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đọc hiểu 



Các hoạt động học tập để đọc 
 Lớp 8  

 
các tiêu chuẩn củaOregon xác định việc xác định các ý tưởng hoặc chủ đề chính của văn bản với các 
chi tiết hỗ trợ chính và xác định các yếu tố câu chuyện là một kỹ năng ưu tiên ở lớp 8. Những hoạt 
động này sẽ giúp con bạn thực hành những kỹ năng quan trọng này.  
 

Hoạt động 

1. Nhân vật vàthiết lập tài liệu : Tiểu thuyết lựa chọn, sổ ghi chép, bút chì 

 Đọc trong 25 phút Giới thiệu: Xác định  đặc điểm của nhân vật  và tầm quan trọng của việc thiết lập cho 
nhân vật và / hoặc cốt truyện. Viết ra 2quan trọng  sự kiện. 

2. Xung đột /hành động gia tăng Tài liệu : Tiểu thuyết lựa chọn, sổ ghi chép, bút chì 

 Đọc trong 25 phút. Vấn đề trong câu chuyện là gì? Tiếp tục xác định các sự kiện tiếp tục cốt truyện. Viết ra 
2quan trọng  sự kiện.  

3. Xung đột /hành động gia tăng Tài liệu : Tiểu thuyết lựa chọn, sổ ghi chép, bút chì 

 Đọc trong 25 phút. Xác định loại xung đột. Ví dụ: Nhân vật so với nhân vật. Nhân vật vs Thiên nhiên. Nhân 
vật so với bản thân. Nhân vật so với xã hội. Nhân vật vs Siêu nhiên. Hãy chắc chắn để viết ra 2quan trọng 
sự kiện. 

4. Climax / Turn Point Vật liệu : Tiểu thuyết lựa chọn, sổ ghi chép, bút chì 

 Đọc trong 25 phút. Xác định bước ngoặt hoặc sự kiện thú vị nhất trong câu chuyện là gì. Viết xuống 2 sự 
kiện quan trọng trong quá trình đọc của bạn. 

5. phân giải Tài liệu : Tiểu thuyết lựa chọn, sổ ghi chép, bút chì 

 Đọc đến cuối tiểu thuyết. Câu chuyện kết thúc như thế nào? Vấn đề chính đã được giải quyết như thế nào? 
Bạn có thích cái kết không? Động não một kết thúc khác nhau. Khi bạn hoàn thành cuốn sách của mình, hãy 
hoàn thành Sơ đồ lô . Lấy 10 sự kiện của bạn và đặt chúng trong một sơ đồ cốt truyện. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Các gia đình có thể cho học sinh hợp tác đọc với anh chị em hoặc phụ huynh như một hoạt 
động đọc to.  

● Phụ huynh có thể đặt câu hỏi về chi tiết khi câu chuyện mở ra và thảo luận về vấn đề và giải 
pháp.  

● Thảo luận về việc giải quyết câu chuyện với các thành viên trong gia đình. Bạn có thích cái 
kết không? Tại sao hay tại sao không? 

 



Các hoạt động học tập để đọc 
lớp 8  

 
Các hoạt động này tập trung vào  văn bản thông tin  và giúp học sinh xác định nghĩa của các từ và 
cụm từ và phân tích tác động của các lựa chọn từ cụ thể đến ý nghĩa và âm điệu.  
 

Hoạt động 

1. Thành phần văn bản thông tin Tài liệu : bất kỳ văn bản thông tin nào trong nhà 

 bạn Văn bản của bạn có Giới thiệu không? Trang tiêu đề? Mục lục? Các tính năng này được tổ chức như thế 
nào - theo thứ tự chữ cái hoặc số? Có chương / phần? Chương hoặc phần dài nhất / ngắn nhất là gì? 

2. Thành phần văn bản thông tin   Tài liệu : bất kỳ văn bản thông tin trong nhà 

 của bạn Văn bản của bạn có  diagrams? Biểu đồ? Mốc thời gian? Tiêu đề? Phân nhóm? Chú thích? Làm thế 
nào để các tính năng này giúp bạn hiểu rõ hơn về thông tin? Xác định trục x và y trên bất kỳ biểu đồ nào. Gia 
tăng thời gian trên dòng thời gian là gì? Làm thế nào để thông tin trở nên cụ thể hơn khi bạn đi từ tiêu đề đến 
tiêu đề phụ? 

3. Thành phần văn bản thông tin Tài liệu : bất kỳ văn bản thông tin nào trong nhà 

 bạn Văn bản của bạn có Chỉ mục không? Bảng chú giải? Tóm lược? Sự bảo đảm? Chúng được tổ chức như 
thế nào-- theo thứ tự chữ cái hoặc số? Sự khác biệt giữa một từ điển và một thuật ngữ là gì? Những từ vựng 
nào là mới đối với bạn? 

4. từ vựng Tài liệu : bất kỳ văn bản thông tin nào trong nhà của bạn 

 1. Xác định vị trí một từ hoặc nhóm từ và tạo một biểu đồ các họ từ.  
2. Tìm một từ bạn không quen thuộc và sử dụng các manh mối ngữ cảnh để đưa ra ba dự đoán về ý 

nghĩa của từ này.  
3. Hãy thử thêm các tiền tố và hậu tố khác nhau hoặc kết thúc căng thẳng vào các từ cơ bản trong văn 

bản của bạn 

5. Nấu mộtCông thức Tài liệu : một cuốn sách nấu ăn  

 Tìm một công thức mà bạn muốn thử. Thực hiện theo các hướng dẫn để làm một bữa ăn cho gia đình bạn. 
Sử dụng các tính năng văn bản để giúp bạn chuẩn bị bữa ăn. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Tìm một loạt các văn bản thông tin bạn có thể có xung quanh nhà để sử dụng.  
1) Sách công thức,  
2) bách khoa toàn thư 
3) Báo 

     4) Hướng dẫn sử dụng (hướng dẫn chơi trò chơi, hướng dẫn trò chơi trên bàn, lắp ráp đồ 
nội thất)  
 

● Thực hiện một  cuộc tìm kiếm  của mỗi văn bản bạn có và xác định các tính năng bao gồm ở 
trên.  

 
● Tìm kiếm thuật ngữ:  Xác định vị trí thuật ngữ trong cuốn sách bạn đã chọn. Tìm 5 từ bạn 

không biết và đọc định nghĩa. Sử dụng các từ trong một ví dụ câu hoặc mở rộng chúng trong 
cuộc trò chuyện ở nhà.  
 



Hoạt động học tập để đọc 
lớp 8  

Những nhiệm vụ này sẽ giúp học sinh tiếp tục đọc và hiểu văn học, xác định nghĩa của các từ và cụm từ khi 
chúng được sử dụng trong một văn bản và phân tích cách các lựa chọn từ đó tác động đến ý nghĩa và giọng 
điệu, phân tích cách tác giả phát triển và đối chiếu quan điểm của các nhân vật khác nhau, và cách nó làm tăng 
thêm sự hồi hộp hoặc hài hước của câu chuyện, và so sánh và đối chiếu cấu trúc của hai hoặc nhiều văn bản, và 
xem xét cách thay đổi ý nghĩa và phong cách của họ.   
  

Hoạt động 

1. Đọc! Tài liệu : sách ảnh hoặc chương, tin tức hoặc tạp chí, bút chì, tóm tắt 
chương  

 Tìm một khu vực không bị phân tâm và thực hiện  30-60 phút đọc hoặc nghe audiobook mỗi ngày. Thời gian 
này có thể được thực hiện trong hơn một phiên ( 10 phút, 10 phút, 10 phút). 

1. Đọc cho anh chị em, anh chị lớn hơn, cha mẹ hoặc bạn bè qua điện thoại. 
2. Chuyển đổi tủ quần áo, bàn, ghế thành lều đọc sách hoặc ngóc ngách, thêm một vài chiếc gối, chăn 

và đọc. 
3. Có anh chị em, cha mẹ và bạn bè hỏi bạn  nghĩa đen (nghĩa là ai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao và 

đôi khi như thế nào) câu hỏi hiểu về cuốn sách của bạn. 
4. Điền vào một bản ghi tóm tắt chương, khi bạn đọc cuốn sách của bạn. 

 

2. Lời nói! Vật liệu:  hình ảnh hoặc chương sách, tin tức hoặc tạp chí, vàbút chì  

 từmang theo hiệp hội văn hóa và tình cảm (nghĩarộng), ngoài nghĩa đen của họ (denotations/ định nghĩa).  Viết ra ba từ 
mới từ cuốn sách bạn đang đọc khiến bạn chú ý. 

1. Chọn ba từ, viết ra những gì bạn nghĩ mỗi từ có nghĩa. 
2. Hỏi cha mẹ, anh chị em hoặc bạn bè những gì họ nghĩ từ này có nghĩa. 
3. Nếu bạn không đồng ý, hãy giải thích cho họ lý do tại sao bạn không đồng ý và sao lưu bằng chứng từ sách 

hoặc bài viết của bạn. 
4. Sử dụng mỗi từ mới trong một câu. 

3. Point of View Vật liệu:hình ảnh hoặc chương sách, tin tức hoặc tạp chí, bút chì  

 Tìm một đoạn trong cuốn sách của bạn, nơi các nhân vật được mong chờ một cái gì đó. Có nhân vật nào 
khác trong cuốn sách không mong chờ sự kiện này không ( quan điểm khác ).  

1. Sao chép đoạn văn xuống nơi nhân vật đang mong chờ một cái gì đó. Sao chép đoạn văn xuống nơi 
một nhân vật khác không mong chờ cùng một sự kiện, sau đó đọc to cả hai quan điểm cho cha mẹ, 
anh chị em hoặc bạn bè.  

2. Tại sao bạn nghĩ rằng họ có cảm xúc khác nhau về cùng một sự kiện? 
3. Những đoạn văn này làm tăng thêm sự hồi hộp hay hài hước trong câu chuyện? 
4. Gấp một nửa tờ giấy và vẽ hai cảnh khác nhau. 
5. Liệt kê ba điều mà bạn đang mong muốn làm.  

 

4. So sánhSách Tài liệu : sách tranh, sách chương, tin tức, tạp chí, bút chì  

 So sánh cuốn sách này với một cuốn sách hoặc bài viết khác mà bạn đã đọc, và kiểm tra xem điều đó thay 
đổi ý nghĩa và phong cách của câu chuyện như thế nào. 

● Viết ra ba cách trong đó các câu chuyện giống hoặc khác nhau. 
● Viết ra ba cách mà các ký tự giống nhau hoặc khác nhau.  
● Nó ảnh hưởng đến phong cách của câu chuyện như thế nào? Cái nào dễ hiểu hơn? Tại sao?  

 
 

 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● giúp thiết lập một khu vực đọc sách yên tĩnh. 
● Hỏi học sinh của bạn những gì họ đang đọc mỗi ngày. 
● Yêu cầu học sinh của bạn viết một bản tóm tắt ngắn gọn khi chúng hoàn thành mỗi chương. 
● Yêu cầu học sinh chia sẻ một phần thú vị, một phần cảm xúc và một phần chỉ cần suy nghĩ. 

 



Chương Tóm tắtNhật ký  
Tên: Ngày: 
  
Viết tiêu đề chương / số trang và tóm tắt của bạn vào các ô bên dưới. 

** Tóm tắt là một đoạn văn ngắn cho biết những điều quan trọng nhất  
đã xảy ra. Bao gồm người, địa điểm và sự kiện. **  

Tiêu đề sách và tác giả: Tổng số trang: 

Số chương hoặc số tiêu đề / Số trang: CH 1 
Tóm tắt:  
 _________________________________________________________________________ 
  
Giới thiệu 
  
Giới thiệu 
  
........................... 

Chương Số hoặc Tiêu đề / Số trang: CH  
Tóm tắt:  
 _________________________________________________________________________ 
  
Giới thiệu 
  
Giới thiệu 
  
........................... 

Chương Số hoặc Tiêu đề / Số trang: CH  
Tóm tắt:  
 _________________________________________________________________________ 
  
Giới thiệu 
  
Giới thiệu 
  
........................... 

Chương Số hoặc Tiêu đề / Số trang: CH  
Tóm tắt:  
 _________________________________________________________________________ 
  
Giới thiệu 
  
Giới thiệu 
  
Dạng 

này là một cuốn sách dài hơn, hãy tóm tắt cứ sau hai chương (tức là sau CH 2, sau CH 4, 
v.v.) 

 



Hoạt động học tập để đọc 
 lớp 8  

 
Học sinhsẽ phân tích bất kỳ câu chuyện nào từ một cuốn sách. Ý tưởng chính là để học sinh nhìn vào 
chi tiết chính xác ý tưởng chính của câu chuyện là gì. 
 

Hoạt động 

1. Nhân vật chính Tài liệu : Sách, giấy lót, bút chì 

 Ai là nhân vật chính? Nhân vật chính là người, động vật hoặc những nơi liên quan đến câu chuyện. 
Đọc một cuốn sách trong 20 phút. Bất kỳ cuốn sách mà bạn có ở nhà. Cố gắng tìm một cái gì đó mà bạn 
thích đọc. 
 

2. thiết lập Vật liệu : sách, giấy, bút chì 

 Câu chuyện này xảy ra ở đâu? Môi trường - cố gắng tìm hiểu nơi nó diễn ra và môi trường xung 
quanh. 
Đọc trong 25 phút. Nói cách khác, hãy bắt đầu chú ý, tìm kiếm chi tiết. Nếu cuốn sách có hình ảnh, hãy quan 
sát chúng. 
 

3. ý tưởng chính Tài liệu : sách, giấy, bút chì 

 Câu chuyện này là về cái gì?  
Đọc trong 30 phút. Cố gắng đọc và nhớ những điểm trung tâm hoặc chính từ câu chuyện. 
 

4. xung đột  Tài liệu : sách bút chì 

 Có vấn đề gì không? 
Đọc trong 30 phút. Cố gắng tìm hiểu nếu có một xung đột hoặc vấn đề trong câu chuyện. 
 

5. giải pháp Tài liệu : sách bút chì 

 Vấn đề được giải quyết như thế nào?  
Đọc thêm 30 phút nữa và xem có vấn đề gì không. Làm thế nào nó được giải quyết? 
Nếu không, kết thúc của cuốn sách là gì? 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Sau khi cuốn sách hoàn thành, bạn chia sẻ tất cả những gì bạn đã viết và nói với bố mẹ hoặc 
anh chị em của bạn Nếu bạn thích cuốn sách này hoặc sẽ thích đổi sang chủ đề hoặc chủ đề 
khác. 

● Cha mẹ hoặc anh chị lớn hơn có thể hỏi học sinh đã đọc gì và ý tưởng chính hay trung tâm là 
gì. 

● Các gia đình có thể ngồi lại với nhau và chia sẻ những câu chuyện từ những cuốn sách họ đã 
đọc. 

● Ngoài ra, các gia đình có thể chia sẻ những câu chuyện, giai thoại của riêng họ và đề xuất các 
bài báo, sách, tạp chí hoặc trò chơi để cả gia đình học hỏi lẫn nhau.  



Lcó thu hoạt động cho Reading 
 lớp 8  

 
Học sinh sẽ phân tích bất kỳ câu chuyện từ một cuốn sách. Ý tưởng chính là để học sinh nhìn vào chi 
tiết chính xác ý tưởng chính của câu chuyện là gì. 
 

Hoạt động 

1. Nhân vật chính Tài liệu : Sách, giấy lót, bút chì 

 Ai là nhân vật chính? Nhân vật chính là người, động vật hoặc những nơi liên quan đến câu chuyện. 
Đọc một cuốn sách trong 20 phút. Bất kỳ cuốn sách mà bạn có ở nhà. Cố gắng tìm một cái gì đó mà bạn 
thích đọc. 
 

2. thiết lập Vật liệu : sách, giấy, bút chì 

 Câu chuyện này xảy ra ở đâu? Môi trường - cố gắng tìm hiểu nơi nó diễn ra và môi trường xung 
quanh. 
Đọc trong 25 phút. Nói cách khác, hãy bắt đầu chú ý, tìm kiếm chi tiết. Nếu cuốn sách có hình ảnh, hãy quan 
sát chúng. 
 

3. ý tưởng chính Tài liệu : sách, giấy, bút chì 

 Câu chuyện này là về cái gì?  
Đọc trong 30 phút. Cố gắng đọc và nhớ những điểm trung tâm hoặc chính từ câu chuyện. 
 

4. xung đột  Tài liệu : sách bút chì 

 Có vấn đề gì không? 
Đọc trong 30 phút. Cố gắng tìm hiểu nếu có một xung đột hoặc vấn đề trong câu chuyện. 
 

5. giải pháp Tài liệu : sách bút chì 

 Vấn đề được giải quyết như thế nào?  
Đọc thêm 30 phút nữa và xem có vấn đề gì không. Làm thế nào nó được giải quyết? 
Nếu không, kết thúc của cuốn sách là gì? 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Sau khi cuốn sách hoàn thành, bạn chia sẻ tất cả những gì bạn đã viết và nói với bố mẹ hoặc 
anh chị em của bạn Nếu bạn thích cuốn sách này hoặc sẽ thích thay đổi sang chủ đề hoặc 
chủ đề khác. 

● Cha mẹ hoặc anh chị lớn hơn có thể hỏi học sinh đã đọc gì và ý tưởng chính hay trung tâm là 
gì. 

● Các gia đình có thể ngồi lại với nhau và chia sẻ những câu chuyện từ những cuốn sách họ đã 
đọc. 

● Ngoài ra, các gia đình có thể chia sẻ những câu chuyện, giai thoại của riêng họ và đề xuất 
các bài báo, sách, tạp chí hoặc trò chơi để cả gia đình học hỏi lẫn nhau.  

 



Hoạt động học tập để đọc 
 lớp 8  

 
Trở lại với những điều cơ bản. Những hoạt động này sẽ thúc đẩy học sinh đọc. 
 

Hoạt động 

1. quan tâm Tài liệu : giấy và bút chì 

 Hãy suy nghĩ về những gì bạn quan tâm và viết nó xuống. 
Ví dụ: thể thao, động vật, phim ảnh, trò chơi video, âm nhạc 
 

2. Bắt đầu sở thích của bạndự án Tài liệu : giấy, bút chì, điện thoại hoặc máy tính 

 Lập danh sách các bài báo, tạp chí, sách, báo, trang web mà bạn có thể sử dụng để bắt đầu đọc. 

3. Tìm một nơi thoải mái Tài liệu : sách, bài báo, tạp chí, điện thoại 

 Một khi bạn tìm thấy chủ đề và cuốn sách yêu thích của mình, hãy tìm một nơi thoải mái để đọc ít nhất trong 
25 phút. 

4. Viết cho niềm vui Tài liệu : sách, bút chì giấy 

 Viết một điều làm bạn ngạc nhiên? 
bạn có những câu hỏi nào? 
Phần yêu thích của bạn là gì? 
 

5. chia sẻ Tài liệu : sách bút chì 

 Chia sẻ những gì bạn đọc với ai đó ở nhà. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Dành thời gian để đọc với nhau và chia sẻ văn bản. 
 



Các hoạt động học tập cho Reading 
  lớp 8  

 
Oregon reading tiêu chuẩnxác định ý tưởng chủ chốt và chi tiết như một kỹ năng ưu tiên trong 8. lớp 
Những hoạt động này sẽ giúp con bạn hiểu việc xác định các ý tưởng và chi tiết chính trong văn bản và 
sử dụng cấu trúc văn bản để so sánh và đối chiếu các ý tưởng và nội dung. 
 

Hoạt động 

1. Đọcnhật ký tài liệu : Sách, giấy và bút chì 

 Đọc ít nhất 20 phút. Viết một bản tóm tắt 3-4 câu về những gì bạn đọc. 
 

2. So sánh và đối chiếu các tài liệu : Sách, Phim cùng một cuốn sách, sơ đồ venn (hai vòng 
tròn chồng chéo, bút chìsơ đồ venn (hai vòng tròn 

 Đọc một cuốn sách, xem phiên bản phim của cùng một cuốn sách. Sử dụngchồng chéo - một cho cuốn sách 
một cho phim , với phần chồng chéo cho cả hai.) điền vào sơ đồ venn so sánh và các đặc điểm tương phản 
của mỗi. Một số ý tưởng là: cốt truyện giống nhau, đối thoại giống nhau, mô tả nhân vật, thứ tự các sự kiện, 
v.v. 
Ý tưởng sách / phim: Harry Potter , Lord of the Rings, Hunger Games, Outsiders, The Fault in our Stars, 
Maze Runner, The Book Thief, v.v. 
 

3. Đọc / Viết  Tài liệu : sách, giấy, bút chì 

 Viết một (1) đoạn về nhân vật yêu thích của bạn trong cuốn sách bạn đang đọc và cho ví dụ để giải thích tại 
sao họ là nhân vật yêu thích của bạn 
 

4. Trích vật giấy, bút chì 

 liệu:..Chọn một trích dẫn ưa thích của hy vọng và giải thích như thế nào hay tại sao nó áp dụng cho cuộc 
sống ngay hôm nay 
 
 

 gì gia đình có thể làm 
 

● đọc ít nhất 20 phút. Viết một bản tóm tắt 3-4 câu về những gì bạn đọc. Đọc ing có thể được 
thực hiện riêng lẻ hoặc lớn tiếng như một hoạt động gia đình. 

● Thảo luận về những cuốn sách mà học sinh đang đọc với họ. Hỏi họ về cốt truyện của cuốn 
sách và yêu cầu học sinh kể cho bạn về từng nhân vật trong cuốn sách.  



