách ngưng tụ tạo ra mưa mưa khi nó 
chảy xuống cạnh túi. Hãy thử sửa đổi khác nhau để thử nghiệm. Ví dụ, hướng của cửa sổ túi được nhấn có ảnh 
hưởng đến lượng ngưng tụ trong túi không? Làm thế nào về nhiệt độ bên ngoài, làm thế nào điều đó ảnh hưởng đến 
lượng ngưng tụ trong túi? 

2. đèn chòm sao Vật liệu : Bình, Kéo, nến trà, giấy thiếc  

 Tạo đèn ngủ chòm sao cho phòng ngủ của bạn bằng biểu đồ chòm sao từ tuần thứ ba và một vài vật dụng gia đình 
khác. Lấy một cái lọ đủ lớn để vừa một cây nến và cắt ra một lá thiếc đủ để lót các cạnh. Sử dụng các chòm sao bạn 
tìm thấy trên mạng, trong bách khoa toàn thư hoặc từ biểu đồ chòm sao từ tuần thứ 3, đục lỗ trên lỗ nhỏ trong hình 
dạng của bất kỳ chòm sao nào. Đặt tinfoil trở lại vào bình và đặt nến ở giữa bình. Thắp nến lên và thấy những ngôi 
sao được chiếu khắp phòng bạn! Đưa mọi thứ tiến thêm một bước và tạo nên các chòm sao của riêng bạn, hãy sáng 
tạo và cố gắng đưa ra những khả năng thú vị.  

3. Tìm hiểu vềtrọng lực vật liệu : Bài thơ, vật dụng gia đình 

 Quan sát và thảo luận về cách lực hấp dẫn kéo một vật thể xuống xuống hướng 
về phía trung tâm Trái đất.  
 

● Đọc bài thơ của Shel Silverstein - Rơi lên. Thảo luận về những gì làm cho 
bài thơ này là ngớ ngẩn, hay không chính xác. Học sinh rõ ràng sẽ có thể 
chỉ ra rằng bạn không thể rơi xuống. Có họ giải thích tại sao và làm thế 
nào họ biết.  
 

● Yêu cầu con bạn chọn ba đồ vật (hoặc nhiều hơn) từ nhà của bạn, chẳng 
hạn như giấy, bút chì, bút màu, sách, thìa) và thả nó. Có phải tất cả các 
vật thể rơi ở cùng một tốc độ? Vật thể rơi ở đâu? Có phải tất cả các đối 
tượng rơi cùng một hướng? 

 Những gì gia đình có thể làm 
chu trình nước trong túi (xem hoạt động số 1): 

● Hướng của cửa sổ túi có được nhấn để ảnh hưởng đến lượng ngưng tụ trong túi không?  
● Làm thế nào về nhiệt độ bên ngoài, làm thế nào điều đó ảnh hưởng đến lượng ngưng tụ trong túi? 
● Nếu bạn thêm muối vào nước có ảnh hưởng đến sự ngưng tụ? 



Các hoạt động học tập cho nghiên cứu xã hội 
  Lớp 5  

Các tiêu chuẩn nghiên cứu xã hội của Oregon yêu cầu học sinh đạt được kiến   thức lịch sử ở lớp 5 liên 
quan đến nguyên nhân và kết quả của việc giành được độc lập từ Anh.  
 

Tuần 4 Hoạt động 

1. Đọc cácĐiều: tài liệu Điều nằm ở dưới cùng của tài liệu 

 
 

Sinhviên đọc bài viết như một giới thiệu và kiến thức cơ bản tăng trên những sự kiện dẫn đến cuộc chiến 
tranh cách mạng. 

2. trả lời câu hỏi Tài liệu : Bài viết và câu hỏi 

 Đọc lại bài viết một cách chặt chẽ để đảm bảo tìm ra câu trả lời cho câu hỏi. 
1. Mục đích của hành động Khu phố là gì? 

a. Thực dân phải cho phép lính Anh sống trong nhà của họ.  
b. Thực dân đã phải trả thuế cho tất cả các tài liệu pháp lý.  
c. Cứ bốn người đàn ông thì có một người phải phục vụ trong quân đội Anh.  
d. Mỗi thuộc địa được chia thành bốn phần tư.  