Các hoạt động học tập để đọc 
 Lớp 8  

 
Oregon Các đọc sách tiêu chuẩn vềxác định việc sử dụng nhiều nguồn trực tuyến và in là một kỹ năng 
ưu tiên trong 8 lớp. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn hiểu bằng cách sử dụng nhiều nguồn thông 
tin để hiểu cách văn bản so sánh hoặc đối chiếu trong các yêu cầu, bằng chứng và lý luận. 
 

Hoạt động 

1. Đọcnhật ký tài liệu : đọc sách 

 Đọc 30 phút mỗi ngày, tốt nhất là một cuốn sách hư cấu, nhưng nếu không, phi hư cấu là được. Viết một bản 
tóm tắt 5-7 câu về những gì bạn đọc. 
 

2. Đọc một Tài liệu bài viết: Bài báo tin tức, giấy, bút chì 

 Đọc một bài viết liên quan đến Covid 19. Lập biểu đồ T và liệt kê các sự kiện so với ý kiến   tìm thấy trong bài 
viết. 
 

3. Đọc tài liệu : truy cập trực tuyến 

 Đọc một câu chuyện ngắn bạn có thể tìm thấy trực tuyến. Tiếp theo, viết một bài phê bình về câu chuyện. 
Bạn thích gì về nó và bạn sẽ thay đổi điều gì? 
 

4. video: Vật liệu video, bút chì, giấy 

 Xem video trong ít nhất 30 phút mỗi ngày với âm thanh tắt và phụ đề trên. Nếu bạn không biết một từ, hãy 
tua lại và xem liệu bạn có thể suy ra nghĩa của từ đó không. Viết một danh sách các từ mới đối với bạn. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Giúp con bạn tìm được những tài nguyên cần thiết để hoàn thành các hoạt động trên Câu 
chuyện ngắn .online, một cuốn sách viễn tưởng, giấy, bút chì hoặc bút. 

● Cùng xem một chương trình và chọn một quan điểm của hai nhân vật khác nhau để giải thích 
hành động. 

● Nghe các chương trình phát sóng tin tức và tạo kết nối với cuộc sống của riêng bạn. 



Hoạt động học tập để can thiệp đọc 
 lớp 8  

 
Học sinhsẽ cải thiện khả năng đọc trôi chảy để duy trì khả năng đọc. Học sinh sẽ phân tích văn bản để 
cải thiện sự hiểu biết sâu sắc hơn bằng cách sử dụng suy luận. 
 

Hoạt động 

1. Xem Tài liệu video: video, bút chì, giấy 

 Xem video ít nhất 30 phút mỗi ngày khi tắt âm thanh và phụ đề. Nếu bạn không biết một từ, hãy tua lại và 
xem liệu bạn có thể suy ra nghĩa của từ đó không. Viết một danh sách các từ mới đối với bạn. 
 

2. ý nghĩa rõ ràng so với ngầm định Tài liệu có : Sách, bút chì, giấy 

 Đọc một cuốn sách dành cho trẻ em và viết ra thông tin rõ ràng và sau đó là những gì ngụ ý.  
Ví dụ: Goldilocks đi ngay vào nhà của ba con gấu khi chúng không ở đó. Điều đó ngụ ý rằng cô ấy cảm thấy 
có quyền. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Hãy chắc chắn rằng con bạn đọc ít nhất 30 phút mỗi ngày. Yêu cầu con bạn tóm tắt những gì 
chúng đã đọc. 

● Cùng xem một chương trình và chọn một quan điểm của hai nhân vật khác nhau để giải thích 
hành động. 

● Nghe các chương trình phát sóng tin tức và tạo kết nối với cuộc sống của riêng bạn. 
 



 
 
 

Viết 



Hoạt động học tập để viết 
 lớp 8Lớp  

 
Oregon8 Ngữ văn Tiêu chuẩn viết giúp học sinh học các kỹ năng viết và sức chịu đựng cần thiết để 
giao tiếp tốt trong nhiều loại văn bản khác nhau. Những hoạt động này sẽ phát triển sức chịu đựng, 
sáng tạo và phạm vi của học sinh.  
 

Các hoạt động 

1. So sánh và tương phản Tài liệu : giấy / bút hoặc bút chì 

 Tương phản ngày trung bình / điển hình của bạn trong tháng 4 với các ngày trong tuần trung bình / điển hình 
của bạn trong tháng hai. Viết cái này ở định dạng biểu đồ T. (Truyền đạt kinh nghiệm và sự kiện.) 
 

2. Sơ đồ Venn Tài liệu : giấy / bút hoặc bút chì 

 Tương phản ngày trung bình / điển hình của bạn trong tháng 4 với ngày trong tuần trung bình / điển hình của 
bạn vào tháng Hai.  
Viết cái này ở định dạng Venn Diagram. 
 

3. viết tiếp xúc Tài liệu : giấy / bút hoặc bút chì 

 Viết một trang giấy so sánh và đối chiếu trung bình / ngày trong tuần của bạn vào tháng Tư với ngày trong 
tuần trung bình / điển hình của bạn vào tháng Hai. 
 
(Ngôn ngữ mô tả và kỹ thuật kể chuyện) 

4. Tạp chí hàng ngày Tài liệu : giấy / bút hoặc bút chì 

 Hãy tưởng tượng rằng khi sự xa cách xã hội kết thúc, các nhà xuất bản sách sẽ muốn in những câu chuyện 
về kinh nghiệm của mọi người. Giữ một tạp chí hàng ngày trong đó bạn mô tả các sự kiện hàng ngày, cũng 
như suy nghĩ và cảm xúc của bạn về thời gian độc đáo này. Viết trong 10-15 phút mỗi ngày. 
 

5. viễn tưởng Flash Tài liệu : giấy và bút chì 

 Viết một câu chuyện hư cấu bằng 500 từ hoặc ít hơn! Thách thức ở đây là tạo ra một câu chuyện hoàn 
chỉnh, bao gồm các mô tả và đối thoại, dưới dạng cô đọng. Khi hoàn tất, hãy đọc nó cho một thành viên gia 
đình, nhận phản hồi, sửa đổi và chỉnh sửa để tạo một bản sao cuối cùng. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Các thành viên gia đình có thể giúp động não các thói quen trung bình hàng ngày cũng như 
đọc to giấy (# 3) để đảm bảo âm thanh giấy như dự định. 

● Viết với con của bạn. Trong khi con bạn đang viết, hãy ngồi với chúng và viết một cái gì đó 
cùng một lúc. Khi trẻ nhìn thấy cha mẹ viết, chúng học được rằng nó đáng giá. 

● Yêu cầu trẻ đọc to bài viết của mình và lắng nghe nó. Đọc viết to cho khán giả cho nhà văn cơ 
hội nhìn thấy cơ hội thay đổi.  

● Yêu cầu một người bạn hoặc thành viên gia đình trao đổi thư từ với con của bạn.  
● Đưa ra phản hồi về bài viết của con bạn. Nhà văn cần khuyến khích và khen ngợi, và họ cũng 

cần biết về những nơi độc giả bối rối hoặc không rõ ràng.  



Học Hoạt động cho Viết 
8thứ hạng 

 
Oregon lớp 8 Ngữ Viết tiêu chuẩn giúp học sinh tìm hiểu các kỹ năng viết và khả năng chịu đựng cần 
thiết để giao tiếp tốt trong một loạt các loại văn bản khác nhau. Những hoạt động này sẽ phát triển sức 
chịu đựng, sáng tạo và phạm vi của học sinh.  
  

Hoạt động 

1. Tạp chí Người thứ ba Tài liệu : giấy / bút hoặc bút chì 

 Sử dụng các kỹ năng đồng cảm của bạn trong việc tạo ra một tạp chí người thứ ba ghi lại những thách thức 
mà người khác trải qua trong khoảng thời gian hai tuần trong đại dịch. 
(Viết thường xuyên trong khung thời gian kéo dài.) 
 
 

2. viết tiếp xúc  Tài liệu : giấy / bút hoặc bút chì 

 Sử dụng nhật ký người thứ ba của bạn để viết một trang giấy nêu bật những thách thức của việc cách ly kéo 
dài. 
(Thu hút và định hướng người đọc bằng cách thiết lập bối cảnh và quan điểm.) 
 
 

3. So sánh và đối chiếu  Tài liệu : giấy / bút hoặc bút chì 

 Viết một trang giấy so sánh kết quả (tạp chí người thứ ba) với những thách thức của riêng bạn. 
(Cung cấp một kết luận phản ánh về kinh nghiệm thuật lại.) 
 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Các thành viên gia đình có thể lắng nghe bản thảo thô hoặc thậm chí giúp chứng minh / chỉnh 
sửa. Ngoài ra, một thành viên gia đình có thể gửi đến một cuộc phỏng vấn tiết lộ những thách 
thức họ gặp phải. 



Hoạt động học tập để viết 
 lớp 8  

 
Những nhiệm vụ này giúp học sinh suy nghĩ về cách niềm vui và thách thức giúp chúng ta phát triển. 
Họ sử dụng kiến   thức của sinh viên về ngôn ngữ tượng hình và lưu loát câu. 
 

Các hoạt động 

1. Tưởng tượng Bài thơ Nhiệm vụ 1 Tài liệu : Giấy và bút chì 

 Viết 5-10 dòng để ăn mừng và nắm lấy những thành công của bạn và những gì bạn yêu thích về cuộc sống 
của bạn. Hãy nghĩ lại những thành công và kinh nghiệm lớn đã định hình bạn. Hãy tự hào khi bạn viết. Hãy 
nhớ sử dụng ngôn ngữ tượng hình như ẩn dụ và ví von. 
 

2. Hãy tưởng tượng Poem Nhiệm vụ 2 Vật liệu:Giấy và bút chì 

 Viết 5-10 dòng phản ánh lại về thời gian khó khăn trong life.Reflect của bạn về những thách thức, gần đây 
hay trong quá khứ, mà đã định hình cuộc sống của bạn. Không có câu trả lời đúng hay sai. Thư giãn và viết 
những gì bạn đang cảm thấy. Tiếp tục sử dụng ngôn ngữ tượng hình như sự phân biệt và nhân cách hóa. 
 

3. Hãy tưởng tượng Poem Nhiệm vụ 3 Vật liệu:Giấy và bút chì 

 Viết 5-10 dòng về những gì cả thành công và thất bại của bạn, thời gian tốt và thời kỳ khó khăn, đã dạy bạn. 
Viết về cách thử thách làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn. Tiếp tục sử dụng ngôn ngữ tượng hình như hình ảnh 
và động từ sống động. 
 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Đây là một hoạt động viết tuyệt vời cho các gia đình để làm cùng nhau! Kinh nghiệm của cha 
mẹ là một phần của lịch sử gia đình được chia sẻ cho trẻ em.  

● Bài viết này cũng tự cho mình tác phẩm nghệ thuật, vì vậy đừng ngại minh họa những bài thơ 
hay của bạn và giữ chúng như một kỷ niệm của thời gian bên nhau này. 



Các hoạt động học tập để viết 
 lớp 8  

 
Oregon Tiêu chuẩn viết xác định các yêu cầu và bằng chứng là một kỹ năng ưu tiên ở lớp 8. Những 
hoạt động này sẽ giúp con bạn hiểu tầm quan trọng của việc hỗ trợ bài viết của chúng bằng cách đưa 
ra yêu cầu rõ ràng và sử dụng bằng chứng từ văn bản và nghiên cứu để bảo vệ ý tưởng của chúng. 
 

Hoạt động 

1. nhật ký hàng ngày Tài liệu : giấy, bút chì, bút hoặc máy tính 

 Viết về (1) điều bạn băn khoăn mỗi ngày 
Viết về (1) điều bạn muốn làm hôm nay 
Viết về (1) người quan trọng với bạn 
Viết bất cứ điều gì bạn cảm thấy / viết miễn phí 
 

2. Thư của Hope  Tài liệu : giấy, bút chì, bút hoặc máy tính 

 

Viết thư cho ai đó trong cộng đồng của bạn để bày tỏ cảm ơn hoặc cho họ hy vọng. Gửi email đến 
vanessagc@reapusa.org và nói với cô ấy rằng bạn muốn thư của bạn đến hoặc bạn có thể gửi thư / tự mình 
gửi thư cho họ: người đưa thư, người về hưu hoặc người điều dưỡng, từ chối người thu gom, nhân viên 
cửa hàng, tài xế giao hàng, vv 
 

3. Bài thơ Acrostic   Tài liệu : giấy và bút chì 

 Viết một bài thơ bằng cách sử dụng các tên khác nhau của các thành viên trong gia đình. Sử dụng mỗi chữ 
cái tên của họ để đưa ra một tính từ hoặc giai đoạn mô tả chúng.  
 

4. Làm việc với Yêu cầu và Bằng 
chứng:  Tài liệu : Giấy và bút chì 

 Đưa ra tuyên bố về cuộc sống của người Mỹ ngày nay do virus Covid-19. Tiếp theo, cung cấp ba ví dụ cụ 
thể về hỗ trợ cho yêu cầu của bạn. Hãy chắc chắn rằng mỗi được viết như một câu hoàn chỉnh. 
 

5. Hình thức học tập tốt nhất? Tài liệu : giấy và bút chì 

 Hình thức học tập nào là tốt nhất - ảo hay trực tiếp? 
● Ưu điểm ảo: có thể được thực hiện theo tốc độ của riêng bạn, theo lịch trình của riêng bạn, ít phiền 

nhiễu hơn, các bài học có thể được đọc lại hoặc xem xét thường xuyên khi cần thiết. 
● Nhược điểm: thiếu sự tương tác xã hội, không hoạt động tốt cho tất cả các loại người học, các vấn 

đề với công nghệ.  
Chọn một bên và viết một đối số cho yêu cầu của bạn.  
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Đọc hướng dẫn với con của bạn và yêu cầu chúng giải thích ý nghĩa của từng người trước khi 
bắt đầu.  

mailto:vanessagc@reapusa.org


Hoạt động học tập để viết 
  lớp 8  

 
Oregon viết Tiêu chuẩnxác định viết tường thuật là một kỹ năng ưu tiên ở 8 lớp. Những hoạt động này 
sẽ giúp con bạn hiểu phong cách viết tường thuật trong bối cảnh cá nhân trong thế giới thực. 
 

Các hoạt động 

1. Chơitrò chơi tập trung vào từ / chính 
tả Tài liệu : trò chơi, giấy và bút chì 

 Chơi một trò chơi (ví dụ: Streagrams, Scrabble, Boggle, v.v.) tạo một danh sách tất cả các từ bạn tạo. Kiểm 
tra chính tả bằng từ điển khi cần thiết. 
 

2. ghi chép lịch sử sống Tài liệu : giấy và bút chì 

 
Hoạt động này có thể ở dạng nhật ký, nhật ký hoặc hoạt động viết truyện. 
Giữ một cuốn nhật ký / nhật ký hoặc viết một câu chuyện về những gì bạn đang làm, cảm nhận và trải 
nghiệm. Giữ một lịch sử sống của các sự kiện trong sự kiện toàn cầu này. 
 

3. nhật ký hàng ngày Tài liệu : hình xoắn ốc hoặc sổ ghi chép khác hoặc giấy và bút chì 

 Viết về (1) điều bạn làm mỗi ngày 
Viết về (1) điều bạn đã nghe trên tin tức 
Viết về (1) cách cuộc sống của bạn đã thay đổi kể từ khi bị cách ly 
Viết bất cứ điều gì bạn cảm thấy / viết miễn phí 
 

4. Thư của Hope  Tài liệu : máy tính, điện thoại hoặc ipad 

 Viết thư cho ai đó trong cộng đồng của bạn để bày tỏ cảm ơn hoặc cho họ hy vọng. Gửi email đến 
vanessagc@reapusa.org và nói cho cô ấy biết bạn muốn gửi thư cho ai hoặc bạn có thể gửi thư / tự gửi cho 
họ: người đưa 
thư, người về hưu hoặc người điều dưỡng, từ chối người thu gom, nhân viên cửa hàng, tài xế giao hàng, 
v.v. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Hangman (sử dụng từ điển để đảm bảo viết đúng chính tả, chọn từ khó khăn) 
● Bạn có thể tạo ra bao nhiêu từ  coronavirus, Anthony Fauci, Tiger King? 
● Trò chơi Word Chain: đưa ra một từ bắt đầu bằng chữ cái cuối cùng (hoặc âm thanh) của từ 

đối tác của bạn. Chọn danh mục (thực phẩm, động vật, v.v.) Biến thể: sử dụng âm tiết cuối 
thay vì âm cuối. 

mailto:vanessagc@reapusa.org


Các hoạt động học tập để can thiệp 
 lớp 8  

 
bằng văn bản Các tiêu chuẩn viết củaOregon có học sinh đưa ra yêu cầu và hỗ trợ nó bằng lý luận hợp 
lý. Những hoạt động này cũng sẽ giúp học sinh cải thiện chính tả.  
 

Hoạt động 

1. Học ảo hay trực tiếp? Tài liệu : giấy và bút chì 

 Hình thức học tập nào là tốt nhất - ảo hay trực tiếp? 
Ưu điểm ảo: có thể được thực hiện theo tốc độ của riêng bạn, theo lịch trình của riêng bạn, ít phiền nhiễu 
hơn, các bài học có thể được đọc lại hoặc xem xét thường xuyên khi cần thiết. 
Nhược điểm: thiếu tương tác xã hội, không hoạt động tốt cho tất cả các loại người học, các vấn đề với công 
nghệ 
Chọn một bên và viết một lập luận cho yêu cầu của bạn.  
 

2. Chơi trò chơi đánh vần Tài liệu : giấy và bút chì 

 - Hangman (sử dụng từ điển để đảm bảo viết đúng chính tả, chọn từ khó) 
- Bạn có thể tạo ra bao nhiêu từ từ  coronavirus, Anthony Fauci, Tiger King? 
- Trò chơi Word Chain: đưa ra một từ bắt đầu bằng chữ cái cuối cùng (hoặc âm thanh) của từ đối tác 

của bạn. Chọn danh mục (thực phẩm, động vật, v.v.) Biến thể: sử dụng âm tiết cuối thay vì âm cuối. 
 

3. tương lai của bạn Tài liệu về : bút chì và giấy 

 Viết một lá thư cho chính bạn trong tương lai.   Bạn nghĩ cuộc sống của bạn sẽ như thế nào?  Ghi lại các hoạt 
động hàng ngày và cảm xúc của bạn trong suốt cả ngày. 
 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Khuyến khích con bạn viết càng nhiều càng tốt. Thảo luận về các chủ đề trước để giúp họ thu 
thập ý tưởng và khuyến khích con bạn viết ra những ý tưởng đó. 



 
 
 

môn Toán 



Hoạt động học tập cho môn Toán 
Lớp 8  

 
Học sinh sẽ sử dụng các kỹ năng khác nhau từ nhiều tiêu chuẩn để giải quyết các vấn đề khác nhau. 
Các khái niệm chính từ các tiêu chuẩn toán học của tiểu bang Oregon là đo lường, xác suất và phương 
trình tuyến tính.  
 

Hoạt động 

1. Bạn bao nhiêu tuổi? Vật liệu  : giấy / bút chì / máy tính  

 Bạn đã sống được bao nhiêu năm rồi Bạn đã sống được bao nhiêu tuần rồi? Bao nhiêu ngày? Có bao nhiêu 
giờ? Bao nhiêu phút? Bao nhiêu giây? Bạn có thể trả lời các câu hỏi tương tự cho một thành viên khác trong 
gia đình bạn không? 
 

2. Xác suất trongtrò chơi tài liệu : khác nhau  

 Học cách chơi một trò chơi (không phải video) như cờ vua, cờ đam, cribbage, trò chơi bài hoặc trò chơi trên 
bàn đang ngồi quanh nhà bạn. Chơi hàng ngày trong 20 đến 30 phút để phát triển chiến lược để giành chiến 
thắng trong trò chơi. Báo cáo kết quả của bạn. 
 

3. Nhiềuước tính BƯỚC tài liệu : giấy / bút chì / máy tính  

 Wendy đang đi ngang qua Oregon cho một dự án gây quỹ. Cô sẽ đi bộ trung bình 12 giờ mỗi ngày với tốc độ 
4mph. Nhà nước là khoảng 500 dặm rộng sử dụng đường trở lại và đường cao tốc. Wendy rời Astoria lúc 
7:00 sáng ngày 4 tháng 7. Đến giờ gần nhất, Wendy sẽ đến Ontario lúc mấy giờ và ngày nào? 
 

4. Múa mùa xuân Tài liệu : giấy / bút chì / máy tính  

 Susan và Mark phụ trách việc thuê DJ cho Vũ điệu mùa xuân. DJ từ đài phát thanh KDOT tính phí $ 150 
cộng thêm $ 2 mỗi người. DJ từ đài phát thanh KBOP tính phí $ 250 cộng thêm $ 1 mỗi người Vì hầu hết các 
sinh viên thích DJ từ KBOP tốt hơn, cho thấy có bao nhiêu sinh viên sẽ cần tham dự điệu nhảy để khiến 
KBOP có giá tương đương với KDOT. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● cho hoạt động # 2, bạn có thể chơi các trò chơi với con của bạn.  
● Đối với Hoạt động # 1, bạn có thể cung cấp tuổi của mình.  
● Bạn có thể làm việc cùng nhau trong bất kỳ thử thách nào với con bạn. 



Hoạt động học tập cho môn toán Toán 
lớp 

 
8 lớp 8 giới thiệu các phương trình tuyến tính, xây dựng nền tảng để học sinh thành công trong môn 
toán ở trường trung học. Nó cũng củng cố các kỹ năng cơ bản của học sinh trong việc làm việc với các 
phương trình, góc và tam giác, tỷ lệ và làm việc với các tam giác vuông bằng Định lý Pythagore. 
 