2. Hậu quả của bữa tiệc trà Boston là gì? 
a. Vua George III cho phép thực dân tuyên bố độc lập. 
b. Đại hội luật tem đã được tổ chức.  
c. Những đứa con của Tự do đã được hình thành.  
d. Vua George III đã đóng cảng Boston.  

3. Dựa trên đoạn văn, lý do chính khiến thực dân phẫn nộ với người Anh là vì 
a. thực dân muốn chiếm lấy chính quyền Anh.  
b. Người Anh đưa ra luật lệ mà thực dân cho là không công bằng.  
c. Những người lính Anh đã sử dụng Đạo luật Khu phố quá nhiều.  
d. Người dân thuộc địa chủ yếu buồn về giá trà.  

 

3. Xác địnhSự kiện Tài liệu : Giấy, Bút chì và Điều 

  

4. Thư gửi Anh Tài liệu : Giấy và Bút chì hoặc Máy tính 

 Giả vờ bạn là một thực dân trong thời gian này. Viết một lá thư cho Quốc hội Anh nêu chi tiết sự thất vọng 
của bạn với các hành vi và thuế khác nhau đã được đưa ra. Hãy chắc chắn để sử dụng các sự kiện cụ thể, 
chi tiết và từ vựng. Ngoài ra, hãy chắc chắn bao gồm cảm giác của bạn và những người thực dân khác và 
tác động của những loại thuế và luật này có thể là gì.  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Yêu cầu học sinh của bạn giải thích một số loại thuế mà Vương quốc Anh áp đặt cho thực dân. 
● Thảo luận với học sinh của bạn: Hãy tưởng tượng bạn là một thực dân. Bạn cảm thấy thế nào 

về các hành vi của Anh? 
● Thảo luận với học sinh của bạn về luật pháp và thuế trong những năm 1700 so với ngày nay. 

 
 
 
 
 



Thực dân và Chiến tranh Cách mạng:  Giới thiệu về Chiến tranh Cách mạng 

Khi các thuộc địa bắt nguồn, họ đã quen với việc chủ yếu là chính họ. Vương quốc Anh quyết định 
muốn kiểm soát nhiều hơn. Nó bắt đầu buộc thuế mới đối với thực dân. Họ muốn quyên tiền từ hàng 
hóa mà họ đang vận chuyển đến các thuộc địa. Năm 1764, Quốc hội Anh đã thông qua Đạo luật 
Đường để tăng thuế đối với đường. Năm sau, Quốc hội Anh đã thông qua Đạo luật tem. Các thuộc địa 
bây giờ đã phải trả thuế cho các tờ báo, giấy phép kết hôn và tất cả các tài liệu pháp lý khác. 

Nhiều người dân thuộc địa đã tức giận vì những loại thuế này. Họ đã không đồng ý với họ và cảm thấy 
họ là bất hợp pháp và không công bằng. Mỗi loại thuế mới dẫn đến một cuộc biểu tình lớn hơn về phía 
những người dân thuộc địa này. Bên cạnh thuế, nhiều người dân thuộc địa cũng không hài lòng về một 
số quy tắc mà người Anh đã buộc họ. Năm 1765, Quốc hội Anh đã thông qua Đạo luật Khu phố. Đạo 
luật tuyên bố rằng thực dân phải đồng ý cho quân đội Anh ăn và để họ ở trong nhà của họ. Những 
người thực dân không hài lòng với cách người Anh đối xử với họ đã quyết định chiến đấu một cách 
hòa bình. 

Năm 1765, Đại hội Đạo luật tem đã họp tại New York. Đại hội được tạo thành từ các đại diện từ nhiều 
thuộc địa. Các đại diện đồng ý tẩy chay hàng hóa của Anh cho đến khi Đạo luật tem được bãi bỏ. Cùng 
năm đó, Sons of Liberty, một tổ chức bí mật của những người thực dân ủng hộ tự do, được thành lập. 