Hoạt động 

1. ghi lịch Tài liệu : Lịch giấy và bút chì 

 Chọn bất kỳ ba trong ba ngày vuông trên trang lịch. 
Ví dụ: 

Thêm các số trong bốn góc. Hãy thử một vài ví dụ với các nhóm 9 số khác nhau. 
Bạn để ý những gì?   Bạn có thể giải thích tại sao điều này xảy ra? 
Tiếp theo hãy thử thêm các số trong mỗi hàng, cột và đường chéo đi qua số trung tâm. Bạn để ý những gì? 
Bạn có thể giải thích điều này? 
Bây giờ thêm các số ở hàng trên cùng và dưới cùng, và cột bên trái và bên phải.   Bạn để ý những gì?   Giải 
thích? __________________ 
Tiếp theo khoanh tròn bất kỳ số nào trên hàng trên cùng và đặt một dòng qua các số khác nằm trong cùng 
hàng và cột với số được khoanh tròn của bạn. 
Lặp lại điều này cho một trong những số còn lại trong hàng thứ hai. 
Bây giờ bạn chỉ còn một số ở hàng dưới cùng; khoanh tròn nó. 
Dưới đây là một ví dụ: 

 

Tìm tổng của ba số được khoanh tròn. Bạn để ý những gì? 
Nếu bạn chọn các số khác nhau để khoanh tròn thì sao? 
Điều gì nếu bạn chọn một ba hình vuông khác nhau? 

2. Hệ thống - 2 Tàitài khoản ngân hàng liệu : Bút chì và giấy 

 Jason có 7 đô la trong tài khoản ngân hàng của mình. Mỗi tuần anh ta gửi $ 4 vào tài khoản của mình. 
Terry có 42 đô la trong tài khoản ngân hàng của mình. Mỗi tuần cô rút $ 3 từ tài khoản của mình. 

a) Viết một phương trình ở dạng chặn dốc ( y = mx + b) để thể hiện tài khoản ngân hàng của 
Jason. 

b) Viết một phương trình ở dạng chặn dốc để thể hiện tài khoản ngân hàng của Terry. 
c) Tạo một bảng cho biết Jason và Terry có bao nhiêu trong tài khoản của họ trong 8 tuần đầu 

tiên. 
d) Sau bao nhiêu tuần họ sẽ có cùng số tiền? 



(hãy nhớ, tiền gửi có nghĩa là đưa vào, rút   có nghĩa là lấy ra!) 

3. số yêu thích Tài liệu về : Bút chì và giấy vẽ đồ thị 

 Thực hiện một cuộc khảo sát, hỏi ít nhất 20 người số yêu thích của họ là gì và tại sao đó là số yêu thích của 
họ. 

a) Phân loại các câu trả lời (các số) thành các loại sau: Số  
- chẵn hoặc lẻ lẻ 
- nguyên tố 
- , số kép hoặc ba chữ số 

b) Viết ra bất kỳ quan sát nào bạn nhận thấy trong các danh mục. Chẵn hay lẻ? Nhiều số nguyên 
tố hay tổng hợp? Số chữ số nào là phổ biến nhất? Có một số xảy ra thường xuyên hơn bất kỳ 
khác? ( Chế độ!) 

c) Nhóm các lý do mọi người đưa ra các danh mục - có một loại lý do cụ thể tại sao hầu hết mọi 
người chọn số của họ không? Các môn thể thao? Văn hóa? 

d) Tạo một biểu đồ phân tán các số, với mỗi người được hỏi trên trục x và phản hồi của họ trên 
trục y. Có một mô hình mà bạn có thể nhìn thấy từ scatterplot? 

 

4. Thứ tự cáchoạt động tài liệu : Bút chì và giấy 

 Giải quyết 2 biểu thức sau bằng cách sử dụng đúng thứ tự các thao tác: 
4 + 2 (4 + 2) -3    (4 + 2) (4 + 2) -3 

(Gema: Biểu tượng nhóm - số mũ - phép nhân / phép chia - phép cộng / phép trừ) 
a) Tại sao hai bài toán này có câu trả lời khác nhau mặc dù cả hai đều có cùng một số theo cùng 

một thứ tự? 
b) Đưa ra 3 ví dụ khác về các cặp bài toán có cùng số theo cùng một thứ tự nhưng với các giải 

pháp khác nhau. 

5. 1-5 để nhận 1-40 Tài liệu : Bút chì và giấy 

 Sử dụng các số 1, 2, 3, 4 và 5, viết biểu thức (vấn đề) có câu trả lời từ 1 đến 40. Bạn có thể sử dụng bất kỳ 
thao tác nào trong bốn thao tác ( cộng, trừ, nhân, chia) và dấu ngoặc đơn (nhưng không có số mũ!), nhưng 
các số PHẢI được giữ theo cùng một thứ tự 12345. 
 
Ví dụ: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15, vì vậy bạn có 15. 

1+ 2 + 3 + 4-5 = 6, vì vậy bạn có 6. 
1 + 2-3-4 + 5 = 1, vì vậy bạn có 1. 

 
Hãy cố gắng tìm ra một vấn đề cho các số từ 1 đến 40! Chúc may mắn! Sáng tạo! 

 

 Gia đình có thể 
 

● làm gì với con bạn trong các hoạt động này, yêu cầu chúng giải thích từng hoạt động đang 
yêu cầu chúng làm gì, và giải thích cách chúng sẽ giải quyết nó. 

● Cố gắng cung cấp một nơi có cấu trúc và thời gian cho công việc ở trường, nơi con bạn có thể 
làm việc với ít phiền nhiễu nhất có thể. 

● Hãy chắc chắn rằng con bạn tiếp cận với giáo viên của chúng nếu chúng có thắc mắc về các 
hoạt động. 



Các hoạt động học tập cho môn toán 
Lớp 8 Các  

tiêu chuẩn toán học Oregon xác định  áp dụng Định lý Pythagore vàgiải quyết các vấn đề trong thế 
giới thực ở hai và ba chiều  như các kỹ năng ưu tiên ở lớp 8. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn 
đo lường theo hai chiều và sử dụng các công thức / định lý để giải quyết các vấn đề thực sự. 

Hoạt động 

1. Khu vực là gì? 
 

Vật liệu : Thước kẻ hoặc thước dây, máy tính, bút hoặc bút chì, giấy 
cào, 5 vật trở lên có mặt hoặc hình chữ nhật (ví dụ: khung tranh, bảng trò 
chơi, câu đố đã hoàn thành, bìa sách, v.v.). 

 ~ Tìm 5 hoặc nhiều đồ vật trong nhà bạn có mặt hoặc hình chữ nhật. 
~ Tạo một PREDICTION: Đối tượng nào có Diện tích lớn nhất trên cạnh hình chữ nhật? Cái nào có nhỏ 
nhất?  
   Bất kỳ ai trong số họ sẽ có cùng một khu vực? 
~ Sử dụng thước đo hoặc thước dây để đo chiều dài (từ trên xuống dưới) và chiều rộng (từ bên này sang 
bên kia) của mỗi đối tượng. 
~ Sử dụng công thức cho Diện tích (A = lxw) để tính DIỆN TÍCH của mỗi hình chữ nhật bạn tìm thấy. 
~ Lập bảng 4 cột, liệt kê từng ĐỐI TƯỢNG, LENGTH, WIDTH và KHU VỰC. 

2. Tìm Hypotenuse! 
Vật liệu : Thước kẻ hoặc thước dây, máy tính, bút hoặc bút chì, giấy 
cào, 3 vật trở lên có góc 90 độ (ví dụ: khung tranh, đồ chơi hình tam giác, 
bảng trò chơi, câu đố đã hoàn thành, ô cửa, v.v.). 

 ~ Tìm 3 hoặc nhiều góc bên phải trong nhà của bạn. Đây có thể là hình tam giác, hoặc các góc của hình chữ 
nhật.  
~ Sử dụng thước đo hoặc thước dây để đo 2 chân (các cạnh tạo góc 90 độ). Áp dụng 
   Định lý Pythagore ( a2 + b2 = c2) để tính cạnh huyền (cạnh dài nhất của tam giác). Nếu bạn đang sử dụng 
một 
   hình chữ nhật, cạnh huyền là đường chéo của hình chữ nhật.  
~ Sau khi bạn tính toán từng cạnh huyền, hãy sử dụng thước đo / thước dây để xác nhận tính toán của bạn. 

3. 
đường chéo dài nhất 

Vật liệu : Thước kẻ hoặc thước dây, máy tính, bút hoặc bút chì, giấy 
cào, 5 vật thể hình chữ nhật trở lên (ví dụ: hộp ngũ cốc, hộp cracker, một 
cuốn sách lớn, hộp câu đố, hộp giày, hộp thư, v.v.). 

 ~ Tìm 5 hộp hình chữ nhật trở lên (chúng không cần để trống).  
~ Sử dụng thước đo hoặc thước dây để đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao của mỗi hộp hình chữ nhật.  
~ Sử dụng công thức cho đường chéo dài nhất (a 2 + b2 + c2 = d2 ) để tính đường chéo dài nhất (d) của mỗi  
   hộp.  

4. Khối lượng hình chữ nhật 
(có thể sử dụng cùng hộp với số 3) 
 

Vật liệu : Thước kẻ hoặc thước dây, máy tính, bút hoặc bút chì, giấy 
nhám, 5 vật thể hình chữ nhật trở lên (ví dụ: hộp ngũ cốc, hộp cracker, 
một cuốn sách lớn, câu đố hộp, hộp giày, hộp thư, vv). 

 ~ Tìm 5 hộp hình chữ nhật trở lên (chúng không cần để trống). Bạn có thể sử dụng các hộp tương tự từ # 3. 
~ Trước khi bạn đo, PREDICT hộp nào sẽ giữ MOST và hộp nào có thể giữ LỚN nhất. 
~ Sử dụng thước đo hoặc thước dây để đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao của mỗi hộp hình chữ nhật.  
~ Tính thể tích của mỗi ô hình chữ nhật. V = lxwxh  

5. 
T
h
ể 

tích củaxi lanh vật liệu : Thước đo hoặc thước dây, máy tính, bút hoặc bút chì, giấy 
cào, 1-3 xi lanh (ví dụ: hộp đựng bột yến mạch, lon soda, lon cà phê, v.v.) 

 ~ Tìm 1-3 xi lanh. Sử dụng thước dây hoặc thước kẻ để đo chiều cao và bán kính. Hãy nhớ rằng: bán kính 
bằng một nửa  
   khoảng cách trên phần béo nhất của vòng tròn. 



~ Sử dụng công thức cho Khối lượng của hình trụ (V = πr 2h) để tính toán âm lượng cho từng đối tượng. ≈ 
3.14 

 Những gì gia đình có thể làm 
● Giúp học sinh của bạn đọc thước đo hoặc thước dây chính xác.  
● Nói chuyện với học sinh của bạn về thời gian mà bạn phải đo lường mọi thứ trong cuộc sống thực. 
● Đo không gian hình chữ nhật trong nhà hoặc sân. Tính diện tích, cạnh huyền, đường chéo dài nhất 

hoặc thể tích.  
● Nếu có thể, hãy giúp học sinh của bạn gửi email hình ảnh của công việc cho giáo viên toán của họ.  



Hoạt động học tập cho môn toán 
Lớp 8 Các  

 
tiêu chuẩn toán học Oregon xác định  c hướng dẫnvà giải thích dữ liệu được thu thập từ cùng một 
môn học  là kỹ năng ưu tiên trong lớp 8. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn thu thập dữ liệu thời 
gian thực từ và phân tích dữ liệu theo nhiều cách khác nhau.  
 

Hoạt động 

1. 
Kiểm tra rửa tay (1 ngày) 

Tài liệu : Giấy có thể truy cập được cho tất cả các thành viên trong gia 
đình, bút hoặc bút chì, giấy để làm bảng và / hoặc đồ thị, bút đánh dấu / 
bút chì màu / bút chì màu.  

 ~ Trong 1 ngày, kiểm tra xem mỗi người trong nhà bạn rửa tay bao nhiêu lần. 
~ Vào cuối ngày, hãy tạo một biểu đồ thanh, biểu đồ đường và / hoặc bảng hiển thị mỗivà số 
   CÁ NHÂNRỬA TAY.  

2. Các biện pháp của Trung tâm (1 
ngày) 

Tài liệu : Giấy có thể truy cập được cho tất cả các thành viên trong gia 
đình, bút hoặc bút chì, máy tính, giấy cào. 

 ~ Tìm MEAN của rửa tay trong 1 ngày. Thêm TẤT CẢ các rửa với nhau và chia cho số người. 
~ Tìm MEDIAN của rửa tay. Liệt kê các số từ ít nhất đến lớn nhất và tìm số giữa của 
   danh sách đó. Nếu có 2 số ở giữa, cộng chúng lại với nhau và chia cho 2.  
~ Tìm MODE của rửa tay. Chế độ là giá trị xuất hiện thường xuyên nhất. Nếu không có giá trị xuất hiện  
   nhiều hơn một lần, không có chế độ.  
~ Tìm RANGE của rửa tay. Trừ số nhỏ nhất trong tập dữ liệu của bạn từ số lớn nhất. 

3. 
rửa tay (3 - 7 ngày) 

Vật liệuVật liệu : Giấy có thể truy cập được cho tất cả các thành viên 
trong gia đình, bút hoặc bút chì, giấy để làm bảng và / hoặc đồ thị, bút 
đánh dấu / bút chì màu / bút chì màu.  

 ~ Tally rửa tay cho mỗi người trong nhà của bạn trong 3 đến 7 ngày. 
~ Vào cuối giai đoạn 3 - 7 ngày, hãy tạo một biểu đồ thanh, biểu đồ đường và / hoặc bảng hiển thị mỗivà  
   CÁ NHÂNsố RỬA TAY mỗi ngày.  

4. Các biện pháp của Trung tâm (3 - 7 
ngày) 

Tài liệu : Giấy có thể truy cập được cho tất cả các thành viên trong gia 
đình, bút hoặc bút chì, máy tính, giấy cào. 

 ~ Tìm số MEAN của rửa tay trong nhà của bạn mỗi NGÀY và mỗi NGƯỜI. Thêm TẤT CẢ các lần giặt  
   và chia cho số lượng NGÀY bạn đã ghi lại dữ liệu; điều này có nghĩa là mỗi NGÀY. Quay trở lại TẤT CẢ 
các lần giặt và  
   chia cho số lượng người trong nhà bạn; điều này có nghĩa là trên mỗi NGƯỜI.  
~ Tìm MEDIAN mỗi NGÀY & mỗi NGƯỜI. Liệt kê tổng số cho mỗi NGÀY từ ít nhất đến lớn nhất và tìm  
   số giữa của danh sách đó; đây là trung bình mỗi NGÀY. Sau đó, liệt kê tổng số cho mỗi NGƯỜI từ ít nhất 
đến  
   lớn nhất và tìm số giữa của danh sách đó; đây là trung bình cho mỗi người. Nếu có 2 số ở giữa  
   trong một danh sách, hãy cộng chúng lại với nhau và chia cho 2 để lấy trung vị cho danh sách đó. 
 

5. Các biện pháp của Trung tâm (3 - 7 
ngày) 
... tiếp tục từ4 

Tài liệu số : Giấy có thể truy cập được cho tất cả các thành viên trong 
gia đình, bút hoặc bút chì, máy tính, giấy nháp. 

 ~ Tìm MODE cho toàn bộ tập dữ liệu. Chế độ là giá trị xuất hiện thường xuyên nhất. Nếu không có giá trị 
xuất hiện 
   nhiều hơn một lần, không có chế độ.  
~ Tìm RANGE của rửa tay. Trừ số nhỏ nhất trong tập dữ liệu của bạn từ số lớn nhất. 
 



 Những gì gia đình có thể làm 
● Nói với học sinh của bạn về thời gian tìm kiếm mức trung bình (hay còn gọi là trung bình) là 

hữu ích.  
● Tìm biểu đồ hoặc bảng trong tạp chí, sách, truyền hình hoặc Internet: nói về cách hiển thị dữ 

liệu trực quan dễ nhìn và dễ hiểu hơn chỉ là danh sách các số.  
● Nếu có thể, hãy giúp con bạn chụp ảnh công việc và gửi email cho giáo viên toán của chúng. 



Các hoạt động học tập cho môn toán 
Lớp 8 Các  

 
tiêu chuẩn toán học ở Oregon nói rằng học sinh lớp 8 sẽ có thể mô hình hóa và giải các phương trình tuyến tính 
theo nhiều cách khác nhau: bảng, biểu đồ và phương trình cũng như hiểu và áp dụng Định lý Pythagore để tìm 
khoảng cách trong cuộc sống thực.  Định lý Pythagore là 2 + b2 = c2 , trong đó a và b là chân và c là cạnh huyền. 
 

Hoạt động 

1. Điện thoại di động (Phần 1) Tài liệu : Bút chì và giấy 

 Kịch bản:  Michelle có một điện thoại di động mới. Ngoài việc trả 40 đô la mỗi tháng, cô cũng phải mua điện 
thoại của mình. Sau 4 tháng, cô đã trả tổng cộng $ 320 cho điện thoại và phí hàng tháng. 
Câu hỏi:  
    1. Điện thoại của cô ấy có giá bao nhiêu?  
    2. Cô ấy đã trả bao nhiêu sau 6 tháng 
Để giải quyết Phần này: 
    1. Viết và sử dụng phương trình chặn Dốc với các số cho  m và b. (y = mx + b) 
    2. Hiển thị công việc toán học để biện minh và kiểm tra cả hai câu trả lời. 

2. Điện thoại di động (Phần 2) Vật liệu : Bút chì, giấy, cạnh thẳng. Đồ thị giấy có thể giúp đỡ. 

 Kịch bản và câu hỏi tương tự như phần 1.  
Để giải quyết Phần này: 
    1. Tạo bảng đầu vào-đầu ra hiển thị tất cả thông tin quan trọng từ vấn đề và bao gồm cả hai  
         câu trả lời.  
    2. Lập biểu đồ. Hãy chắc chắn để gắn nhãn trục x và y của bạn.  

3. Định lý Pythagore Tài liệu : Bút chì, Giấy, Cạnh thẳng, Máy tính  
(Giấy vẽ có thể giúp nhưng không bắt buộc.) 

 Kịch bản:  Bạn muốn đặt một hàng rào xung quanh sân của bạn. Có 2 công ty đã cho bạn báo giá cho công 
việc. Ranh giới của sân của bạn được xác định bởi 5 cây. Vị trí của 5 cây tương đối với ngôi nhà của bạn: 

Cây 1 cách 100 feet về phía đông, Cây 2 cách 40 feet về phía đông & 80 feet về phía nam, Cây 3 
cách 40 feet về phía tây & 120 feet về phía nam 
Cây 4 là 90 feet về phía tây & 60 feet về phía bắc , Cây 5 cách 20 feet về phía đông & 110 feet về 
phía bắc 

Nhiệm vụ của bạn: 
1. Vẽ và dán nhãn sơ đồ của kịch bản này. Sử dụng một cạnh thẳng! 
2. Sử dụng Định lý Pythagore (a 2 + b2 = c2 ) để tìm khoảng cách của mỗi bên của tài sản của bạn. Làm tròn  
    mỗi câu trả lời đến hàng trăm gần nhất, nếu cần thiết. 
3. Xác định tổng chu vi tài sản của bạn. 
4. Xác định chi phí làm hàng rào cho cả hai công ty: 
           - Công ty A cho biết họ sẽ tính phí $ 12 mỗi bước để xây dựng hàng rào. 
           - Công ty B cho biết họ sẽ tính phí 250 đô la cho 100 feet đầu tiên của hàng rào, và sau đó là 15 đô la 
cho mỗi  
             chân bổ sung. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
Thảo luận với học sinh của bạn: 
● Làm thế nào để bạn xác định các tính năng điện thoại di động nào là quan trọng? Làm thế nào để gia 

đình bạn xác định nhà cung cấp điện thoại di động để sử dụng? 
● Đo một số khoảng cách xung quanh nhà và khu phố của bạn với nhau và kiểm tra Định lý Pythagore 

trong thực tế. Ví dụ: đo hai khoảng cách tạo một góc vuông (chữ hoa L). Sử dụng 2 + b2 = c2  để dự 



đoán khoảng cách đường chéo giữa các điểm đó sẽ là gì (để đóng tam giác) và sau đó đo nó.  



Các hoạt động học tập cho môn toán 
 Lớp 8  

 
Phương trình tuyến tính có thể được hiển thị và giải quyết thông qua các bảng, biểu đồ và phương 
trình (y = mx + b trong đó y là tổng,  m là tốc độ thay đổi,  x là số lần tốc độ thay đổi được thêm vào - 
thông thường thời gian và  b là giá trị bắt đầu.)  
 

Hoạt động 

1.  Tiết kiệm để mua (Phần 1) Tài liệu :bút chì và giấy  

 Giữ:   D'Aysia đã trông trẻ cho dì của mình và đã tiết kiệm được $ 26 ( b). Cô được trả 6 đô la mỗi giờ ( m). 
Cô ấy muốn mua một chiếc điện thoại di động yêu cầu thanh toán xuống $ 90 ( y). Làm thế nào nhiều hơn 
nữa giờ (x),cô sẽ phải làm việc để kiếm đủ tiền cho một khoản thanh toán xuống? Sử dụng một  bảng  và một 
phương trình để giải. Phương trình sẽ là y = 6x + 26  

2.  Tiết kiệm để mua (Phần 2) Vật liệu : Bút chì và Giấy  

   Điện thoại di động sẽ có giá $ 46 mỗi tháng. D'Aysia sẽ phải trông trẻ bao nhiêu giờ mỗi tháng để thanh toán  
  hóa đơn hàng tháng? Viết một  phương trình và tạo một bảng  để giải quyết điều này. (Cô ấy bắt đầu với $ 
0 mỗi tháng) 

3.  Tiết kiệm để mua (Phần 3) Tài liệu : Bút chì và giấy  

    Anh em sinh đôi của D'Aysia, Andre không có tiền nhưng muốn tiết kiệm để mua một hộp X đã qua sử 
dụng. Anh ta học được rằng anh ta 
   có thể trở thành một người giữ trẻ được chứng nhận và kiếm được nhiều tiền hơn D'Aysia. Anh ta sẽ phải 
vay 19 đô la từ  
   mẹ để tham gia lớp học cấp chứng chỉ, nhưng sẽ có thể kiếm được 9 đô la mỗi giờ trông trẻ cho người 
hàng xóm.  
   Nếu hộp X có giá 100 đô la, anh ấy sẽ mất bao lâu để trả lại cho mẹ và kiếm đủ tiền để mua  
   hộp X?  Giải quyết với một  phương trình và một  bảng . (Phương trình của bạn sẽ có giá trị bắt đầu âm (-).)  

4.  Tiết kiệm để mua (Phần 4) Tài liệu : Bút chì và giấy  

 
 

Andre bắt đầu với số tiền ít hơn D'Aysia, thực tế anh ta nợ mẹ 19 đô la trước khi 
bắt đầu trông trẻ . Tuy nhiên, một khi anh bắt đầu giữ trẻ, anh kiếm được tiền nhanh hơn chị gái mình.  
Nếu D'Aysia bắt đầu với 26 đô la và Andre 'bắt đầu bằng - 19 đô la. Cả hai người trông trẻ sẽ có  
cùng số tiền như thế nào? Cả hai sẽ có bao nhiêu tiền?  

5.  Tiết kiệm để mua (Phần 5) Tài liệu : Bút chì và giấy  

 Nói chuyện với cha mẹ hoặc thành viên gia đình của bạn về một công việc họ đã làm trong đó họ có thể được 
tăng lương bằng cách kiếm thêm chứng chỉ hoặc trách nhiệm. Họ có thể kiếm được bao nhiêu mỗi giờ bằng 
cách nhận được chứng nhận hoặc tăng trách nhiệm? Một người sẽ phải làm gì để đạt được chứng nhận đó 
hoặc bước lên? Họ sẽ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi giờ? Mỗi tuần? Mỗi tháng?  
Bạn có thể viết một phương trình để đại diện cho điều này? 
 

Những gì gia đình có thể làm 
 

● Thảo luận với công việc sinh viên của bạn, bạn đã tổ chức. Những gì một nhân viên đã phải làm để 



kiếm được một chứng nhận hoặc khuyến mãi bổ sung để được tăng lương. Những khoản tăng lương 
đó sẽ tăng thêm bao nhiêu trong một tuần, tháng, năm? Có đáng để kiếm được những thứ này 
không? 



 
 
 

Khoa học 



Hoạt động học tập Khoa học 
 Lớp 8  

 
Học sinh phải hiểu cấu trúc và tính chất của vật chất và nhận ra vật chất có thể thay đổi về mặt hóa 
học hoặc vật lý như thế nào. 
 

Hoạt động 

1. Tính chất vật lý và hóa học của vật chất liệu :giấy và bút chì 

 Nhắc nhở bằng:   Tính chất vật lý  là một đặc tính có thể quan sát hoặc đo  mà không thay đổi chất; ví dụ: màu 
sắc, điểm nóng chảy hoặc độ dẫn điện.  Tính chất hóa học   là những đặc điểm chỉ có thể được quan sát 
hoặc đo lường khi các nguyên tửvật chất  sắp xếp lại  trong quá trình thay đổi hóa học; ví dụ: tính dễ cháy, ăn 
mòn hoặc độc tính.  
 
 Hoạt động:   Khi bạn đi về ngày của bạn thông báo mọi thứ bạn sử dụng và  TẠI SAO  bạn sử dụng nó. Nói 
cách khác, bạn sử dụng một số đối tượng nhất định vì thuộc tính của chúng (vật liệu chúng được làm từ). Tạo 
ba cột trên một tờ giấy; một cột nên đọc  đối tượng , cột thứ hai nên đọc các  tài liệu được thực hiện  của, và 
cột cuối cùng bạn nên quyết định xem liệu là ví dụ về một loại  hóa chất  hoặc  vật lý  tài sản.. Dưới đây là một 
số ví dụ: Khi bạn chiên một quả trứng bạn sử dụng một chảo làm bằng kim loại, bởi vì nó dẫn nhiệt tốt và có 
nhiệt độ nóng chảy cao điểm. Bạn sẽ không bao giờ sử dụng chảo nhựa, vì nó có điểm nóng chảy thấp và rất 
dễ cháy. Khi bạn ngồi xuống một chiếc ghế dài, nó có một số vật liệu làm cho nó thoải mái và ổn định (bông 
để đệm, gỗ cho cấu trúc / hỗ trợ, và có thể bọc da ở bên ngoài để bảo vệ và chống nước nếu bạn làm đổ thứ 
gì đó. Một chiếc ghế dài thoải mái và hiệu quả  
 

2. Thay đổi vật lý và hóa học Nguyên liệu : Thực phẩm và gia đình 

 Nhắc nhở:  Thay đổi vật lý  là một loại  thay đổi  trong đó dạng vật chất bị thay đổi nhưng một chất không bị 
biến đổi thành chất khác. Có thể thay đổi, nhưng không xảy ra phản ứng hóa học.  Thay đổi vật lý  thường có 
thể đảo ngược.  Thay đổi hóa học  (hóa học  phản ứng) là sự  thay đổi  vật liệu thành vật liệu mới khác có 
tính chất khác nhau và một hoặc các chất mới được hình thành. Đốt cháy gỗ là một  Thay đổi hóa học  khi 
các chất mới không thể thay đổi trở lại (ví dụ carbon dioxide) được hình thành  
 
Hoạt động:   Trong suốt thời gian này ở nhà, hãy lên kế hoạch cho bữa ăn gia đình và giúp chuẩn bị và nấu 
nó. đổ chuông, lưu ý về bất kỳnào  thay đổi vật lý  xảy ra đối với thực phẩm như vậy. cắt lát, thay đổi khối 
lượng, thay đổi hình dạng, đun sôi, tan chảy vv). Sau đó, khi nấu, lưu ý bất kỳ  thay đổi hóa học nào   như 
nâu, cháy (!), Bong bóng được sản xuất, vv Thưởng thức thức ăn của bạn với gia đình. 
 

3. Bảng tuần hoàn các nguyên liệu : Vật tư gia dụng / Bút chì và Giấy 

 Hiện có 118 yếu tố. Một số rất phổ biến (Oxy và Hydrogen) trong khi một số khác cực kỳ hiếm (Astatine và 
Francium).   
 
Hoạt động:     Khi bạn lấy túi khoai tây chiên, keo xịt tóc, hộp đinh, dầu gội, đồ trang điểm, áo sơ mi, v.v. hãy 
đọc nhãn đính kèm. Bạn có nhận ra bất kỳ yếu tố nào bạn đã học về năm nay không? Giữ một danh sách 
trong một vài ngày. Nếu bạn có quyền truy cập vào máy tính, hãy tìm kiếm một số yếu tố (hoặc hợp chất) mà 
bạn đã khám phá để xem những công dụng khác của chúng có thể là gì hoặc khi nào / nơi nó được phát 
hiện. 
 
 
 
 



4. phần Vật liệu tạo thành : Bút chì và giấy 
 

 Là một gia đình hoặc tự mình giả vờ bạn đã phát hiện ra một yếu tố mới. Có một vụ nổ với điều này. Phần tử 
mới của bạn cần một tên (chúng thường kết thúc bằng -ium) và một nơi khám phá. Lập danh sách một số 
tính chất vật lý và hóa học của nó ... cũng có một số điều thú vị với điều này, quá .. làm cho một số trong số 
họ giống như khoa học viễn tưởng như là có khả năng mang lại cho ai đó sức mạnh siêu phàm hoặc khả 
năng giải quyết bất kỳ vấn đề toán học. Nếu bạn có thời gian, hãy lưu ý tưởng này để chia sẻ với giáo viên 
của bạn. Một lần nữa, vấn đề ở đây là tạo ra một nguyên tố không tồn tại và có một danh sách các tính chất 
hóa học. Thưởng thức. 
 

5. thí nghiệm đánh giá mật độ Tài liệu : lọ thủy tinh hoặc cốc, dầu thực vật hoặc hướng 
dương, nước, màu thực phẩm, xà phòng rửa chén, mật 
ong, xi-rô ngô, LEGO, đồng xu hoặc các vật nhỏ khác. (tài 
liệu an toàn onl) 

 Nhắc nhở:   Mật độ  đề cập đến khối lượng có trong một không gian cụ thể. Hãy tưởng tượng một ngăn kéo 
đầy vớ. Nó có mật độ nhất định. Nếu bạn lấy một chiếc tất ra, mật độ của ngăn kéo sẽ thay đổi. Điều này là 
do khối lượng của vớ đã thay đổi, nhưng khối lượng của ngăn kéo vẫn giữ nguyên. 
 
Hoạt động:   Rót từ từ từng chất lỏng vào một góc và cố gắng lấy các lớp vật liệu khác nhau để tạo thành. 
Thêm chất rắn của bạn (lego, đồ chơi bằng nhựa, tiền xu, v.v.) sau đó. Tuyệt vời với các chất lỏng và chất 
rắn SAFE khác.  
 
Hãy nhớ rằng mỗi chất lỏng có một khối lượng phân tử khác nhau hoặc số phần khác nhau được  nén vào 
cùng một thể tích chất lỏng, điều này làm cho chúng có mật độ khác nhau và do đó người ta có thể ngồi lên 
nhau - chất lỏng càng đậm đặc thì càng nặng nó là. 

Ngoài ra, các vật thể và chất lỏng nổi trên chất lỏng có mật độ cao hơn và chìm qua chất lỏng có mật độ thấp 
hơn. Gạch LEGO chìm trong dầu nhưng nổi trên mặt nước, trong khi đồng xu chìm qua cả hai. Do đó, đồng 
xu đậm đặc hơn cả dầu và nước. 

Hãy tận hưởng và AN TOÀN! 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Hãy thử một số hoạt động với con của bạn. Thảo luận về những phát hiện của họ. 



Hoạt động học tập cho khoa học 
Lớp 8 

 
Học sinh sẽ xem xét cách chất có thể thay đổi trạng thái của vật chất. Học sinh dự kiến   sẽ có thể giải 
thích sự chuyển động của hạt, nhiệt độ và trạng thái của một chất tinh khiết thay đổi như thế nào khi 
năng lượng nhiệt được thêm vào hoặc loại bỏ.  
 

Hoạt động 

1. Xem lại khái niệm về các trạng thái của vật liệu : Giấy và bút chì  

 ● 3 trạng thái chính của vật chất là gì? Vẽ một ví dụ sơ đồ của một chất hàng ngày với mỗi trạng thái. 
Bao gồm một bản vẽ phóng to của chuyển động hạt xảy ra trong chất. Hãy chắc chắn rằng bạn bao 
gồm một mô tả về hành vi hạt. 

 
● Năng lượng nhiệt là gì và năng lượng nhiệt được đo như thế nào? 

 
● Giải thích làm thế nào 3 trạng thái chính của vật chất có thể thay đổi bằng cách sử dụng năng lượng 

nhiệt. (Nóng chảy, đóng băng, hóa hơi, ngưng tụ) 

2. Mini Lab State of Matter    Nguyên liệu : Bếp, chảo, đá, giấy và bút chì  (nhiệt kế 
nấu tùy chọn) 

  Đổ đầy một nồi nhỏ bằng đá viên và đặt lên trên bếp. 
● Mô tả trạng thái của vật chất trong khối băng. Giải thích những gì đang xảy ra ở cấp độ phân tử.  
●  Nếu bạn có một nhiệt kế ghi lại nhiệt độ. 
●  Vẽ một hình ảnh của một khối băng. Bao gồm một hình ảnh phóng to của chuyển động hạt hiện đang 

xảy ra. 
 
Tiếp theo, Bật bếp lên cao. Xem những gì xảy ra với khối băng. Một khi các khối băng tan chảy hoàn toàn, 

● Mô tả trạng thái vật chất của các khối băng hiện tại. Giải thích những gì đang xảy ra ở cấp độ phân 
tử. Nếu bạn có một nhiệt kế ghi lại nhiệt độ. 

● Vẽ một hình ảnh hiện tại của băng của bạn. Bao gồm một hình ảnh phóng to của chuyển động hạt 
hiện đang xảy ra. 
 

Cuối cùng, hãy để băng tiếp tục tan chảy và quan sát khi nó bắt đầu sôi. Bạn có thấy bất cứ điều gì xảy ra 
trên băng tan?  

● Mô tả trạng thái của vật chất đang hình thành trên băng. Giải thích những gì đang xảy ra ở cấp độ 
phân tử. 

● Nếu bạn có một nhiệt kế ghi lại nhiệt độ. 
● Vẽ một hình ảnh của những gì bạn nhìn thấy. Bao gồm một hình ảnh phóng to của chuyển động hạt 

hiện đang xảy ra. 

3. truyện tranh chu kỳ nước Vật liệu : Giấy, bút chì và bút chì màu  

 Chu trình nước là một ví dụ hàng ngày về nước đi qua các trạng thái khác nhau của vật chất. Vẽ một dải 
truyện tranh của một phân tử đi qua các giai đoạn khác nhau của chu trình nước.  
Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng các thuật ngữ: 

● Chất rắn, Chất lỏng,Khí 
● Đóng băng, Bay hơi, Ngưng tụ,nóng chảy 
● Nhiệt độ, Năng lượng, Hạt 

 
Nếu bạn cần trợ giúp để hiểu những gì đang xảy ra trong quá trình này. Đổ đầy túi khóa zip gallon với một 
nửa inch nước và màu thực phẩm. Niêm phong túi và băng trong một cửa sổ nhận được nhiều ánh nắng mặt 
trời. Xem những gì xảy ra với nước và tạo ra truyện tranh của bạn xung quanh trải nghiệm này.  



 

4. Áp dụng các khái niệm khoa học Vật liệu : Giấy và bút chì 

 Trong mùa xuân, nông dân trồng cam ở Florida cẩn thận quan sát trái cây khi nhiệt độ xuống gần mức đóng 
băng. Khi nhiệt độ xuống dưới 0 ° C, chất lỏng trong các tế bào của cam có thể đóng băng và giãn nở. Điều 
này làm cho các tế bào bị phá vỡ, làm cho cam bị nhão và vụ mùa trở nên vô dụng để bán. Để ngăn chặn 
điều này, nông dân phun nước cam vào nước ngay trước khi nhiệt độ đạt 0 ° C. Làm thế nào để phun cam 
với nước bảo vệ chúng? 

● Mô tả những gì xảy ra với nước ở 0 ° C? 
● Những thay đổi trạng thái và những thay đổi năng lượng xảy ra khi nước đóng băng? 
● Giải thích cách phun cam bằng nước ngay trước khi nhiệt độ đạt 0 ° C sẽ bảo vệ cam. 

 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● thí nghiệm tại nhà: Đổ đầy một chai 2 lít với những mẩu giấy nhỏ khoảng ¾ đầy. Sử dụng máy 
sấy tóc để thổi khí nóng vào chai để di chuyển giấy xung quanh. Thể hiện sự hiểu biết của bạn 
về 3 trạng thái của vật chất bằng cách cho gia đình bạn thấy những gì xảy ra ở mỗi trạng thái 
của vật chất và cách các hạt hoạt động.  

 
● Chia sẻ truyện tranh của bạn với gia đình của bạn. Xem nếu bạn không thể tạo ra một câu 

chuyện khác cùng nhau. Hãy cố gắng vui vẻ và ngớ ngẩn.  
 



Hoạt động học tập cho Khoa học 
 Lớp 8  

 
Tiêu chuẩn khoa học thế hệ tiếp theo quy định rằng học sinh lớp 8 có thể phát triển và sử dụng các mô 
hình, đặt câu hỏi, phân tích và truyền đạt dữ liệu, lập kế hoạch và thực hiện điều tra. Những hoạt động 
này sẽ giúp con bạn duy trì các kỹ năng của chúng trong các lĩnh vực này. 
 

Hoạt động 

1. khoa học Tài liệu : Truy cập vào sách, podcast, báo hoặc TV 

 Đọc sách khoa học, nghe podcast khoa học, đọc bài báo khoa học hoặc xem báo cáo tin tức tập trung vào 
khoa học. Thảo luận về những gì bạn học được với một thành viên gia đình. Giải thích làm thế nào thông tin 
mới liên quan đến những gì bạn đã học trong lớp.  
 

2. Xây dựng mô hình điều tra  Vật liệu : Khác nhau với dự án nhưng các mặt hàng nên được tìm 
thấy ở nhà.  

 1. Kiểm tra một hiện tượng (có thể ở dạng vấn đề) 
2. Đặt câu hỏi (tôi tự hỏi tuyên bố) 
3. Xây dựng một giả thuyết 
4. Thiết kế một cuộc điều tra và truyền đạt kết quả của bạn 
5. Câu hỏi để hỏi: 

a. Dữ liệu nào được thu thập từ thí nghiệm? 
b. Dữ liệu được tổ chức như thế nào (trong bảng hoặc biểu đồ)? 
c. Nó có trả lời câu hỏi không? 
d. Là nguyên nhân và kết quả của dữ liệu rõ ràng? 
e. Tôi có một mô hình để đại diện cho vấn đề (một minh họa với nhãn) không? 

 

3. Khoa học Tài liệu Nhật ký : Giấy và bút chì 

 Tìm một địa điểm cụ thể ngoài trời mà bạn muốn học. Đây có thể là một phần nhỏ 1 feet 1 feet của sân hoặc 
một cái nhìn của một cây cụ thể từ ban công, khu vực vườn, vv .. Vẽ một mô hình khoa học của khu vực của 
bạn. Xem lại cứ sau 3-4 ngày vẽ các mô hình mới mỗi lần bạn ghé thăm. Ghi lại bất kỳ thay đổi nào bạn thấy 
đang xảy ra và viết ra Tôi tự hỏi những tuyên bố về những gì bạn quan sát.  
 

4. Tạp chí Mặt trăng Tài liệu : Giấy và bút chì  

 Tìm một trạm trong nhà hoặc sân của bạn, nơi bạn có thể quan sát mặt trăng. Đi đến cùng một nơi vào cùng 
một thời điểm mỗi đêm. Vẽ một hình ảnh của những gì bạn nhìn thấy và ghi lại ngày. Cố gắng giữ cho tạp 
chí mặt trăng đi đủ lâu để xem tất cả các giai đoạn của mặt trăng. Cố gắng dự đoán mặt trăng sẽ trông như 
thế nào vào những ngày có mây che phủ.  
 

5. kỹ thuật hàng ngày Vật liệuVật liệu :ngẫu nhiên được tìm thấy xung quanh nhà 

  Chọn một trong ba nhiệm vụ kỹ thuật được liệt kê dưới đây. Tạo giải pháp từ các vật phẩm tìm thấy xung 
quanh nhà của bạn.  

1. Xây dựng một cái gì đó giữ cho một khối băng không bị tan chảy. Kiểm tra để xem thiết bị của bạn 
hoạt động tốt như thế nào. Làm thế nào bạn có thể thay đổi nó để làm cho nó tốt hơn?  

2. Xây dựng một cây cầu bắc qua một khoảng cách ngắn (như trên đỉnh của một cái bát hoặc giữa ghế 
sofa và bàn cà phê) bằng cách sử dụng các vật phẩm từ xung quanh nhà bạn. Kiểm tra để xem có 



bao nhiêu đồng xu hoặc sách mà cây cầu của bạn có thể giữ. Làm thế nào bạn có thể làm cho nó tốt 
hơn?  

3. Làm một cỗ máy Rube Goldberg để hoàn thành một nhiệm vụ đơn giản (bấm chuông cửa, đóng cửa, 
bắt đầu máy nướng bánh mì, v.v.) Sử dụng các vật phẩm tìm thấy ở nhà và làm cho nó phức tạp nhất 
có thể.  

 Những gì gia đình có thể làm 
 
1. Thiết kế một con ngựa giấy tự đi. 
2. Xây dựng cỗ máy chuyển động vĩnh cửu của riêng bạn (Alfie, con chim uống rượu và Cái nôi của 
Newton là những ví dụ về những cỗ máy chuyển động gần như vĩnh viễn). 
3. Lập danh sách các câu hỏi mà bạn sẽ hỏi một nhà khoa học nếu bạn có cơ hội.  
4. Làm một khởi đầu bánh mì bột chua của riêng bạn. Kiểm tra công thức nấu ăn khác nhau để làm 
bánh mì của riêng bạn.  



Hoạt động học tập cho khoa học 
 Lớp 8  

 
Tiêu chuẩn khoa học thế hệ tiếp theo quy định rằng học sinh lớp 8 có thể phát triển và sử dụng các mô 
hình, đặt câu hỏi, phân tích và truyền đạt dữ liệu, lập kế hoạch và thực hiện điều tra. Những hoạt động 
này sẽ giúp con bạn duy trì các kỹ năng của chúng trong các lĩnh vực này. 
 

Hoạt động 

1. khoa học Tài liệu : Truy cập vào sách, podcast, báo hoặc TV 

 Tìm một cuốn sách, podcast, video hoặc bài viết mà bạn quan tâm (hướng dẫn trang điểm, chơi game, nấu 
ăn, vẽ, thể thao, âm nhạc, v.v.). Thảo luận với một thành viên gia đình về chủ đề liên quan đến khoa học. Ví 
dụ: Nếu chủ đề của bạn là trượt ván, bạn cần biết hoặc hiểu những lĩnh vực khoa học nào để làm ván trượt 
hoặc đi xe như Tony Hawk?  
 