Căng thẳng gia tăng giữa người thuộc địa và người Anh. Năm 1770, căng thẳng nổ ra với vụ thảm sát 
Boston. Quân đội Anh nghĩ rằng họ đang bị tấn công khi những người thực dân ở Boston bắt đầu ném 
những quả bóng tuyết vào họ. Họ hốt hoảng. Một người lính bắt đầu xả súng. Sau đó, nhiều binh sĩ đã 
bắn vào đám đông không vũ trang. Năm thuộc địa đã thiệt mạng và sáu người bị thương.  

Chính phủ Anh sợ mất quyền kiểm soát các thuộc địa. Họ đã loại bỏ tất cả các loại thuế đối với hàng 
nhập khẩu để cố gắng làm cho thực dân hài lòng. Họ cho phép, tuy nhiên, một loại thuế vẫn được giữ 
nguyên cho trà. Năm 1773, Nghị viện đã thông qua Đạo luật Chè để giúp Công ty Đông Ấn thoát khỏi 
rắc rối tài chính. Đạo luật này cho phép công ty thương mại của Anh bán trà ở Mỹ với giá thấp. Ngay 
cả với thuế đối với trà, công ty Anh có lợi thế về giá so với các công ty chè của Mỹ. Thực dân đã rất 
tức giận. Họ sợ trà Đông Ấn sẽ khiến các công ty chè của Mỹ ngừng hoạt động. Tại Boston, một thủ 
lĩnh của phe kháng chiến tên Samuel Adams đã quyết định phản kháng. Ông đã nói chuyện với một 
nhóm thực dân vào ngày 16 tháng 12 năm 1773 tại Nhà thờ Old South ở Boston. Ngay sau khi anh nói, 
một nhóm lớn những người đàn ông đã lên tàu của Anh và đổ hàng ngàn pound trà của Đông Ấn vào 
bến cảng. Đám đông người xem tập trung để ăn mừng hành động nổi loạn. Họ có biệt danh là sự kiện 
tiệc trà Boston. 

Người Anh trả lời nhanh chóng và gay gắt. Năm 1774, họ đã thông qua một số biện pháp được gọi là 
Đạo luật không thể chịu đựng được. Họ đã đóng cảng Boston và gây khó khăn cho thành phố lớn này. 
Các thuộc địa khác, đặc biệt là Maryland, đã giúp Boston sống sót bằng cách gửi thực phẩm và đồ tiếp 
tế. 

Tất cả những sự kiện này có hai hậu quả chính. Đầu tiên, họ làm cho thực dân phẫn nộ nước Anh. 
Chính phủ Anh dường như ở rất xa và mất liên lạc với nhu cầu của thực dân. Nhiều người dân thuộc 
địa bắt đầu nghĩ về việc tự trị. Thứ hai, họ đã giúp đoàn kết thực dân. Thực dân đã đến Thế giới mới 
với những nền tảng và lối sống rất khác nhau. Chúng nằm ngổn ngang khắp Bờ biển phía Đông của 
lục địa lớn này. Nhưng các hành vi của Anh đã cho họ một mục đích duy nhất và một nguyên nhân 
chung: công lý và tự do.  



Vào tháng 9 năm 1774, cuộc họp đầu tiên của Đại hội lục địa đầu tiên đã diễn ra. Đại diện của 12 thuộc 
địa Mỹ đã họp để thảo luận về cách họ sẽ đoàn kết và bảo vệ quyền của họ như những người đàn 
ông. Trong vài tháng, Chiến tranh Cách mạng sẽ bắt đầu. Chưa đầy hai năm sau, vào ngày 4 tháng 7 
năm 1776, Mỹ sẽ tuyên bố độc lập. 



Hoạt động học tập cho nghệ thuật 
  Lớp 5  

 
Mục tiêu của các hoạt động kịch này là để học sinh tưởng tượng cách người khác suy luận về đặc 
điểm của hành động nhân vật, giúp học sinh sáng tạo và tự do sáng tác câu chuyện, và học cách 
chuẩn bị để hoàn thành một vai trò và yêu cầu cụ thể khi thực hiện. 
HOẶC Tiêu chuẩn nghệ thuật được giải quyết:  
 

Hoạt động tuần 4 

1. liên kết Tài liệu : 1 hoặc nhiều đối tác 

 Hãy nghĩ về một dòng đầu tiên tốt cho một câu chuyện: Đó là một đêm tối và bão tố khi giật; Unce on a time time; Mẹ 
anh nói với anh rằng lần sau thì; Anh ta đã không nhận ra mình là vô hình cho đến khi; hoặc một cái gì đó khác. 
Thay phiên nhau với các đối tác của bạn thêm một từ HOẶC một câu duy nhất vào câu chuyện theo thứ tự. Mỗi đối tác 
thêm một từ có xu hướng kết thúc bằng những câu chuyện ngắn, ngớ ngẩn. Mỗi đối tác thêm một câu có xu hướng dẫn 
đến những câu chuyện phức tạp hơn, kịch tính hơn. Bạn cũng có thể để mỗi đối tác chọn nếu họ muốn thêm một câu 
hoặc một từ. 

2. cảm xúc hỗn hợp Tài liệu : Giấy, Bút chì, 2 hoặc nhiều đối tác khác, Bộ đếm thời gian 

 Viết cảm xúc lên những mẩu giấy vụn nhỏ. Cắt hoặc xé chúng ra và đặt chúng trong một thùng chứa. Ý tưởng: tức 
giận, vui vẻ, phấn khích, thất vọng, sợ hãi, lo lắng, mệt mỏi hoặc những cảm xúc khác. 
Hãy nghĩ về một tình huống như đi bộ đến cửa hàng, nấu bữa tối, chuẩn bị cho gia đình bạn đi ngủ, làm việc vặt, tổ 
chức sinh nhật hoặc một cái gì đó khác 
Mỗi người rút một tờ giấy từ hộp đựng. Đặt bộ hẹn giờ của bạn (sử dụng điện thoại, hẹn giờ lò nướng, hẹn giờ lò vi 
sóng hoặc bất kỳ bộ hẹn giờ nào khác). Diễn những cảnh với cảm xúc mà bạn đã vẽ cho đến khi hết giờ. 
Sau đó, thực hiện cùng một cảnh sau khi bạn vẽ cảm xúc mới HOẶC thử một cảnh mới. 

3. siêu năng lực Vật liệu : Bản thân và đối tác 

 Hãy nghĩ về một tình huống như đi bộ đến cửa hàng, nấu bữa tối, chuẩn bị cho gia đình bạn đi ngủ, làm việc vặt, tổ 
chức sinh nhật hoặc một việc khác. 
Yêu cầu (các) đối tác của bạn nghĩ về một siêu năng lực (đọc tâm trí, tàng hình, dịch chuyển tức thời, siêu sức mạnh 
hoặc thứ gì khác) nhưng hãy chắc chắn rằng họ KHÔNG cho bạn biết đó là gì. 
Thực hiện tình huống bạn đã chọn cùng nhau cho đến khi bạn có thể đoán siêu cường. Sau đó, chuyển đổi vai trò. 

4. về câu chuyện âm thanh Tài liệu: Bản thân và ít nhất Hai đối tác khác 

 Mỗi đối tác, theo thứ tự, nghĩ về một âm thanh ngẫu nhiên khác nhau và tạo ra âm thanh.  
Lặp lại các âm thanh, theo thứ tự, nhiều lần cho đến khi bạn ghi nhớ chúng. 
Sau đó, cùng nhau thực hiện một câu chuyện sẽ yêu cầu từng âm thanh xảy ra theo thứ tự mà bạn tạo ra chúng. Lặp 
lại với âm thanh mới. 

5. Tại sao? Tài liệu : Bản thân và một hoặc nhiều đối tác 

 Hãy đến với một nhân vật. Nó có thể là một nhân vật tạo thành hoặc một từ một cuốn sách, bộ phim hoặc chương trình 
truyền hình mà bạn biết. Diễn ra một cái gì đó mà nhân vật sẽ làm. Đối tác của bạn phải hỏi tại sao họ làm điều đó và 
bạn phải giải thích bằng cách đưa ra lý do. 
Cố gắng tiếp tục cho 'Tại sao.' Nó trở nên khó khăn nhanh chóng! 
Đổi vai trò. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Charades! Bạn và các thành viên gia đình của bạn có những hành động, cảm xúc hoặc đối tượng khác nhau 
cùng một lúc trong khi bạn đoán những gì họ đang diễn ra. 