2. kỹ thuật hàng ngày Vật liệuVật liệu :ngẫu nhiên được tìm thấy xung quanh nhà 

 Chọn một trong ba nhiệm vụ kỹ thuật được liệt kê dưới đây. Tạo giải pháp từ các vật phẩm tìm thấy xung 
quanh nhà của bạn.  

1. Xây dựng tòa tháp cao nhất mà bạn có thể. Tòa tháp có thể tự đứng mà không bị ngã.  
2. Tạo một chiếc thuyền sẽ nổi và giữ các vật phẩm nhỏ như tiền xu. Xem bao nhiêu thuyền của bạn có 

thể giữ mà không bị chìm. Thuyền của bạn có thấm nước không? Làm thế nào bạn có thể cải thiện 
thuyền của bạn?  

3. Xây dựng một cái gì đó sẽ phóng một quả bóng giấy lên không trung. Bạn có thể có được quả bóng 
giấy của bạn trên khắp phòng? Làm thế nào bạn có thể cải thiện khoảng cách nó đi du lịch?  

 

3. Kết nối với cáctự nhiên vật liệu : Giấy, bút chì, máy ảnh, hình ảnh màu xanh lam 
phẳng 

 1. Chọn một khu vực tự nhiên để đến gần nhà 
hoặc trong sân của bạn.  

2. Mang Flat Blue và các tài liệu của bạn với bạn.  
3. Làm điều gì đó đặc biệt tại điểm đến của bạn. 

Có lẽ bạn có thể đưa Flat Blue đến một nơi mà 
bạn đã nhận thấy những thay đổi kể từ năm 
ngoái. Là dòng chảy nhanh hay chậm? Có nụ 
trên cây chưa? Những con vật bạn nhìn thấy? 
Động vật có thể tìm thức ăn ở đâu?  

4. Quan sát mọi thứ cẩn thận. Viết về những gì 
bạn thấy, nghe và thậm chí ngửi.  

5. TÙY CHỌN : Chụp ảnh Flat Blue cho thấy điểm đến của 
bạn. 

6. Trở về nhà, viết những quan sát của bạn như một câu 
chuyện về cuộc phiêu lưu của bạn với Flat Blue.  

 

4. kháng không khí Vật liệu : Các vật thể ngẫu nhiên được tìm thấy xung 
quanh nhà, giấy và bút chì 

 Điều gì gây ra sức cản không khí? Khối lượng không quan trọng khi thả các vật từ cùng độ cao. 
1. Thu thập một số đối tượng và thả từng đối tượng. Lưu ý rằng không phải tất cả đều giảm ở cùng một tỷ lệ.  
2.Tìm các vật rơi chậm nhất và hỏi tại sao chúng rơi chậm hơn nhiều.  



3. Một khi bạn đã tìm thấy các vật thể kháng nhất, hãy liệt kê các đặc điểm của vật phẩm và phát triển các 
yếu tố ảnh hưởng đến sức cản không khí.  
4. Viết danh sách các yếu tố của bạn và giải thích trong câu đầy đủ. 
 

5. Khoa học Tài liệu Nhật ký : Giấy và bút chì 

 Tìm một địa điểm cụ thể ngoài trời mà bạn muốn học. Đây có thể là một phần nhỏ 1 feet 1 feet của sân hoặc 
một cái nhìn của một cây cụ thể từ ban công, khu vực vườn, vv .. Vẽ một mô hình khoa học của khu vực của 
bạn. Xem lại cứ sau 3-4 ngày vẽ các mô hình mới mỗi lần bạn ghé thăm. Ghi lại bất kỳ thay đổi nào bạn thấy 
đang xảy ra và viết ra Tôi tự hỏi những tuyên bố về những gì bạn quan sát.  
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Tìm một thứ gì đó ở nhà cần phải sửa (một cánh cửa không đóng, cửa sổ không đóng, dụng 
cụ mở hộp bị hỏng, v.v.) Thảo luận về những cách mà đối tượng có thể sửa được. Cố định 
các đối tượng với nhau nếu có thể!  

● Thảo luận với gia đình bạn những kinh nghiệm khoa học của họ ở trường hoặc trong công 
việc. Chia sẻ làm thế nào những kinh nghiệm này đã giúp điều hướng cuộc sống.  



Hoạt động học tập cho Khoa học 
 Lớp 8  

 
Khoa học đòi hỏi phải giải quyết vấn đề liên tục và sáng tạo. Những hoạt động này sẽ giúp sinh viên 
phát triển các giải pháp cho các vấn đề trong thế giới thực như một kỹ năng kỹ thuật quan trọng. Học 
sinh sẽ hoàn thành các nhiệm vụ kỹ thuật bao gồm xác định vấn đề, phát triển các giải pháp khả thi, 
thu thập dữ liệu và cải tiến thiết kế. 
 

Hoạt động 

1.  
 

Xây dựngcầu vật liệu : Báo / tạp chí cũ, bìa cứng từ hộp cũ, nắp chai hoặc nắp 
đậy bằng vít từ chai hoặc hộp đựng thức ăn, giấy nhôm, bọc nhựa 
saran, giấy, kéo, băng keo, Play-Doh, tăm xỉa răng, viên bi hoặc 
quả bóng bàn, khối, Legos, dây cao su, dây / sợi, bóng bay, hộp 
ngũ cốc rỗng hoặc hộp đựng thức ăn đã rửa sạch, chai soda sạch 
hoặc hộp sữa, ống giấy vệ sinh / giấy, dụng cụ nhựa, cốc giấy, v.v. 
. 

 Xây dựng một cây cầu bắc qua một khoảng cách ngắn, giống như trên đầu một bát hoặc giữa ghế sofa và 
bàn cà phê. Cây cầu không thể rơi xuống! Có bao nhiêu đồng xu hoặc bút màu hoặc trọng lượng khác nó có 
thể giữ trước khi rơi? 
 

2. xe hơi Vật liệu : Báo / tạp chí cũ, bìa cứng từ hộp cũ, nắp chai hoặc nắp 
đậy bằng vít từ chai hoặc hộp đựng thức ăn, giấy nhôm, bọc nhựa 
saran, giấy, kéo, băng keo, Play-Doh, tăm xỉa răng, bi hoặc ping 
bóng pong, khối, Legos, dây cao su, dây / sợi, bóng bay, hộp ngũ 
cốc rỗng hoặc hộp đựng thực phẩm đã rửa sạch, chai soda sạch 
hoặc hộp sữa, ống giấy vệ sinh / khăn giấy, dụng cụ nhựa, cốc 
giấy, vv 

 Xây dựng một cái gì đó có thể lăn như xe. Nó lăn được bao xa? Bạn đã làm cho bánh xe hoặc làm cho nó 
lăn theo cách khác? Làm thế nào bạn có thể làm cho nó để nó giữ hành khách hoặc hàng hóa? 
 

3. tàu lượn siêu tốc Vật liệu : Báo / tạp chí cũ, bìa cứng từ hộp cũ, nắp chai hoặc nắp 
đậy bằng vít từ chai hoặc hộp đựng thức ăn, giấy nhôm, bọc nhựa 
saran, giấy, kéo, băng keo, Play-Doh, tăm xỉa răng, viên bi hoặc 
quả bóng ping pong, khối, Legos, ban nhạc cao su, chuỗi / sợi, 
bóng bay, ô trống ngũ cốc hoặc hộp đựng thức ăn rửa sạch, chai 
sạch / sản phẩm nào soda hoặc hộp sữa, ống các tông nhà vệ 
sinh / khăn giấy, đồ dùng nhựa, ly giấy, vv 

 xây dựng một cái gì đó có thể di chuyển một viên bi hoặc quả bóng nhỏ từ nơi này sang nơi khác. Hãy thử 
thêm một ngã rẽ, đồi hoặc vòng lặp! Bao lâu bạn có thể làm cho nó? Các vật liệu tốt nhất để sử dụng là gì? 
 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Có một cuộc cạnh tranh giữa các thành viên trong gia đình để xây dựng thiết bị tốt nhất. 
● Có một bài trình bày về những gì các sinh viên phát hiện ra. 
● Nói về một thời gian bạn hoặc một thành viên gia đình đã phải đưa ra một giải pháp để sửa 

chữa một cái gì đó ở nhà. 
 

 



Hoạt động học tập cho khoa 
 lớp 8  

 
học Tiêu chuẩn khoa họcOregon xác định các giải pháp phát triển cho các vấn đề trong thế giới thực là 
một kỹ năng kỹ thuật quan trọng. Học sinh sẽ hoàn thành các nhiệm vụ kỹ thuật bao gồm xác định vấn 
đề, phát triển các giải pháp khả thi, thu thập dữ liệu và cải tiến thiết kế.  
 

Hoạt động 

1. khuếch đại âm thanh Vật liệu : (sử dụng những gì hoạt động) Cuộn giấy vệ sinh (dài và 
ngắn), giấy sáp, giấy, cốc có kích cỡ khác nhau, phễu, băng keo, 
thước kẻ, chai nước, kéo, bất cứ thứ gì bạn có ở nhà - hãy sáng 
tạo ! 

 Xây dựng  một thiết bị khuếch đại âm thanh đến tai tôi. Nó sẽ tăng khoảng cách bạn có thể đứng cách xa 
nguồn âm thanh. Bằng chứng (dữ liệu) nào có thể cho bạn thấy rằng bạn đã tăng khoảng cách âm thanh 
truyền đi?  Tùy chọn:   Viết mô tả và vẽ hình ảnh hoặc tạo video trình diễn thiết bị của bạn. 

Tiện ích mở rộng tùy chọn:  Tải xuống trình đọc decibel từ Cửa hàng ứng dụng iOS hoặc Google Play 
Store để đo thiết bị của bạn, sau đó tạo bảng dữ liệu để ghi mức âm thanh cho các thiết bị khác nhau mà 
bạn tạo. 

2. phóng Vật liệu : Giấy, chọn 3 vật liệu gia dụng khác (bìa cứng, hộp đựng 
thức ăn, băng keo, legos, v.v.) để xây dựng thiết bị phóng 

 Xây dựng  thứ gì đó có thể phóng một quả bóng giấy lên không trung. Bạn có thể lấy bóng giấy trong phòng 
không? Có ai khác ở nhà có thể xây dựng một thiết kế khác để cạnh tranh không?  
Reflect: Vẽ một mô hình thiết kế của bạn và giải thích nó. Làm thế nào bạn có thể làm cho thiết kế tốt hơn? 
Nhanh hơn? Mạnh mẽ hơn? Nếu so sánh các thiết kế, các thiết kế tương tự hoặc khác nhau như thế nào? 
 

3. Tàithử thách máy bay giấy liệu về : Giấy, dây cao su, kẹp giấy và băng keo hoặc máy dập 
ghim  

 A. Hãy thử ném máy bay giấy bằng cách di chuyển chỉ cổ tay của bạn (không di chuyển khuỷu tay hoặc 
vai của bạn). 

B. Làm thế nào bạn có thể khiến một chiếc máy bay giấy bay xa nếu bạn chỉ có thể sử dụng một khoảng 
cách ngắn để phóng nó? 

C. Thiết kế một máy phóng máy bay bằng cách sử dụng giấy, băng cao su, kẹp giấy và băng hoặc máy 
dập ghim.  

  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Có một cuộc thi gia đình với một trong những thách thức kỹ thuật. 
● Có bài thuyết trình về những gì học sinh phát hiện 
● Nói về thời gian bạn hoặc thành viên gia đình phải đưa ra giải pháp khắc phục điều gì đó ở 

nhà 



 
 
 

Khoa học Xã hội 



Các hoạt động học tập cho nghiên cứu xã hội 
 Lớp 8  

 

Các tiêu chuẩn nghiên cứu xã hội của Oregon yêu cầu học sinh phân tích làm thế nào một vấn 
đề cụ thể có thể xuất hiện ở cấp địa phương, khu vực và toàn cầu theo thời gian. Những hoạt 
động này sẽ giúp học sinh của bạn thực hành các kỹ năng nghiên cứu xã hội trong đại dịch 
toàn cầu của chúng tôi. 
 

Hoạt động 

1. trò chuyện hoặc trò chuyện video  Tài liệu : Điện thoại hoặc máy tính, giấy, bút chì  

 Phỏng vấn ai đó không cùng thành phố, tiểu bang hoặc quốc gia như bạn. Hỏi họ cuộc sống hàng ngày của 
họ như thế nào trong đại dịch sức khỏe toàn cầu này. Họ đang làm gì cho công việc và cho vui? Cuộc sống 
của họ đã thay đổi như thế nào? Họ đang phải đối mặt với những cuộc đấu tranh? 
 
Tạo Biểu đồ Venn hoặc Bong bóng kép cho biết trải nghiệm của bạn khác nhau như thế nào trong quá trình 
cách ly và COVID-19. 

2. kết nối tin tức Tài liệu : Nguồn tin tức trên tv, điện thoại, máy tính hoặc báo, bút 
và giấy. 

 Đọc hoặc xem một đoạn tin tức về cuộc sống ngày hôm nay trong đại dịch. Viết một bản tóm tắt ngắn về 
những gì bạn đã học bằng cách sử dụng: 
WHO? 
GÌ? 
Ở ĐÂU? 
Ở ĐÂU? 
VÌ SAO VẤN ĐỀ NÀY? 

3. Tạp chí Cá nhân  Tài liệu : Máy tính hoặc giấy, bút, bút chì, bút đánh dấu 

 Bạn đang thực sự chứng kiến   Lịch sử. Bạn có thể tạo các nguồn chính của mình bằng cách viết nhật ký hàng 
ngày về cách học tại nhà này khác với học ở trường bằng cách tập trung vào: 

Bạn đang làm gì mỗi ngày? Khi bạn đang học? Bạn đang học gì vậy? Bạn đang học ở đâu Bạn đang 
học như thế nào Học theo cách này có vui không? Cuộc sống của bạn như thế nào  

4. Vào ngày này trongLịch sử  Tài liệu:   Xem phần đính kèm ở phía dưới, bút chì, giấy 

 Viết Họ là ai? Họ đã làm gì? Tại sao họ nổi tiếng hay đáng kể? Làm sao?  
Điều này đã diễn ra ở đâu và khi nào? 

5. Đại dịch hay dịch bệnh? Tài liệu : Các nguồn có thể: internet, từ điển, bách khoa toàn thư, 
tin tức, radio, bút và giấy 

 Sử dụng bất kỳ nguồn nào có sẵn cho bạn, tìm ra định nghĩa cho PANDEMIC và EPIDEMIC. Ngay bây giờ, 
chúng tôi đang trải nghiệm một PANDEMIC. Viết một đoạn văn nói về các định nghĩa và giải thích tại sao 
COVID-19 là một đại dịch.  
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Khuyến khích học sinh làm tốt. Sẵn sàng giúp đỡ họ với các cuộc phỏng vấn và sẵn sàng 
tham gia.  

● Xem tin tức buổi tối để giúp đỡ và thảo luận về 
 
 



 
Đọc bổ sung  

 
1865 Ngày 15 tháng 4 

Tổng thống Lincoln chết vào 
lúc 7:22 sáng, Abraham Lincoln, tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, chết vì một vết đạn gây ra vào 
đêm trước bởi  John Wilkes Booth, một diễn viên và thông cảm Liên minh. Cái chết của tổng 
thống đã chỉ sáu ngày sau khi miền Nam Tướng  Robert E. Lee đầu hàng quân đội khổng lồ 
của mình tại  Appomattox,chấm dứt cuộc  Hoa nội chiến Kỳ. 

Gian hàng, người vẫn ở lại miền Bắc trong cuộc chiến bất chấp sự đồng cảm của Liên minh, 
ban đầu âm mưu bắt giữ Tổng thống Lincoln và đưa ông đến Richmond, thủ đô của Liên minh. 
Tuy nhiên, vào ngày 20 tháng 3 năm 1865, ngày xảy ra vụ bắt cóc theo kế hoạch, tổng thống 
đã không xuất hiện tại nơi mà booth và sáu kẻ âm mưu của hắn nằm chờ. Hai tuần sau, 
Richmond rơi vào lực lượng Liên minh. Vào tháng Tư, với các đội quân Liên minh gần như 
sụp đổ trên toàn miền Nam, Booth đã ấp ủ một kế hoạch tuyệt vọng để cứu Liên minh miền 
Nam. 

Khi biết rằng Lincoln sẽ tham dự buổi biểu diễn được hoan nghênh của Laura Keene trong 
Người anh em Mỹ của chúng tôi  tại Nhà hát của Ford vào ngày 14 tháng 4, ông booth đã lên 
kế hoạch ám sát đồng thời Lincoln, Phó Tổng thống  Andrew Johnsonvà Ngoại trưởng William 
H. Seward. Bằng cách giết chết tổng thống và hai trong số những người kế vị có thể của mình, 
ông booth và những kẻ âm mưu của ông đã hy vọng ném chính phủ Mỹ vào tình trạng hỗn 
loạn tê liệt. 

Vào tối ngày 14 tháng 4, kẻ chủ mưu Lewis T. Powell xông vào nhà của Ngoại trưởng Seward, 
làm anh ta bị thương nặng và ba người khác, trong khi George A. Atzerodt, được giao cho 
Phó Tổng thống Johnson, bị mất thần kinh và bỏ trốn. Trong khi đó, chỉ sau 10 giờ tối, Gian 
hàng đã vào hộp riêng của Lincoln mà không chú ý và bắn tổng thống bằng một viên đạn vào 
sau gáy. Chém vào một sĩ quan quân đội đã lao vào anh ta, Booth nhảy lên sân khấu và hét 
lên tiếng Sic Sic semper tyrannis! [Vì vậy, luôn luôn là bạo chúa] miền Nam được báo thù! Mặc 
dù Booth đã bị gãy chân trái nhảy từ hộp của Lincoln, anh ta đã thành công trong việc trốn 
thoát khỏi  Washington. 

Tổng thống, bị thương nặng, được đưa đến một nhà trọ rẻ tiền đối diện Nhà hát của Ford. Một 
giờ sau bình minh vào sáng hôm sau, Abraham Lincoln qua đời, trở thành tổng thống đầu tiên 
bị ám sát. Thi thể của anh được đưa đến  Nhà Trắng , nơi nó nằm cho đến ngày 18 tháng 4, tại 
thời điểm đó, nó được đưa đến tòa nhà tròn của Thủ đô để nằm trong trạng thái trên một 
catafalque. Vào ngày 21 tháng 4, thi thể của Lincoln đã được đưa đến ga xe lửa và lên một 
chuyến tàu chuyển nó đến Springfield,  Illinois, nhà của ông trước khi trở thành tổng thống. 
Hàng chục ngàn người Mỹ xếp hàng trên tuyến đường sắt của tàu hỏa và tỏ lòng kính trọng 
với nhà lãnh đạo đã ngã xuống của họ trong quá trình tiến bộ long trọng của đoàn tàu qua 
miền Bắc. Lincoln được chôn cất vào ngày 4 tháng 5 năm 1865, tại Nghĩa trang Oak Ridge, 
gần Springfield. 

Gian hàng, bị quân đội và lực lượng mật vụ truy đuổi, cuối cùng bị dồn vào một nhà kho gần 
Bowling Green, Virginia, và chết vì một vết đạn có thể tự gây ra khi chuồng bị đốt cháy xuống 
đất. Trong số tám người khác cuối cùng bị buộc tội âm mưu, bốn người đã bị treo cổ và bốn 

https://www.history.com/topics/us-presidents/abraham-lincoln
https://www.history.com/topics/american-civil-war/john-wilkes-booth
https://www.history.com/topics/american-civil-war/robert-e-lee
http://www.history.com/topics/american-civil-war/appomattox-court-house
https://www.history.com/topics/american-civil-war
https://www.history.com/topics/american-civil-war/american-civil-war-history
https://www.history.com/topics/us-presidents/andrew-johnson
https://www.history.com/topics/us-states/washington
https://www.history.com/topics/white-house
https://www.history.com/topics/us-states/illinois
https://www.history.com/topics/us-states/virginia


người bị bỏ tù. 

 



Học Hoạt động cho Khoa học Xã hội 
lớp 8 

 
Oregon tiêu chuẩn khoa học xã hội bao gồm sinh viên giải thích bản đồ, nghiên cứu cá nhân và đóng 
góp của họ, và phê bình và thông tin phân tích. 
 

Hoạt động 

1. bản đồ khu phố Tài liệu : Bút chì, giấy, tô màu / đồ dùng nghệ thuật 

 C đánhdấu bản đồ hiển thị tuyến đường từ nhà đến trường của họ (hoặc bất kỳ điểm tham chiếu quan trọng 
nào khác). Bản đồ phải gọn gàng, dễ đọc và chứa các ký hiệu bản đồ phù hợp, với một phím và la bàn tăng. 
Cho họ biết rằng các mốc là một bổ sung tốt để bao gồm.  
 

2. Nhân vật củaNăm:  Vật liệu Bút chì, giấy, vật tư màu / nghệ thuật 

 trở thành một nhà báo cho một tạp chí tin tức nổi tiếng. Chọn một "Nhân vật của năm" cho vấn đề tiếp theo. 
Bạn cần thuyết phục sếp rằng người bạn chọn xứng đáng với danh hiệu này. Viết một bài viết ngắn gọn giải 
thích sự lựa chọn của bạn. Đưa ra tuyên bố và trích dẫn bằng chứng hỗ trợ lựa chọn của bạn. Thiết kế bìa 
tạp chí tôn vinh người này bằng cách sử dụng hình ảnh hoặc hình ảnh phù hợp với tuyên bố hoặc bằng 
chứng trong bài báo.  
 