● Tạo một vở kịch nhỏ: Bạn có thể nghĩ về những cảnh quan trọng nhất từ   một cuốn sách, bộ phim yêu thích hoặc 
trình chiếu và diễn chúng cùng nhau HOẶC đưa ra câu chuyện của riêng bạn. 

● Đóng băng khung hình: Thực hiện một trò chơi nhỏ như được mô tả ở trên, nhưng đối với mỗi cảnh, mọi người 
phải MIỄN PHÍ trong khi một người (người kể chuyện) mô tả những gì đang xảy ra. Sau đó, di chuyển vào cảnh 
tiếp theo. 



Hoạt động học tập cho sức khỏe 
  Học  

 

sinh lớp 5 lớp 5 sẽ có thể phân tích các tài nguyên cung cấp thông tin sức khỏe hợp lệ. Họ sẽ 
có thể phân tích các hành vi sức khỏe cá nhân và cách để giữ cho cơ thể của họ khỏe mạnh 
và an toàn. 
 
 

Các hoạt động của Tuần 4 

1. Cơ bắp trongHành động Tài liệu : Bản tin Cơ bắp (đính kèm) 

 Đọc bản tin Cơ bắp để tìm hiểu về các loại cơ bắp khác nhau trong cơ thể bạn. Để xem một trong các nhóm 
cơ đang hoạt động, nằm thẳng trên sàn và cảm nhận cơ bụng của bạn. Bây giờ, nâng hai chân của bạn lên 
khỏi sàn. Cảm thấy cơ bụng của bạn một lần nữa. Ở vị trí nào làm cơ bắp của bạn cảm thấy khó khăn hơn? 
Dựa trên những gì bạn đã đọc, tại sao có thể như vậy? Chia sẻ câu trả lời của bạn với ai đó ở nhà. 

2. So sánhCơ bắp Tài liệu : Bản tin Cơ bắp (đính kèm) 
                  Bút chì và giấy 

 Tạo biểu đồ ba chữ T (xem ví dụ bên dưới) và so sánh những gì giống và khác nhau giữa ba nhóm cơ (tim, 
xương và mịn).  
 
Giữ giấy này để bạn có thể sử dụng nó cho các hoạt động tiếp theo! 
 

3. 
Giữ cho Cơ bắplành mạnh 

Vật liệu : Bản tin Cơ bắp (đính kèm) 
                  Biểu đồ Triple-T từ Hoạt động 2 
                  Bút chì 

 Quay trở lại biểu đồ ba chữ T bạn đã thực hiện trong hoạt động trước. Ở dưới cùng của trang, động não ba 
hoạt động bạn có thể làm sẽ giúp cơ bắp khỏe mạnh. Hãy nhớ rằng tập thể dục thường xuyên giúp cơ bắp 
của bạn trở nên to hơn và khỏe hơn, đồng thời giúp xương của bạn dày hơn và khỏe hơn để chúng không bị 
gãy dễ dàng.  
 
Cố gắng thực hiện một trong những hoạt động bạn liệt kê trong tuần này. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Trải dài như một gia đình, hoặc tìm một yoga hoặc video tương tự trực tuyến. Khi bạn đang 
thực hiện các hoạt động, hãy nói về những nhóm cơ bạn đang sử dụng và tăng cường.  

● Thảo luận như một gia đình những gì xảy ra với cơ bắp khi chúng không được sử dụng hoặc 
tập thể dục thường xuyên. Làm thế nào điều này có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể? 
 
 
 
 
 
 



 
Cơ bắp 

 
Như bạn đã học tuần trước, cùng với cơ bắp và xương tạo nêncủa bạn  hệ thống cơ xương.  Xương của 
bạn cho bạn hình dạng, trong khi cơ bắp của bạn cung cấp cho bạn sức mạnh. 
 

Tùy thuộc vào cách chúng được tính, các chuyên gia nghĩ rằng có từ 650 đến 840 cơ bắp trong cơ thể. 
Tất cả các cơ được tạo thành từ hàng ngàn bó sợi cơ nhỏ trông giống như những sợi dây mảnh. Có ba 
loại sợi cơ khác nhau, vì vậy chúng tôi đặt các cơ thành ba nhóm. 

 
Cơ trơn có các sợi rất gầy. Chúng là cơ bắp di 
chuyển tất cả các cơ quan trong cơ thể bạn mà 
bạn không biết. Ví dụ, cơ trơn làm cho dạ dày của 
bạn co bóp vào và ra để nó có thể nghiền nát 
thức ăn bên trong nó. Các cơ trơn xung quanh 
các động mạch của bạn ép vào và ra để giúp đẩy 

máu xung quanh cơ thể bạn. Bạn không thể kiểm soát các cơ trơn của bạn, bởi vì chúng hoạt động tự 
động. Đó là, bạn không thể làm cho dạ dày của bạn ngừng co bóp, hoặc bóp mạnh hơn. 
 
Cơ tim  là một nhóm của chính nó. Nó có các sợi đặc biệt 
của riêng nó cho phép nó bơm máu đi khắp cơ thể bạn. Tim 
bạn bơm nhanh hơn khi cơ thể bạn cần (ví dụ nếu bạn đang 
chạy xung quanh) và bơm chậm khi bạn nghỉ ngơi. Bạn 
cũng không thể kiểm soát cơ tim.  
 

 
Cơ xương  có các bó sợi lớn. Chúng được gắn vào 
xương của bạn để bạn có thể di chuyển. Cuối mỗi 
cơ là gân, các dải mạnh kết nối các cơ với xương. 
Một số cơ xương rất nhỏ, như những cơ ở ngón 
chân út hoặc quanh mắt bạn. Các cơ xương khác 
là lớn, giống như các cơ ở chân của bạn.  

 
Cơ xương của bạn di chuyển khi bạn muốn chúng. Cơ xương hoạt động theo cặp. Nhìn vào cánh tay 
của bạn, ví dụ. Có một cơ phía trước xương ở cánh tay trên của bạn, và một cơ khác phía sau xương. 

 
Nếu bạn muốn uốn cong cánh tay của bạn, các cơ ở phía 
trước cánh tay của bạn phải siết chặt để cánh tay của bạn đi 
lên. Khi bạn muốn duỗi thẳng cánh tay, cơ bắp ở phía sau 
cánh tay siết chặt để kéo cánh tay trở xuống. Khi một cơ thắt 
chặt, cơ ở phía bên kia của xương thư giãn. 



Hoạt động học tập cho âm nhạc 
  Lớp 5  

 
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 5 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 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?  
 
 
 
 
 
 
 



 



Hoạt động học tập để nói và nghe 
  Lớp 5  

Ở lớp 5, học sinh đang học cách  xem lại ý tưởng và rút ra kết luận, hỏi và trả lời các câu hỏi để 
xây dựng một cuộc thảo luận và báo cáo về một chủ đề với các chi tiết rõ ràng.  Những hoạt động 
học tập này sẽ tạo cơ hội cho con bạn nói thành câu hoàn chỉnh, cho phép chúng cung cấp chi tiết và làm 
rõ, trong khi sử dụng ngôn ngữ học thuật. 

Hoạt động của Tuần 4 

1. Mô tả các bước để giải một bài toán. Tài liệu : Giấy và bút chì 

 Mô tả các bước để giải một trong những bài toán bạn đã giải trong tuần này (hoặc tạo ra bài toán của riêng 
bạn).  
Khung câu: Chiến lược tôi sẽ sử dụng để giải quyết vấn đề này là _____. Đầu tiên, tôi _____. Tiếp theo, tôi 
_____. Sau đó tôi _____. Cuối cùng tôi _____. Câu trả lời của tôi là (sử dụng số và từ). Tôi nghĩ rằng điều 
này (không / không) có ý nghĩa bởi vì ... 