3. phản ánh Tài liệu : Bút chì, giấy hoặc máy tính Hãy suy  

 nghĩ lại về tháng vừa qua rằng chúng tôi đã nghỉ học. Bạn đã chứng kiến   lịch sử hình thành. Đại dịch cuối 
cùng là 100 năm trước! Viết câu trả lời của bạn cho các câu hỏi sau: 

● Làm thế nào để bạn và gia đình tiếp tục cố gắng sống cuộc sống bình thường?  
● Nó có ảnh hưởng gì đến bạn và gia đình bạn?  
● Làm thế nào để bạn thực sự cảm thấy về việc bỏ học?  
● Bạn đang tuân theo các quy tắc xa xã hội? 
● Bạn sẽ tiếp tục cẩn thận đối với sự xa cách xã hội của bạn trong cuộc sống và trong vòng tròn bên 

trong của bạn.  
● Cuộc sống của bạn sẽ trở lại cùng một đại dịch? 
● Cuộc sống đã thay đổi cho bạn, gia đình bạn và đại dịch thế giới chưa? 
 

Viết ít nhất một trang đầy đủ.  
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Giúp học sinh theo kịp các sự kiện hiện tại bằng cách xem một bản tin buổi tối về việc máy 
tính có sẵn CNN-10 là một nguồn tin tức tuyệt vời cho trẻ em. 

● Thảo luận về bài tập phản ánh.  
● Giúp học sinh với các hướng dẫn trên bản đồ.  



Hoạt động học tập cho nghiên cứu xã hội 
 Lớp 8  

 
Oregon Tiêu chuẩn nghiên cứu xã hội lớp 8 yêu cầu học sinh tích hợp thông tin trực quan (trong biểu 
đồ, đồ thị, hình ảnh, video hoặc bản đồ). Những hoạt động này sẽ giúp học sinh đọc, hiểu, phân tích và 
tạo biểu đồ & biểu đồ. 
 

Hoạt động 

1. Đồ thị thanh nước chai & Vật liệu : giấy & bút chì 

 Sử dụng thông tin sau, tạo biểu đồ thanh, sau đó trả lời các câu hỏi dưới đây. 
 
Mỗi năm, người ta sử dụng ngày càng nhiều chai nước bằng nhựa. 
 
# 1 Vẽ biểu đồ - Sử dụng các số này, tạo biểu đồ thanh trên giấy trắng để cho biết số lượng chai nước nhựa 
được bán đã tăng lên như thế nào trong những năm qua.  1995 = 4 tỷ chai nhựa 2000 = 13 tỷ chai nhựa 
2005 = 24 tỷ chai nhựa 2010 = 35 tỷ chai nhựa 2015 = 50 tỷ chai nhựa 
 
# 2 Trả lời những câu hỏi này 1. Năm nào số lượng chai nước nhựa được bán ít nhất? 2. Giữa những năm 
nào sự gia tăng lớn hơn xảy ra: giữa năm 1995 và 2000 hoặc giữa năm 2010 và 2015?  
# 3 Khoảng bao nhiêu tổng số chai nước đã được bán từ năm 1995 đến 2015?  
# 4 Tại sao bạn nghĩ nhiều người mua chai nước bằng nhựa vào năm 2015 hơn năm 1995? 
 

2. Biểu đồ thanh sử dụng nước & Vật liệu : giấy & bút chì 

 Sử dụng thông tin sau, tạo biểu đồ thanh, sau đó trả lời các câu hỏi dưới đây. 
 
Mỗi ngày, mọi người ở trường bạn sử dụng nước không chỉ để uống hay rửa tay, mà bằng mọi cách để giữ 
cho trường luôn hoạt động. Một số khu vực của trường sử dụng nhiều nước hơn những khu vực khác.  
 
# 1 Bản đồ Sử dụng những con số này, tạo một biểu đồ thanh trên giấy trắng để hiển thị các khu vực khác 
nhau được sử dụng nước mỗi ngày ở trường: Trong phòng tập thể dục = 230 gallon Trong Khoa học = 745 
gallon Trong lớp nấu ăn = 800 gallon Bên ngoài / cỏ = 540 gallon Trong quán cà phê = 825 gallon. 
 
# 2 Trả lời những câu hỏi này  

1. Làm thế nào nhiều nước được sử dụng trong khoa học hơn trong phòng tập thể dục?  
2. Khu vực nào sử dụng nhiều nước hơn Phòng tập thể dục và Bên ngoài / cỏ kết hợp?  
3. Bao nhiêu nước được sử dụng trong tất cả các khu vực kết hợp?  
4. Có thể tiết kiệm được bao nhiêu gallon nước nếu việc tưới nước bên ngoài / cỏ bị cắt làm đôi?  
5.Tại sao bạn nghĩ rằng lớp Nấu ăn & Quán cà phê sử dụng nhiều nước nhất?  
 

3. Biểu đồ thanh hoạt động Vật liệu : bút chì & giấy 

 Viết ra các hoạt động bạn làm trong khoảng thời gian 24 giờ và đưa dữ liệu đó vào biểu đồ thanh. (Ví dụ = 
_____ giờ ngủ, _____ giờ ăn, giờ ____ bài tập về nhà, ____ giờ trên phương tiện truyền thông xã hội, vv 
 

 gì gia đình có thể làm 
 

● Đến CNN10.com và xem 10 phút của sự kiện hiện tại. 
 



Các hoạt động học tập cho nghiên cứu xã hội 
 Lớp 8  

Tiêu chuẩn Khoa học xã hội Oregon yêu cầu học sinh sắp xếp các sự kiện hoặc sắp xếp chúng theo 
thứ tự khi chúng xảy ra. Sắp xếp các sự kiện giúp sinh viên hiểu cách các sự kiện được kết nối. Để 
sắp xếp các sự kiện, hãy làm theo các bước dưới đây. 

 
Hoạt động 

1. thương mại tự do và mở Tài liệu : giấy & bút chì 

 Đọc đoạn văn sau.  
 

GIAO DỊCH MIỄN PHÍ VÀ MỞ 
Cuối cùng, các đại biểu đã giải quyết các vấn đề quan trọng nhất cho quốc gia mới. Godarneur Morris, một đại
biểu đến từ New York, đã hoàn thiện cách diễn đạt của Hiến pháp đề xuất và tổ chức nó thành bảy điều, hoặc 
các phần chính. Vào ngày 15 tháng 9 năm 1787, các đại biểu đã phê chuẩn dự thảo cuối cùng. Họ đã ký nó 
hai ngày sau đó. Khi quan sát việc ký kết Hiến pháp, Benjamin Franklin nhận xét rằng mặt trời trên ghế của 
George Washington tại Công ước phải là mặt trời mọc. Hoa Kỳ đã ở đầu, và không phải là cuối thời gian của 
nó. Ba mươi chín trong số 55 đại biểu Công ước, hoặc hơn hai phần ba, đã ký văn bản. Một số đại biểu tán 
thành bản dự thảo cuối cùng đã không ký vì họ không tham dự Sau khi được ký, Hiến pháp đã được gửi tới 
các bang để phê chuẩn và trở thành chủ đề tranh luận. 
 
Bây giờ viết các sự kiện theo thứ tự thời gian trên giấy của riêng bạn. Sử dụng từ khóa: Hồi đầu tiên, ăn liền, 
và sau đó, Thời gian cuối cùng, Thời gian cuối cùng 
 

2. 
T
h
ời 

gianHoa Kỳ Vật liệu : bút chì & giấy 
 

 hẹn hò củaTạo một dòng thời gian bằng cách sử dụng các ngày sau, sau đó trả lời các câu hỏi. 
 
1803-Louisiana Mua 1776-Tuyên ngôn độc lập 1787-Hiến pháp ký 1861-Nội chiến 1773-Đảng trà Boston 
1848-California Gold Rush 1801-Thomas Jefferson trở thành Tổng thống 
 
1. Sự kiện cuối cùng trên dòng thời gian của bạn là gì? 2. Ai đến trước: Tiệc trà Boston hay Nội chiến? 3. 
Bao nhiêu năm sau khi Tuyên ngôn độc lập được ký kết, Nội chiến bắt đầu? 4. Sự kiện nào đã xảy ra 45 
năm trước Cuộc đua vàng California? 5. Sự kiện nào đã xảy ra 88 năm sau bữa tiệc trà Boston? 
 

3. 
D
ò
n
g 

thời gian Tuần cá nhân Tài liệu : bút chì & giấy 

 Tạo dòng thời gian cho các hoạt động của bạn từ 7 ngày qua. Điều này có thể bao gồm thời gian và ngày cụ 
thể. 
 

4. 
D
ò

thời gian cá nhân Tài liệu : bút chì & giấy 



n
g 

 Tạo dòng thời gian cho các sự kiện quan trọng trong cuộc sống của bạn. Bạn có thể thêm hình ảnh hoặc bản 
vẽ là tốt. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Đọc các sự kiện hiện tại, nghiên cứu cuộc sống của một người, phát minh nghiên cứu, v.v. và 
tạo dòng thời gian cho các sự kiện chính mà bạn học. 

● Truy cập CNN10.com và xem 10 phút của các sự kiện hiện tại. 
 
 
 



Các hoạt động học tập cho nghiên cứu xã hội 
 Lớp 8  

 
Các tiêu chuẩn nghiên cứu xã hội của Oregon nhấn mạnh tầm quan trọng của học sinh trong việc xác 
định thông tin, phân tích nhiều nguồn, tìm ra điểm mạnh và điểm yếu trong các nguồn đó. Các nhiệm 
vụ này nhằm giúp sinh viên tìm kiếm thông tin thông qua các nguồn có sẵn cho họ, xử lý thông tin và 
đưa ra một sản phẩm độc đáo dựa trên thông tin thu thập được.   
 

Hoạt động 

1. cây gia đình  Vật liệu : Một mảnh giấy và một cái gì đó để viết (tùy chọn: tô màu 
để trang trí / hình ảnh của các thành viên trong gia đình) 

 Lập danh sách các thành viên trong gia đình bạn. Bắt đầu với chính mình và rút ra làm thế nào tất cả các 
thành viên gia đình của bạn có liên quan đến bạn. Liên lạc với các thành viên gia đình để xem có ai mà bạn 
bỏ lỡ hoặc có thể không biết về. Xem nếu bạn có thể tìm ra nơi / khi họ được sinh ra, hoặc bất kỳ câu 
chuyện vui vẻ nào họ có thể có về cuộc sống của họ hoặc các thành viên khác trong gia đình.  

2. lịch sử Tài Vật liệu liệu:Giấy và một cái gì đó để ghi với / tài liệu trực tuyến 

 Hãy suy nghĩ như một nhà sử học:  Làm thế nào để bạn nghĩ đại dịch này sẽ ảnh hưởng TIẾP năm? Bạn 
có nghĩ rằng chúng ta sẽ trở lại bình thường? Điều gì sẽ thay đổi? Điều gì sẽ giữ nguyên? Sẽ có những thay 
đổi lớn ở Oregon? Bạn có dự đoán gì? 
 

3. Kiến thức Truyền thông Tài liệu về : Giấy và một cái gì đó để viết với / tài liệu trực tuyến  

 Tìm một mẩu tin về COVID-19. Nó có thể từ một tờ báo, một nguồn trực tuyến, TV, đài phát thanh hoặc bất 
kỳ phương tiện truyền thông nào khác xung quanh bạn. Viết ra các thông tin sau. Nguồn là gì? Nó đã nói gì? 
Có bất kỳ sự thiên vị mà bạn có thể xác định? Nếu vậy, sự thiên vị là gì? Nếu không, tại sao bạn không nghĩ 
như vậy? 
 

4. Lịch sửliệu: Vật Giấy và một cái gì đó để ghi với / tài liệu trực tuyến 

 Hãy suy nghĩ như một nhà sử học:  Khi tìm hiểu về lịch sử, làm bạn cần phải có một giáo viên? Bạn nghĩ 
học trực tuyến sẽ hoạt động như thế nào với lớp Khoa học xã hội? Tạo một danh sách những ưu và nhược 
điểm về học tập Khoa học xã hội trực tuyến. Đừng quên suy nghĩ về quan điểm của các học sinh, giáo viên 
và phụ huynh khác!   
 

5. phân tích lịch sử Tài liệu : Giấy và một cái gì đó để viết với / tài liệu trực tuyến 

 Quay lại và đọc lại Tài liệu lịch sử đầu tiên của bạn. Có gì thay đổi kể từ đó? Tạo sơ đồ Venn (các vòng tròn 
chồng chéo) hoặc bong bóng kép để so sánh và đối chiếu trong tuần này và tuần trước.  
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Giúp học sinh tìm nguồn tin tức. Nói chuyện với họ về những gì họ đang đọc / xem / nghe.  
● Hỗ trợ với cây gia đình của họ! Bạn có thể sẽ biết nhiều thành viên gia đình hơn và làm thế 

nào để liên lạc với họ. Chia sẻ những câu chuyện gia đình từ khi bạn còn trẻ hoặc từ trước khi 
sinh viên được sinh ra.  

 



Các hoạt động học tập cho nghiên cứu xã hội 
 Lớp 8  

 
Các tiêu chuẩn nghiên cứu xã hội của Oregon nhấn mạnh tầm quan trọng của học sinh trong việc xác 
định thông tin, phân tích nhiều nguồn, tìm ra điểm mạnh và điểm yếu trong các nguồn đó. Các nhiệm 
vụ này nhằm giúp sinh viên tìm kiếm thông tin thông qua các nguồn có sẵn cho họ, xử lý thông tin và 
đưa ra một sản phẩm độc đáo dựa trên thông tin thu thập được. 
 

Hoạt động 

1. Dòng thời gian của bạn Tài liệu : Giấy và một cái gì đó để viết (tùy chọn: tài liệu tô màu) 

 Tạo dòng thời gian của cuộc sống của bạn! Vẽ một đường trên giấy của bạn (nó có thể thẳng, nguệch 
ngoạc, dọc hoặc ngang). Điều đầu tiên trên dòng thời gian của bạn nên là ngày sinh của bạn. Từ đó, thêm 
các sự kiện quan trọng từ cuộc sống của bạn (sinh anh chị em / khi bạn gặp người bạn thân nhất của mình / 
ngày thống đốc bang Oregon ban hành lệnh ở lại trong trật tự) - đó có thể là bất cứ điều gì! Hãy chắc chắn 
rằng chúng theo thứ tự thời gian. Cảm thấy sáng tạo? Thêm vào một số hình ảnh minh họa để làm cho dòng 
thời gian của bạn tỏa sáng!  
 

2. Tài liệu lịch  Vật liệu sử:Giấy và một cái gì đó để ghi với OR tài liệu trực tuyến 

 Think Like a Historian: Đây là một thời gian rất lạ mà bạn không có khả năng quên. Điều gì sẽ là một số 
nguồn chính xung quanh nhà bạn sẽ giúp thể hiện trải nghiệm bạn đang có? Lập danh sách ba nguồn chính 
(có thể là một tạo tác, tài liệu, nhật ký, ghi âm, người - về cơ bản là bất cứ điều gì ai đó có thể sử dụng để 
tìm hiểu về trải nghiệm của bạn) và giải thích những gì nó sẽ hiển thị về thời gian này trong cuộc sống của 
bạn.  
 

3. Kiến thức Truyền thông  Tài liệu về : Giấy và một cái gì đó để viết với tài liệu trực tuyến 
HOẶC 

 Hãy suy nghĩ về những gì bạn biết về đại dịch COVID-19. Bạn có biết làm thế nào nó lây lan? Làm thế nào 
để bạn biết thông tin này? Bạn đã tìm nó ở đâu? Làm thế nào bạn tìm ra nếu nó là đúng hay không?  

● Viết xuống ít nhất 2-3 nguồn bạn sử dụng để tìm thông tin. Nếu đó là một trang web, hãy viết tên của 
trang web. Nếu đó là TV, hãy viết chương trình xuống. Nếu đó là gia đình của bạn? Hỏi họ nơi họ có 
được thông tin.  

● Những nguồn này có gì khiến bạn và / hoặc gia đình bạn tin tưởng họ? Bạn có thể  chứng thực * 
nguồn?  * chứng thực:  xác nhận hoặc hỗ trợ cho (một tuyên bố, lý thuyết, hoặc phát hiện) 
 

4. Tài liệu lịch Vật liệu sử:Giấy và một cái gì đó để ghi với OR tài liệu trực tuyến 

 Think Like a Historian: Bạn nghĩ gì mọi người sẽ nhớ về đại dịch này? Mọi người sẽ nói gì sau 5 năm nữa? 
10 năm? Bạn nghĩ sách giáo khoa sẽ nói gì về nó sau 25 năm nữa? 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Dòng thời gian gia đình:  Tài liệu cần thiết: Giấy và một cái gì đó để viết. 
● Tạo một dòng thời gian của gia đình bạn! Nó có thể bắt đầu bất cứ khi nào bạn muốn: Khi 

ông bà của bạn gặp nhau / khi bố mẹ bạn kết hôn / khi bạn được nhận nuôi / khi anh chị em 
của bạn được sinh ra. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy gia đình của bạn bắt đầu. Theo thứ tự 
thời gian, thêm vào các sự kiện quan trọng hoặc đáng nhớ cho gia đình bạn. (Tùy chọn: Sử 
dụng dòng thời gian của học sinh và với các màu sắc khác nhau, thêm trải nghiệm gia đình 
vào đó!) 



 
 
 

Sức khỏe 



Hoạt động học tập cho sức khỏe 
 8Lớp  

 
Tiêu chuẩn Y tếOregon: Học sinh sẽ thể hiện khả năng thực hành các hành vi tăng cường sức khỏe và 
tránh hoặc giảm thiểu rủi ro về sức khỏe. 
 

Hoạt động 

1. Tạp chí Thực phẩm    Tài liệu : Giấy và bút chì  

 Viết tất cả các thực phẩm và  đồ uống bạn tiêu thụ trong một tuần.  Hãy chắc chắn bao gồm:  thời gian trong ngày , số 
lượng , nhóm thực phẩm  Điều này có thể được viết ra dưới bất kỳ định dạng nào và không cần phải phù hợp với một 
loại bữa ăn cụ thể (bữa sáng, bữa trưa, bữa tối). Nếu điều này sẽ giúp việc theo dõi dễ dàng hơn thì hãy sử dụng công 
thức này, nhưng  thời gian trong ngày cũng  hoạt động tốt.  Ví dụ : 7:00 sáng - 1 tách trà, 1 miếng bánh mì nướng nguyên 
hạt với bơ hạnh nhân (v.v.) 

2. So sánh và đối chiếu 2bệnh truyền nhiễm 
khác nhau        Nguyên liệu : Bút chì và giấy; Máy tính cho nghiên cứu (tùy chọn) 

 Hãy nghĩ về hai bệnh truyền nhiễm (có thể lây lan) và so sánh chúng. Viết ra các phần sau để so sánh: Chúng lan 
truyền như thế nào? Triệu chứng? Vắc xin? Sự đối xử? Có nguy cơ dân số? Phòng ngừa?  
Ví dụ: Cảm lạnh thông thường và cúm (có thể làm nhiều trong số này!) 

3. Nhật ký giấc ngủ - Nhật ký   và phân tích 
thói quen ngủ của bạn trong một tuần           Tài liệu : Giấy và bút chì 

                                  Ngày 1 2 3 4 5 6 7  
Thời gian bạn thức dậy        

Thời gian bạn đi ngủ         

Câu 1 - Bạn chú ý gì về thói quen ngủ của mình?  
Câu hỏi 2 - Bạn có cảm thấy rằng bạn đang ngủ đủ giấc? (Khuyến nghị là 9-11 giờ ngủ mỗi đêm cho học sinh cấp hai) 
Bạn có cảm thấy nghỉ ngơi tốt khi thức dậy không? Tại sao hay tại sao không? 

4. Quản lý cảm xúc và cảm xúc Tài liệu : Giấy và bút chì / bút 

 Lập danh sách tất cả những cảm xúc và cảm xúc bạn đã trải qua trong suốt thời gian dài ra khỏi trường. (cả tích cực và 
tiêu cực) Ở phía bên kia của bài báo, hãy lập danh sách tất cả các cách khác nhau để bạn có thể quản lý những cảm 
xúc / cảm xúc đó. Ví dụ: Buồn, bối rối, lo lắng, phấn khích (cảm xúc / cảm xúc) 
Đi dạo, đọc sách, nghe nhạc, dọn phòng của tôi (cách quản lý) 

5. phỏng vấn áp lực ngang hàng     Tài liệu : Giấy và bút chì và một người lớn để phỏng vấn 

 Phỏng vấn một người lớn trong gia đình bạn về những thách thức áp lực ngang hàng mà họ có thể đã trải qua khi họ 
còn là một thiếu niên.  
Câu hỏi: 1.  Bạn có thể nghĩ về một thời gian khi bạn đối phó với áp lực ngang hàng? Là một thiếu niên? Như một 
người trưởng thành?  2. Những loại điều mà thanh thiếu niên bị áp lực phải làm trong ngày của bạn? Những loại người 
lớn bị áp lực phải làm gì?  3. Những loại áp lực nào bạn nghĩ rằng tôi sẽ phải đối mặt?  4. Bạn có thể nghĩ ra một vài 
cách để nói No No!  5. Bạn mong đợi tôi làm gì khi phải đối mặt với áp lực ngang hàng? 

 Những gì gia đình có thể làm 
●  Khuyến khích con bạn là một phần của việc ra quyết định khi đến bữa ăn. Có cuộc trò chuyện với họ 

về sự lựa chọn của họ. Nhắc nhở nhau về tầm quan trọng của việc ăn trái cây và rau quả! (tươi, đông 
lạnh, đóng hộp) 

● Tham gia giúp con bạn vào bếp với việc chuẩn bị thức ăn. Có lẽ họ có một bữa ăn mỗi ngày mà họ có 
trách nhiệm tự tạo ra tất cả!  