2. thảo luận về ý kiến Tài liệu : Không 

 Thảo luận về cuốn sách yêu thích của bạn với một thành viên trong gia đình. 
Khung câu: Theo tôi, cuốn sách hay nhất tôi từng đọc là _______ bởi vì cuốn sách này hay hơn những cuốn 
khác bởi vì Ngoài ra, đây là một cuốn sách tuyệt vời bởi vì ... 

3. 
viết 

Tài liệu : Giấy và bút chì, hoặc bất kỳ định dạng đánh 
máy nào chẳng hạn như Google Docs hoặc 
Microsoft Word 

 Viết một đoạn văn mô tả siêu năng lực lý tưởng của bạn và giải thích lý do tại sao. Chỉnh sửa đoạn văn cho 
đúng chính tả, dấu câu và ngữ pháp.  
Khung câu:  Siêu năng lực lý tưởng của tôi sẽ là __ bởi vì, Phần tốt nhất của siêu năng lực này là _ bởi vì lý 
do khiến siêu năng lực này tốt hơn những người khác là Trà. Tôi sẽ sử dụng siêu năng lực này để __. 

4. Phỏng vấn 
 
Hỏi một thành viên gia đình về cuốn sách yêu thích 
của họ.  

Tài liệu : Không có 

 Khung câu: Cuốn sách yêu thích của bạn là gì? Tại sao? Cuốn sách yêu thích của tôi là ____ bởi vì 
Phần nào là phần hay nhất của cuốn sách này? Tại sao? Tôi nghĩ phần hay nhất là khi ____ bởi vì 
Bạn sẽ thay đổi gì về cuốn sách này? Tại sao? Thay vì _____, tôi nghĩ rằng tác giả nên có ____ bởi vì ... 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

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

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

dễ hiểu. 
● Cho học sinh của bạn thực hành bằng cách sử dụng Công cụ nghe của họ -  Tôi nghe 

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

hoặc  “Không” 
● Khuyến khích học sinh của bạn thêm vào phản ứng của họ và giải thích suy nghĩ của 

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

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



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



Các hoạt động học tập cho Sức khỏe & Tự chăm sóc 
  Lớp 5  

 
Tất cả chúng ta đều muốn con mình hạnh phúc và thành công.  Học tập xã hội và cảm xúc cung cấp 
nền tảng cho việc học tập an toàn và tích cực, và nâng cao khả năng thành công của học sinh trong 
trường học, nghề nghiệp và cuộc sống. Trong thời gian căng thẳng này, chúng tôi muốn học sinh của 
chúng tôi đặc biệt chú ý đến sức khỏe và chăm sóc bản thân. 

Các hoạt động của Tuần 4 

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

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

2. Làm mộtthẻ tài liệu : giấy, bút chì / bút, bút đánh dấu / bút chì màu, phong bì, 
tem 

 Mọi người có thể sử dụng một chút khuyến khích bây giờ và sau đó. Chúng ta không cần phải để ai đó lầy lội 
một mình. Chúng ta có thể là người viết lời hoặc gửi tiếng cười trong một tấm thiệp khích lệ giúp ai đó vượt 
qua một ngày khó khăn hay một mùa khó khăn của cuộc đời. Gửi thẻ của bạn đến một bệnh viện hoặc cơ sở 
chăm sóc. Bạn có thể gửi nó cho bác sĩ, y tá hoặc bệnh nhân. Đưa thẻ cho người giao hàng hoặc tài xế xe 
tải. Còn ai nữa không 
Bệnh viện gần Mill Park nhất là Adventist Health Portland, 10123 SE Market St, Portland, OR 97216.  
Một cơ sở chăm sóc gần Mill Park là  Cherry Blossom Cottage, 11177 SE Cherry Blossom Dr, Portland, OR 
97216. 

3. phá vỡ âm nhạc Nguyên liệu : không 

 Nghe nhạc có thể giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và thậm chí tăng chỉ số IQ của bạn! Nghỉ ngơi để 
nghe nhạc giữa các hoạt động thực sự có thể thúc đẩy tâm trạng của bạn và giúp bạn làm việc hiệu quả hơn 
khi bạn quay trở lại với công việc của mình. 