● Nói chuyện với con về thói quen ngủ của chúng. Họ chú ý điều gì? Họ cảm thấy như thế nào? Có một 
thói quen mà tất cả các bạn có thể cùng nhau cố gắng để cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn? 

● Có một cuộc trò chuyện với con của bạn về phòng chống bệnh tật. Đây là một chủ đề trong tâm trí của 
mọi người ngay bây giờ. Một số điều mà chúng ta có thể làm cho chính mình để ngăn chặn sự lây lan 



của bất kỳ bệnh nào? Chúng ta có thể làm gì như một gia đình? Chúng ta có thể làm gì với tư cách là 
một cộng đồng?  
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● Có một cuộc trò chuyện với con của bạn về phòng chống bệnh tật. Đây là một chủ đề trong tâm trí của 
mọi người ngay bây giờ. Một số điều mà chúng ta có thể làm cho chính mình để ngăn chặn sự lây lan 



của bất kỳ bệnh nào? Chúng ta có thể làm gì như một gia đình? Chúng ta có thể làm gì với tư cách là 
một cộng đồng?  



Các hoạt động học tập cho sức khỏe 
Lớp 8 

 
Tiêu chuẩn sức khỏe Oregon: Học sinh sẽ thể hiện khả năng thực hành các hành vi tăng cường sức 
khỏe và tránh hoặc giảm thiểu rủi ro về sức khỏe. 
 

Hoạt động 

1. nhật ký thời gian trên màn hình  Tài liệu : Giấy & bút chì hoặc bút 

 Bạn có biết bạn dành bao nhiêu thời gian cho một thiết bị hoặc nhìn vào màn hình không? Bạn đã nghĩ về 
cảm giác của bạn sau đó? Hoạt động này là để giúp bạn phân tích thời gian trên màn hình và viết nhật ký về 
cách nó có thể ảnh hưởng đến cách bạn cảm nhận và suy nghĩ. Ví dụ: 4/3: 6:30 chiều đã xem 30 phút TV - 
cảm thấy mệt mỏi sau 

2. Đặc điểm của gia đình Tài liệu : Giấy & bút chì hoặc bút 

 Điều gì đã làm cho bạn, bạn? Có một cuộc trò chuyện với một thành viên trong gia đình (cha mẹ, người giám 
hộ, ông bà, v.v.) về những điều khác nhau chạy trong gia đình bạn. Ví dụ: Mắt xanh, ung thư, chiều cao, khả 
năng độc đáo. 
Viết 2-3 đoạn về đặc điểm gia đình của bạn. 

3. so sánh Tạp chí thực phẩm Tài liệu : Giấy & bút chì hoặc bút 

 Viết tất cả các thực phẩm và  đồ uống bạn tiêu thụ trong một tuần.  Hãy chắc chắn bao gồm:  thời gian trong 
ngày, số lượng , nhóm thực phẩm  
Làm thế nào để tuần này so với tuần trước? Viết một bài phản ánh 2 đoạn trong 2 tuần của các tạp chí thực 
phẩm bao gồm: Bạn đã chú ý điều gì? Có mẫu nào không? Hoạt động này là khó khăn hay dễ dàng? Tại 
sao?  

4. Hậu quả của thuốc lá / Vaping 
hoặcRượu: Vật liệu Giấy và bút chì hoặc bút 

 Danh sách ra các loại sau - chất, tình cảm, xã hội, pháp lý và tài chính. Đối với mỗi loại, hãy liệt kê tất cả 
các hậu quả có thể xảy ra khi sử dụng thuốc lá / vaping hoặc rượu và sau đó viết một đoạn về cách ngăn 
chặn sử dụng các chất này.  

5. Bắt nạt trên phương tiện truyền 
thông:  Tài liệu : Giấy & bút chì hoặc bút 

 Hãy nghĩ hoặc xem một bộ phim (phương tiện truyền thông xã hội cũng có thể hoạt động) có ví dụ về bắt nạt 
trong đó.  
Vai trò bắt nạt được thể hiện trong phương tiện truyền thông xã hội / phim: Bắt nạt, mục tiêu, người hỗ trợ, 
người củng cố, người ngoài cuộc, người bảo vệ.  
Theo bạn, điều gì có thể được thực hiện khác nhau? Hãy viết 2 đoạn văn. Giải thích làm thế nào bạn thấy 
các vai trò khác nhau. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Nói với con bạn về thời gian trên màn hình cho mọi người. Thậm chí có thể thực hiện hoạt 
động này với con bạn và phân tích thời gian sử dụng màn hình của riêng bạn! 

● Tham gia vào một cuộc trò chuyện với con bạn về dòng dõi gia đình. Thông thường, những 
cuộc trò chuyện này đã xuất hiện, nhưng đây là cơ hội để bạn kết nối với học sinh của mình 
và giúp họ hiểu rõ hơn về bản thân. 

● Khuyến khích con bạn là một phần của việc chuẩn bị bữa ăn. Nếu có thể, hãy để họ chịu trách 



nhiệm lập kế hoạch và chuẩn bị một bữa ăn cho gia đình.  
 



Các hoạt động học tập cho sức khỏe 
 Lớp 8  

 
Tiêu chuẩn sức khỏe Oregon giúp học sinh học cách xác định các yếu tố gây căng thẳng cá nhân và 
xác định các chiến lược để giảm các yếu tố gây căng thẳng này. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn 
tìm cách quản lý căng thẳng. 
  

Hoạt động 

1. Tạp chí biết ơn Tài liệu : bút chì và giấy 

 Lập danh sách 5 điều bạn biết ơn. Điều này có thể bao gồm các đối tượng, vật nuôi, con người, khái niệm 
hoặc bất cứ điều gì bạn biết ơn. Ví dụ: một mặt hàng quần áo yêu thích, con chó của bạn, một cuốn sách 
hay câu chuyện hay, những người hỗ trợ, hiểu bạn bè, thời gian với gia đình, v.v. Thêm vào danh sách này 
trong suốt cả ngày nếu bạn nghĩ đến nhiều thứ hơn.  
 

2. tập trung chánh niệm Vật liệu : Một không gian yên tĩnh bên trong hoặc bên ngoài ngôi 
nhà của bạn. 

 Tìm một chỗ để ngồi yên lặng và thoải mái. Chọn một cảm giác để tập trung vào. Nếu tập trung vào việc hít 
thở sâu là an ủi, hãy làm điều đó. Nếu bạn thích, bạn có thể tập trung vào áp lực của chân và cơ thể trên mặt 
đất hoặc ghế của bạn. Hít thở một cách thoải mái cho bạn. Ngồi yên lặng trong năm phút quan sát những 
cảm giác này. 
 

3. Quản lý căng thẳngnão Tài liệu động : bút chì và giấy 

 Viết một danh sách những điều bạn có thể làm để giúp bản thân khi bạn cảm thấy căng thẳng. Ví dụ như đi 
dạo, đọc hoặc nghe thứ gì đó khiến bạn cười, viết nhật ký về sự thất vọng của bạn, tập thể dục hoặc chơi 
thể thao, chơi một trò chơi vui vẻ với bạn bè hoặc gia đình, đảm bảo ngủ đủ giấc, làm một bữa ăn lành 
mạnh, lắng nghe âm nhạc, vv 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Nếu có thể, xây dựng cấu trúc và thói quen vào ngày của con bạn. Làm việc cùng nhau để tạo ra một 
lịch trình cho các ngày trong tuần và cuối tuần phù hợp với nhu cầu công việc và cuộc sống hiện tại 
của gia đình bạn. 

● Bao gồm các tạp chí biết ơn như một phần của thói quen hàng ngày của gia đình bạn. Thêm nó vào 
đầu ngày của bạn, trong bữa tối, cuối ngày hoặc bất cứ khi nào có ý nghĩa nhất đối với bạn và gia đình 
bạn. 

○ Nếu bạn cần một số ý tưởng cho tạp chí biết ơn của mình, hãy thực hiện tìm kiếm trên 
Google để được nhắc nhở về lòng biết ơn. 

● Khi mặt trời ló dạng, hãy dành vài phút để ngâm nó. Ngay cả khi nó chỉ có nghĩa là đứng trong cửa sổ. 
● Khuyến khích con bạn tập thể dục và di chuyển trong ngày. 
● Nấu một bữa ăn lành mạnh và thưởng thức nó cùng nhau. 
● Hãy đi bộ như một gia đình nếu bạn có thể. 
● Ngủ đủ giấc mỗi đêm. 
● Uống nhiều nước mỗi ngày.  



Các hoạt động học tập cho sức khỏe 
 Lớp 8  

 
Tiêu chuẩn sức khỏe Oregon yêu cầu học sinh làmtê liệt mối quan hệ giữa các hành vi lành mạnh và 
sức khỏe cá nhân.  
 

Hoạt động 

1. viết thư  Tài liệu : giấy, bút chì, phong bì và tem 

 Viết tay một lá thư cho ai đó và gửi cho họ qua thư.  
Viết thư cho ai đó và gửi thư cho họ! Nói xin chào, nói về điều gì đó đang diễn ra, chia sẻ một thông điệp tích 
cực với họ!  
Suy ngẫm:  
-Bạn cảm thấy thế nào khi viết thư cho ai đó và không được họ trả lời ngay lập tức? Bạn sẽ sử dụng hình 
thức giao tiếp này một lần nữa? Tại sao hay tại sao không? 
 

2. Thử thách Nước Vật liệu : giấy, bút chì, nước và hộp đựng 
 

 Uống weight trọng lượng cơ thể của bạn trong một ounce nước trong một tuần.  
Ví dụ: Trọng lượng cơ thể = 120lbs, weight trọng lượng cơ thể = 60 vì vậy tôi cần uống 60 ounce nước mỗi 
ngày trong một tuần.  
Phản chiếu:  Làm thế nào để bạn cảm thấy khác nhau? Bạn có thể hoặc sẽ tiếp tục hàng ngày? Tại sao hay 
tại sao không?  
 

3. Làmbữa ăn nguyên liệu cho : giấy, bút chì, đồ tạp hóa và các vật dụng nhà 
bếp khác nhau 

 Lập kế hoạch và làm một bữa ăn cho gia đình bạn có ít nhất 4 nhóm thực phẩm khác nhau.  
Phản chiếu:  Những nhóm thực phẩm bạn đã sử dụng? Các nhóm thực phẩm bạn sử dụng làm gì cho cơ thể 
của bạn? 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● trong thời gian này hãy cố gắng nghĩ về sức khỏe tinh thần và cảm xúc của bạn càng nhiều càng tốt.  
○ Cố gắng kết nối an toàn với bạn bè và gia đình. 
○ Ngủ đủ giấc. 
○ Uống đủ nước. 
○ Cố gắng tập thể dục khi bạn có thể. 

● Rửa tay thường xuyên 
● Ở nhà nếu bạn có thể 



Hoạt động học tập cho sức khỏe 
 lớp 8  

 
Học sinhsẽ thể hiện khả năng sử dụng các kỹ năng thiết lập mục tiêu để tăng cường sức khỏe. Đặt 
mục tiêu và thực hiện các bước để đạt được mục tiêu của bạn, củng cố sự tự nhận thức và tăng 
cường lòng tự trọng của bạn.  
 

Hoạt động 

1. giấc ngủ lành mạnh Tài liệu về : Bút chì / Giấy 

 Học sinh sẽ đặt mục tiêu có được ít nhất 9 giờ ngủ mỗi đêm. Đánh giá bạn đang ở đâu bằng cách giữ một 
tạp chí trong hai ngày tới. Lưu ý thời gian bạn đi ngủ và khi bạn thức dậy. Bạn có cảm thấy nghỉ ngơi không? 
Nếu không, hãy động não những gì có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Ví dụ: Bạn có trên điện thoại / 
máy tính đến tận đêm khuya không? Bây giờ, đặt mục tiêu giấc ngủ lành mạnh của bạn. 
 

2. trách nhiệm công nghệ Tài liệu về : Bút chì / Giấy 

 Học sinh sẽ đặt mục tiêu sử dụng công nghệ có trách nhiệm. Đầu tiên, đánh giá cách bạn tương tác bằng 
cách sử dụng công nghệ. Ví dụ: nhắn tin tức thời? Snapchat? Trò chơi điện tử? E-mail? Trang web trò 
chuyện? Bạn có đăng hình ảnh hoặc video của mình không? Bạn có chấp nhận lời mời tham gia mạng xã 
hội từ một người mà bạn không biết không? Bây giờ, đã đến lúc đặt mục tiêu công nghệ có trách nhiệm của 
bạn. 
 

3. Giảm / Ngăn ngừaChấn thương Tài liệu : Bút chì / Giấy 

 Học sinh sẽ đặt mục tiêu giảm và ngăn ngừa thương tích. Có thể có các loại chấn thương khác nhau, Ví dụ, 
vấp ngã và ngã hoặc ngã xe đạp hoặc ván trượt là chấn thương thực thể. Chấn thương cũng có thể là cảm 
xúc. Giống như đe doạ trực tuyến hoặc quấy rối. Brainstorm cách mà bạn có thể ngăn ngừa thương tích về 
thể chất và tinh thần. Ngay bây giờ, đặt mục tiêu của bạn để giảm và ngăn ngừa thương tích. 
 

4. Thực hànhlòng tốt Tài liệu : Bút chì / Giấy 

  Học sinh sẽ đặt mục tiêu để thực hành lòng tốt. Viết một thẻ / thư cho người mà bạn đánh giá cao. Hãy cụ 
thể về những gì bạn đánh giá cao về họ. Ví dụ: Tôi đánh giá cao em gái tôi vì cô ấy lắng nghe mà không 
phán xét. Sáng tạo. Bạn có thể sử dụng hình vẽ hoặc minh họa hoặc thậm chí là thơ. 
 

5. Yêu bản thân Tài liệu : Bút chì / Giấy 

 Học sinh sẽ đặt mục tiêu duy trì và cải thiện việc tự chăm sóc bản thân. Những cách động não mà bạn có thể 
chăm sóc cơ thể, tâm trí & tinh thần khi bạn gặp căng thẳng. Hãy nghĩ về một sở thích mới. Ví dụ: Thử thách 
bản thân với một câu đố khó hơn, tìm từ, câu đố ô chữ hoặc bài toán. Hãy ở trong hiện tại. Lắng nghe hơi 
thở của bạn. Chậm lại. Nghe nhạc yêu thích của bạn. Bây giờ, hãy phấn khích và phát triển mục tiêu tự 
chăm sóc đó! 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Hỗ trợ con / con bạn bằng cách tích cực tham gia các hoạt động này với chúng. Đặt mục tiêu 
của riêng bạn để mô hình hóa các kỹ năng thiết lập mục tiêu tích cực. Phát triển các quy tắc 
gia đình để sử dụng công nghệ có trách nhiệm. Ví dụ: Giới hạn thời gian trên màn hình, truy 
cập và đặt cài đặt bảo mật / quyền riêng tư trên điện thoại / máy tính. 



Hoạt động học tập cho sức khỏe 
 Lớp 8 theo  

 
tiêu chuẩn y tế Oregon, học sinh sẽ thể hiện khả năng thực hành các hành vi tăng cường sức khỏe và 
tránh hoặc giảm thiểu rủi ro sức khỏe. 
 

Hoạt động 

1. tăng cường tâm trạng Tài liệu : bút chì và giấy 

 Tạo một danh sách những điều bạn có thể làm để tăng cường tâm trạng nhanh chóng. Càng nhiều công cụ 
càng tốt, bạn sử dụng để quản lý căng thẳng hoặc cải thiện tâm trạng tốt hơn. Thực hiện các hoạt động sau: 
Thở sâu (thở trong 4 giây, giữ 7 giây, thở ra 8 giây), tập thể dục, nghe nhạc, xem video vui nhộn. Đánh giá 
tâm trạng của bạn sau khi thực hiện hoạt động: (Thấp) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (Cao) 
 

2. Cười! Tài liệu : bút chì và giấy 

 Tiếng cười có thể là một công cụ tốt để giúp quản lý căng thẳng. Hoàn thành khảo sát tiếng cười và xem nếu 
nó mang lại một chút hài hước cho ngày của bạn.  

1. ai là người hài hước nhất bạn biết?  
2. Người này nói hay làm gì vậy?  
3. Điều thú vị nhất từng xảy ra với bạn là gì?  
4. Bạn có thích kể chuyện cười, nghe truyện cười, hoặc cả hai?  
5. Diễn viên hài yêu thích của bạn là ai?  
6. Bộ phim hài yêu thích của bạn là gì? Tại sao bạn nghĩ nó buồn cười?  
7. Bạn có óc hài hước?  
8. Khi bạn hoàn thành khảo sát này, bạn có nở nụ cười trên khuôn mặt không? 

 

3. lịch trình hàng ngày  Tài liệu : Bút chì và giấy 

 Thời gian như thế này có thể rất căng thẳng. Để giúp kiểm soát căng thẳng của bạn, hãy tạo một lịch trình 
hàng ngày mà bạn có thể theo dõi trong khi thực hành cách xa xã hội. Thêm thời gian vào lịch trình của bạn 
để tiếp tục quản lý kế hoạch hàng ngày của bạn. 
Ví dụ:   Kế hoạch hàng ngày 
                                         Buổi sáng                      Buổi chiều                       tối 
                                         BữaBữa trưa Bữa tối 
                                         Hoạt động tại trường Hoạt động của trường Hoạt động ở trường 
                                         Thời gian rảnh Tập thể dục Thời gian rảnh 
                                                                           rỗi Ngủ 
 

4. Rửa tay  Vật liệu : xà phòng và bồn rửa 

 Nên rửa tay bằng nước xà phòng ấm trong hai mươi giây để giúp ngăn chặn mầm bệnh. Hát một bài hát, tạo 
một bài rap hoặc bài thơ trong hai mươi giây đó và chia sẻ nó với gia đình và bạn bè. 
 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Các gia đình có thể tham gia với mỗi hoạt động này.  
● Thảo luận về các công cụ của Cameron, công việc dành cho bạn khi bạn cảm thấy căng thẳng hoặc lo 

lắng. 
● Hãy tích cực cùng nhau!  



 
 
 

Âm nhạc 



Các hoạt động học tập cho âm nhạc 
 Lớp 8  

 
Tiêu chuẩn âm nhạc Oregon liệt kê việc soạn thảo và phân tích âm nhạc như một kỹ năng ưu tiên ở 
lớp 8. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn sáng tác, ghi chú, nghe và phân tích âm nhạc. 
 

Hoạt động 

1. Âm nhạc kể mộtcâu chuyện tài liệu : Giấy, bút / bút chì, lựa chọn âm nhạc 

 Chọn một bản nhạc là bài hát chủ đề hiện tại của bạn. Bài hát này nên thể hiện bạn đang ở đâu trong cuộc 
sống của bạn ngay bây giờ. Trên một tờ giấy giải thích bằng văn bản những yếu tố âm nhạc nào giúp kể câu 
chuyện của bạn (nhịp độ, động lực, phát âm, giọng nói hoặc lựa chọn nhạc cụ, v.v.)? Tại sao bạn chọn mảnh 
này? Nếu bạn có thể thu hẹp lựa chọn âm nhạc của mình xuống còn một từ thì từ đó sẽ là gì? 
 

2. Biết ghi chú của bạn Đánh vầnong Tài liệu con : Giấy, bút chì, thước kẻ (tùy chọn) 

 Trên một tờ giấy, vẽ một cây trượng (5 đường kẻ ngang). Bạn có thể sử dụng một thước kẻ để làm cho 
chúng hoàn toàn thẳng. Vẽ khóa của bạn (treble, bass hoặc alto). Xác định tên của ghi chú không gian của 
bạn bằng cách viết tên ghi chú chính xác vào chỗ trống. Làm tương tự cho ghi chú dòng của bạn. Bây giờ, 
soạn từ bằng cách sử dụng ghi chú dòng và không gian của bạn. Ví dụ, rút   ra từ: EGG. Viết ít nhất 8 từ bằng 
cách sử dụng một dòng thanh (dòng dọc) để phân tách từng từ.  
THƯỞNG : Thực hiện lời của bạn bằng cách chơi chúng trên nhạc cụ của bạn hoặc hát chúng.  
 

3. Xây dựngnhạc cụ của riêng bạn vật liệu : Linh tinh 

 Tạo một nhạc cụ từ các vật phẩm tái chế hoặc tái sử dụng. Bạn có gì xung quanh ngôi nhà mà bạn có thể 
biến thành một nhạc cụ? Chơi sáng tạo của bạn cho một thành viên gia đình.  
THƯỞNG : Ghi lại chính mình và chia sẻ nó với bạn bè, hoặc ghi lại một nhịp với nhạc cụ mới của bạn và hát 
hoặc chơi một phần khác, tạo ra bản song ca độc đáo của riêng bạn. 
 

4. soạn nhạc tuyệt vời Tài liệu : Giấy, bút / bút chì, thước kẻ (tùy chọn, nếu làm giấy cho 
nhân viên) 

 Viết một bài rap / bài hát phù hợp của trường và biểu diễn nó cho ai đó ở nhà. Làm điều này dễ dàng hoặc 
phức tạp như bạn muốn. Bạn chỉ có thể viết lời bài hát, sáng tác một giai điệu, hoặc giai điệu và hòa âm, 
hoặc sáng tác cả ba! 
 

5. Bạn nghe thấy gì? Vật liệu : Giấy, bút / bút chì (tùy chọn) 

 Đi ra ngoài hoặc mở cửa sổ và lắng nghe âm thanh. Năm điều đầu tiên bạn nghe là gì? Bạn có thể viết 
chúng ra, hoặc chỉ lắng nghe.  
THƯỞNG : Bạn có thể đặt tên cho một nhà soạn nhạc đã sử dụng âm thanh mà anh ấy nghe được trong 
cuộc sống hàng ngày cho các tác phẩm / bài hát của họ không? 
 