4. Tạo mộtcảm xúc Tài liệu Biểu tượng : giấy, bút chì / bút, bút đánh dấu / bút chì 
màu 

 Nếu bạn đã tạo hoặc sử dụng biểu tượng cảm xúc thể hiện tốt nhất tâm trạng của bạn ngay bây giờ, nó sẽ là 
gì? Vẽ và tô màu một hình ảnh của biểu tượng cảm xúc của bạn. Làm cho nó LỚN! Làm cho nó  nhỏ bé ! 

5. Dance Party Vật liệu:none 

 Ném một bữa tiệc nhảy solo, có một bữa tiệc khiêu vũ với các thành viên trong gia đình sống chung với bạn, 
hoặc có một bữa tiệc khiêu vũ ảo! Bật một số nhạc nếu bạn có nó và nhảy đi! Khiêu vũ là hoạt động thể chất 
và giải phóng endorphin trong cơ thể giúp nâng cao tâm trạng và giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

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

● Hãy yên tâm. Thường xuyên. Nhắc nhở họ chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua điều này. 



● Điều quan trọng là mặc dù bạn và con bạn đang duy trì sự tách biệt, không ai cảm thấy bị cô lập hoàn toàn. 
Tận dụng cơ hội để tiếp cận và tương tác với người khác, ngay cả khi ở khoảng cách (6 feet), trên điện thoại, 
trực tuyến hoặc qua thư điện tử! 

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


	Supplemental Learning Activities Packet Cover - Vietnamese - 5
	VIETNAMESE Week 1 divider
	VIETNAMESE Reading (Week 1)
	VIETNAMESE Title 1 (Week 1)
	VIETNAMESE Writing (Week 1)
	VIETNAMESE Math (Week 1)
	VIETNAMESE Science (Week 1)
	VIETNAMESE Social Studies (Week 1)
	VIETNAMESE Art (Week 1)
	VIETNAMESE Health (Week 1)
	VIETNAMESE Music (Week 1)
	VIETNAMESE PE (Week 1)
	VIETNAMESE Speaking _ Listening (Week 1)
	VIETNAMESE Wellness _ Self Care (Week 1)
	VIETNAMESE Week 2 divider
	VIETNAMESE Reading (Week 2)
	VIETNAMESE Title 1 (Week 2)
	VIETNAMESE Writing (Week 2)
	VIETNAMESE Math (Week 2)
	VIETNAMESE Science (Week 2)
	VIETNAMESE Translated copy of Social Studies (Week 2)
	VIETNAMESE Art (Week 2)
	VIETNAMESE Health (Week 2)
	VIETNAMESE Music (Week 2)
	VIETNAMESE PE (Week 2)
	VIETNAMESE Speaking _ Listening (Week 2)
	VIETNAMESE Wellness _ Self Care (Week 2)
	VIETNAMESE Week 3 divider
	VIETNAMESE Reading (Week 3)
	VIETNAMESE Title 1 5th Grade (Week 3)
	VIETNAMESE Writing (Week 3)
	VIETNAMESE Math (Week 3)
	VIETNAMESE Science (Week 3)
	VIETNAMESE Social Studies (Week 3)
	VIETNAMESE Art (Week 3)
	VIETNAMESE Health (Week 3)
	VIETNAMESE of Music (Week 3)
	VIETNAMESE PE (Week 3)
	VIETNAMESE Speaking _ Listening (Week 3)
	VIETNAMESE Wellness _ Self Care (Week 3)
	VIETNAMESE Week 4 divider
	VIETNAMESE Reading (Week 4)
	VIETNAMESE Title 1 (Week 4)
	VIETNAMESE Writing (Week 4)
	VIETNAMESE Math (Week 4)
	VIETNAMESE Science (Week 4)
	VIETNAMESE Social Studies (Week 4)
	VIETNAMESE Art (Week 4)
	VIETNAMESE Health (Week 4)
	VIETNAMESE Music (Week 4)
	VIETNAMESE PE (Week 4)
	VIETNAMESE Speaking _ Listening (Week 4)
	VIETNAMESE Wellness _ Self Care (Week 4)