 Gia đình có thể làm gì 
 

● Giúp học sinh tìm tài liệu cần thiết để tạo nhạc cụ. Nghĩ rằng đậu, gạo, nồi và chảo, xô, lon, 
chai, vv  

● Khuyến khích sinh viên chia sẻ các tác phẩm / bài hát của họ với bạn bằng cách lắng nghe 
công việc của họ. 



● Chia sẻ bài hát / tác phẩm yêu thích của bạn với con bạn và cho chúng biết lý do tại sao tác 
phẩm của bạn đặc biệt với bạn. 



Các hoạt động học tập cho âm nhạc 
Lớp 8 

 
Tiêu chuẩn âm nhạc Oregon liệt kê việc soạn thảo và phân tích âm nhạc như một kỹ năng ưu tiên ở 
lớp 8. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn sáng tác, ghi chú, nghe và phân tích âm nhạc. 
 

Hoạt động 

1. Stomp!truyền cảm hứng Tài liệu : Bất kỳ 

 Tìm một đối tượng hộ gia đình hiện có mà bạn có thể sử dụng làm công cụ. Chơi nó. Điểm thưởng nếu có 
thành viên trong gia đình tham gia trongliệu:.  
 

2. Tên đó Tune Vật Ghi âm nhạc hoặc các công cụ của bạn / giọng 

 Đặt cùng một tập hợp các lựa chọn âm nhạc mà bạn có thể chơi / hát cho gia đình hoặc bạn bè. Phát / hát 
bài hát / lựa chọn trong khi mọi người đoán giai điệu. Bạn có thể làm điều này với 1 hoặc nhiều người chơi 
trong nhà của bạn. Chia thành các đội để có thêm niềm vui cạnh tranh và điểm thưởng cho câu trả lời đúng. 
 

3. ID nhạc cụ Tài liệu : Bài hát đã ghi, giấy và bút chì / bút (tùy chọn) 

 Nghe một bài hát phù hợp với trường học trên radio, thiết bị của bạn hoặc trên TV. Những nhạc cụ nào bạn 
nghe trong bài hát? Bài hát của ai?  
THƯỞNG : Thử thách bản thân bằng cách chọn các bài hát lạ từ các thể loại hoặc khoảng thời gian khác 
nhau của âm nhạc hoặc từ các nền văn hóa khác nhau.  
 

4. thiên tài trữ tình Tài liệu : Giấy, bút / bút chì, nhạc cụ (tùy chọn) 

 Viết bài hát nhại lại cách ly ngắn của riêng bạn và chia sẻ với thành viên gia đình hoặc bạn bè. Nhại là gì? 
Một nhại lại là  một sự bắt chước phong cách của một nhạc sĩ hoặc bài hát cụ thể, cho hiệu ứng truyện tranh. 
Về cơ bản, viết lời bài hát của riêng bạn cho một trong những bài hát yêu thích của bạn và cố gắng làm cho 
nó hài hước. 
 

5. đố âm nhạc: Thông báo Tài liệu về câu , bút / bút chì 

 Tạo thẻ trò chơi lấy cảm hứng từ âm nhạc của riêng bạn cho trò chơi đố nhạc. Viết câu hỏi và trả lời trên thẻ. 
Hãy suy nghĩ các giá trị nhịp điệu, định nghĩa từ âm nhạc, câu hỏi lịch sử âm nhạc, nhà soạn nhạc, bài hát 
nổi tiếng. Bất cứ điều gì để làm với âm nhạc. Viết càng nhiều thẻ càng tốt.  
THƯỞNG : Thiết lập một trò chơi với gia đình của bạn. Trao một điểm cho mỗi câu trả lời đúng để xác định 
người chiến thắng trong trò chơi.  
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Tham gia vào việc tạo ra âm nhạc với các vật dụng gia đình. Ngay cả một nhịp ổn định trên 
một cái nồi cũng sẽ nghe rất hay khi một thành viên khác đang chơi nhạc jazz một nhạc cụ gia 
đình khác. Nếu bạn có quyền truy cập trực tuyến, hãy kiểm tra  Stomp! trên YouTube để lấy 
cảm hứng. 

● Chơi các hoạt động trò chơi như một gia đình. 
● Nghe bài hát nhại hoặc đóng góp một lời bài hát cho bài hát nhại. 
● Chia sẻ âm nhạc có ý nghĩa với lịch sử và văn hóa của gia đình bạn.  



Hoạt động học tập cho âm nhạc 
 Lớp 8  

 
Tạo, phân tích, so sánh và tinh chỉnh các kỹ thuật âm nhạc từ các nền văn hóa, thể loại và khoảng thời 
gian khác nhau là tiêu chuẩn cho âm nhạc ở tiểu bang Oregon. Các hoạt động này sẽ thay đổi từ thực 
hành lý thuyết âm nhạc, tạo ra nhịp điệu, để phân tích và phản ánh cảm xúc thể hiện trong các bài hát 
được chọn bởi các sinh viên. 
 

Hoạt động 

1. tìm kiếm từ nhạc Tài liệu : Dụng cụ viết và giấy 

 Lập danh sách tất cả các thuật ngữ âm nhạc bạn biết. Sử dụng một số thuật ngữ đó, tạo một tìm kiếm từ 
trong đó bạn trộn lẫn các chữ cái khác và ẩn các thuật ngữ âm nhạc trong đó. Đưa nó cho anh chị em để giải 
quyết hoặc chụp màn hình cho bạn bè để họ giải quyết.  

2. toán học về nhịp điệu Tài liệu : Viết dụng cụ và giấy 

 Viết ra 15 bài toán chỉ sử dụng các ký hiệu âm nhạc. Ví dụ: 1 + 1 = _____ thay đổi thành  
Ghi chú quý + Ghi chú quý = ______ Đưa cho thành viên gia đình để giải quyết.  

3. âm nhạc CỦA BẠN Tài liệu : Gia đình, giọng nói của bạn  

 Hầu hết các nền văn hóa đều có âm nhạc cụ thể cho các sự kiện nhất định. Sinh nhật, đám cưới, đám tang, 
chức năng tôn giáo, vv đều có những bài hát được trình diễn. Bài hát mà bạn sử dụng cho những sự kiện đó 
là gì? Bạn và gia đình của bạn có thể hát những bài hát đó cùng nhau và tạo ra một lễ kỷ niệm nhỏ về văn 
hóa và âm nhạc của bạn. 

4. chính tả âm nhạc Tài liệu : Viết dụng cụ và giấy 

 Sử dụng tên dòng và dấu cách của tiếng treble, bass hoặc alto clef, tạo từ và câu. Bạn có thể viết ra một 
nhân viên 5 dòng và đặt toàn bộ ghi chú trên các dòng và khoảng trắng. Sau đó viết tên thư bên dưới nhân 
viên. Bạn có thể tiến thêm một bước này bằng cách viết một bài thơ và sàng lọc nó cho bạn bè. 

5. Nhạc phimcuộc sống của tôi Tài liệu : Dụng cụ vẽ, Dụng cụ viết và giấy 

 Tạo một danh sách các tiêu đề bài hát mô tả bạn và tính cách của bạn. Tạo bìa album của riêng bạn và liệt 
kê tất cả các bài hát ở mặt sau, với một câu cho mỗi bài hát, mô tả cách chúng liên quan đến bạn. Hãy sáng 
tạo và thực sự kể một câu chuyện về những người bạn đang sử dụng các tiêu đề và nghệ thuật bạn tạo ra. 
Bạn thậm chí có thể tạo một cái cho gia đình, cho anh chị em của bạn hoặc cho bạn của bạn mà bạn đang ở 
xa xã hội. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Tạo một bản nhạc đại diện cho gia đình của bạn cùng nhau (xem # 5 ở trên)  VÀ cùng nhau 
tạo ra album nghệ thuật. Đăng cái này trong một khu vực buôn bán tốt, như tủ lạnh của bạn, 
để chiêm ngưỡng! 

● Tạo một danh sách các âm thanh. Ví dụ. Một bình thủy điện chạm đất, hai thìa gõ, ngũ cốc 
trong một cái bát. Yêu cầu đối thủ của bạn che mắt khi bạn tạo ra mỗi âm thanh này. Xem nếu 
họ có thể đoán âm thanh. Bạn có thể làm điều này với cả gia đình che mắt cùng một lúc và 
người đầu tiên đoán được một điểm. Nếu bạn muốn thử thách thực sự, hãy đặt giới hạn thời 
gian cho việc đoán!  

● Chơi trò đố chữ bằng cách sử dụng các tiêu đề âm nhạc! Tạo một danh sách các bài hát và 
cắt chúng thành các dải riêng lẻ. Đặt chúng vào một cái bát và thay phiên nhau nhặt chúng và 
diễn chúng ra. 



● Tên-Đó-Tune! Bạn có thể làm điều này với gia đình trong nhà của bạn, hoặc bạn có thể làm 
điều này qua điện thoại / máy tính để giao tiếp. Một người bắt đầu ngân nga hoặc hát một bài 
hát mà không có lời. Tất cả những người khác phải đoán bài hát. Người đầu tiên đoán nó, 
chiến thắng! 



Hoạt động học tập cho âm nhạc 
 Lớp 8  

 
Tạo, phân tích, so sánh và tinh chỉnh các kỹ thuật âm nhạc từ các nền văn hóa, thể loại và khoảng thời 
gian khác nhau là tiêu chuẩn cho âm nhạc ở tiểu bang Oregon. Các hoạt động này sẽ thay đổi từ thực 
hành lý thuyết âm nhạc, tạo ra nhịp điệu, để phân tích và phản ánh cảm xúc thể hiện trong các bài hát 
được chọn bởi các sinh viên.  
 

Hoạt động 

1. phỏng vấn âm nhạc Tài liệu : Viết dụng cụ và giấy  HOẶC  Cuộc trò chuyện trong bữa tối 

 Hỏi một thành viên lớn tuổi trong gia đình / người lớn, một người sống với bạn hoặc ai đó bạn có thể gọi từ 
xa, họ đã chơi nhạc cụ nào khi còn học trung học? Tại sao họ chọn nhạc cụ đó? Họ có những buổi hòa nhạc 
yêu thích mà họ hát / chơi không? Nếu họ không tham gia âm nhạc ở trường cấp hai, họ thích nghe loại 
nhạc nào khi ở tuổi của bạn? Nếu bây giờ họ có thể học chơi một nhạc cụ, họ sẽ chọn cái gì và tại sao? 

2. tạo nhịp điệu Tài liệu : Viết dụng cụ và giấy 

 Sử dụng ghi chú quý, nghỉ ngơi quý, nửa nốt, nửa nghỉ, ghi chú toàn bộ, nghỉ ngơi thứ tám, nghỉ ngơi thứ 
tám, ghi chú thứ mười sáu, nghỉ ngơi thứ mười sáu , kết hợp ghi chú thứ mười sáu và thứ tám, tạo ra hai 
nhịp đo 8 khác nhau. Thực hành bằng cách vỗ tay hoặc gõ nhịp. Sau đó biểu diễn cho một thành viên gia 
đình hoặc một người bạn trên facetime. 

3. Phiên bản BINGO-Nhịp điệu Tài liệu : Dụng cụ viết, giấy và đánh dấu lô tô của sự lựa chọn 

 Tạo một danh sách các thuật ngữ âm nhạc mà bạn biết. Điều này có thể bao gồm ghi chú quý, nghỉ ngơi 
quý, nửa nốt, nửa nghỉ, ghi chú toàn bộ, nghỉ toàn bộ, nốt thứ tám và nghỉ thứ tám, biểu tượng âm nhạc như 
động lực học, chữ ký thời gian, nhịp độ, dấu hiệu khớp nối. Tạo một lưới 5 x 5 ô vuông (tổng cộng 25 ô 
vuông). Thêm nhịp điệu / biểu tượng khác nhau cho mỗi hình vuông. Hãy chắc chắn rằng bạn để không gian 
trung tâm miễn phí. Khi mỗi ô vuông được điền vào, sao chép từng ô vuông vào một thẻ / mảnh giấy nhỏ 
riêng biệt. Để chơi với gia đình của bạn, hãy để mỗi thành viên trong gia đình làm điều này cùng một lúc! 
Sau đó, tất cả các bạn có thể chơi bingo âm nhạc với nhau. 

4. TạiBan nhạc Vật liệu tại nhà: Đồ đạc xung quanh nhà bạn, không phải dụng cụ 
thực tế 

 Nhìn qua phòng đựng thức ăn, tủ và tủ quần áo của bạn. Tìm vật liệu có thể tạo ra âm thanh! Ví dụ: Hộp mì 
ống chưa mở, ống giấy vệ sinh trống, nồi và chảo. Sáng tạo! Bạn thậm chí có thể đặt một lượng mì ống khô 
khác nhau vào lọ để thay đổi âm thanh. Bạn và gia đình của bạn có thể chơi cùng nhau và tạo ra âm nhạc 
như các nhóm nổi tiếng STOMP! 

5. âm nhạc giải trí Tài liệu : Phim, chương trình truyền hình, trò chơi video 

 Khi bạn đang xem phim, chương trình truyền hình hoặc trò chơi video, hãy nghe nhạc. Khi một cái gì đó kịch 
tính đang xảy ra, làm thế nào âm nhạc thay đổi để thể hiện cảm xúc đó? Làm thế nào để âm nhạc phát ra khi 
một cái gì đó hạnh phúc đang diễn ra? Những nhạc cụ nào bạn nghe thấy? Các nhạc cụ có thay đổi theo 
cảm xúc không? Tắt âm thanh của bạn và xem cảnh mà không có âm thanh. Nó có thay đổi cách bạn cảm 
nhận về cảnh này không? Nói về điều này với tất cả những người đang xem cùng nhau. Bạn thậm chí có thể 
xem với bạn bè và trò chuyện trực tiếp về nó.  
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Mỗi người trong gia đình chọn bài hát yêu thích của họ và thể hiện tài năng trong phòng khách. 
Bạn thậm chí có thể tạo đạo cụ, trang phục và cảnh quan! 



● Tạo một danh sách nhạc của một gia đình. Bạn có thể có một danh sách nhạc kỷ niệm, một 
danh sách nhạc nền bữa tối, danh sách phát thời gian học. Hãy sáng tạo và vui chơi cùng 
nhau! 



 
 
 
Giáo dục thể chất 



Hoạt động học tập cho PE 
 Lớp 8  

 
Tiêu chuẩn PE của tiểu bang Oregon cho phép học sinh thể  hiện kiến   thức và kỹ năng để đạt được và 
duy trì mức độ tăng cường sức khỏe của hoạt động thể chất và thể dục , cũng như giúp họ nhận ra giá 
trị của hoạt động thể chất đối với sức khỏe, hưởng thụ, thử thách , tự thể hiện và / hoặc tương tác xã 
hội.  
 

Hoạt động 

1. Thực hiện thói quen này để tăng nhịp tim trong 20 phút Tài liệu : Bạn / một ít không gian 

 Thực hiện theo cùng định dạng mỗi ngày cho PE.  
1.)  Khởi động - Đi bộ nhanh hoặc chạy bộ tại chỗ trong năm phút. 
2.)  Dừng lại để kéo dài; 

Duỗi tứ phương, cánh tay ngang hai bên, nắm khuỷu tay - cả hai bên, lăn ra mắt cá chân - cả hai bên, 
nghiêng sang bên phải / chân trái thẳng, nghiêng sang bên trái / chân phải thẳng, xoay sang bên, nghiêng 
qua ngón chân chạm cho Giữ 20 giây. 

3.)  Thực hiện mỗi hoạt động dưới đây trong 30 giây và sau đó mất 30 giây để nghỉ ngơi. 
a. Đầu gối cao 
b. Nhảy jack 
c. Phổi chân phải 
d. Phổi chân trái 
e. Nhảy bên 
f. Chống đẩy 
g. Ngồi lên 
h. Tường ngồi 
 i. Nghỉ ngơi trong hai phút và lặp lại. 

4.)  Thêm bất kỳ hoạt động bạn có thể làm với một thành viên gia đình.  
 5.) Hạ nhiệt / tương tự như khởi động. 

2. Thực hiện thói quen này để tăng nhịp tim trong 20 phút Vật liệu : Bạn / một chút không 
gian 

 Hoạt động - Khởi động và kéo dài tương tự như trong Hoạt động # 1. 
1.)  Thực hiện mỗi hoạt động dưới đây trong 30 giây và sau đó mất 30 giây để nghỉ ngơi. 

a. 10 ngồi xổm 
b. Người leo núi 
c. Chống đẩy 
d. Ngồi lên 
e. Nhảy sang bên 
f.           Burpees 
g. Người leo dây 
h. Tường ngồi 
i. Nghỉ ngơi trong hai phút và lặp lại.  

2.)  Thêm bất kỳ hoạt động bạn có thể làm với một thành viên gia đình.  
 3.) Hạ nhiệt / tương tự như khởi động. 

3. Thực hiện thói quen này để tăng nhịp tim trong 20 phút Vật liệu : Bạn / một chút không 
gian 

 Hoạt động - Khởi động và kéo dài tương tự như trong Hoạt động # 1. 
1.)  Thực hiện mỗi hoạt động dưới đây trong 30 giây và sau đó mất 30 giây để nghỉ ngơi. 

a. Người leo núi 
b. Cú đấm ngồi xổm 
c. Nhảy Jacks 
d. Nhảy trượt tuyết xuyên quốc gia 
e. 10 ngồi xổm 
f.           Chân phải phổi 
g. trái Chânphổi 
h. Tường ngồi 



i. Nghỉ ngơi trong hai phút và lặp lại.  
2.)  Thêm bất kỳ hoạt động bạn có thể làm với một thành viên gia đình.  

 3.) Hạ nhiệt / tương tự như khởi động. 

4. Thực hiện thói quen này để tăng nhịp tim trong 20 phút Vật liệu : Bạn / một chút không 
gian 

 Hoạt động - Khởi động và kéo dài tương tự như trong Hoạt động # 1. 
1.)  Thực hiện mỗi hoạt động dưới đây trong 30 giây và sau đó mất 30 
giây để nghỉ ngơi. 

a. Ngồi lên 
b. Chống đẩy 
c. Tấm ván 
d. Leo núi 
e. Người leo dây thừng 
f.          Nhảy Jacks 
g. Chạy Man 
h. Tường ngồi 
i. Nghỉ ngơi trong hai phút và lặp lại.  

2.)  Thêm bất kỳ hoạt động bạn có thể làm với một thành viên gia đình.  
 3.) Hạ nhiệt / tương tự như khởi động. 

 

5. Thực hiện thói quen này để tăng nhịp tim trong 20 phút Tài liệu : Bạn / một chút không 
gian 

 Ngày 5: Hoạt động - Khởi động và kéo dài tương tự như trong Hoạt động # 1. 
1.)  Thực hiện mỗi hoạt động dưới đây trong 30 giây và sau đó mất 30 giây để nghỉ ngơi. 

a. Running Man 
b. Nhảy Criss-Cross 
c. Đầu gối cao 
d. Leo núi 
e. Mông Kicks 
f.           Ngồi lên 
g. Chống đẩy 
h. Tường ngồi 
i. Nghỉ ngơi trong hai phút và lặp lại.  

2.)  Thêm bất kỳ hoạt động bạn có thể làm với một thành viên gia đình.  
 3.) Hạ nhiệt / tương tự như khởi động. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Tham gia với con của bạn 



Hoạt động học tập cho PE 
Lớp 8 

 
Tiêu chuẩn PE của tiểu bang Oregon cho phép học sinh thể  hiện kiến   thức và kỹ năng để đạt được và 
duy trì mức độ tăng cường sức khỏe của hoạt động thể chất và thể dục , cũng như giúp họ nhận ra giá 
trị của hoạt động thể chất đối với sức khỏe, hưởng thụ, thử thách , tự thể hiện và / hoặc tương tác xã 
hội.  
 

Hoạt động 

1. Thực hiện thói quen này để tăng nhịp tim trong 20 phút Tài liệu : Bạn / một ít không gian 

 Thực hiện theo cùng định dạng mỗi ngày cho PE.  
1.)  Khởi động - Đi bộ nhanh hoặc chạy bộ tại chỗ trong năm phút. 
2.)  Dừng lại để kéo dài; 

Duỗi tứ phương, cánh tay ngang hai bên, nắm khuỷu tay - cả hai bên, lăn ra mắt cá chân - cả hai bên, 
nghiêng sang bên phải / chân trái thẳng, nghiêng sang bên trái / chân phải thẳng, xoay sang bên, 
nghiêng qua ngón chân chạm cho Giữ 20 giây. 

3.)  Thực hiện mỗi hoạt động dưới đây trong 30 giây và sau đó mất 30 giây để nghỉ ngơi. 
a. Running Man 
b. Nhảy Criss-Cross 
c. Đầu gối cao 
d. Leo núi 
e. Mông Kicks 
f.           Ngồi lên 
g. Chống đẩy 
h. Tường ngồi 
i. Nghỉ ngơi trong hai phút và lặp lại.  

4.)  Thêm bất kỳ hoạt động bạn có thể làm với một thành viên gia đình.  
 5.) Hạ nhiệt / tương tự như khởi động. 

2. Thực hiện thói quen này để tăng nhịp tim trong 20 phút Vật liệu : Bạn / một chút không gian 

 Hoạt động - Khởi động và kéo dài tương tự như trong Hoạt động # 1. 
1.)  Thực hiện mỗi hoạt động dưới đây trong 30 giây và sau đó mất 30 giây để nghỉ ngơi. 

a. Ngồi lên 
b. Chống đẩy 
c. Tấm ván 
d. Leo núi 
e. Người leo dây thừng 
f.           Nhảy Jacks 
g. Chạy Man 
h. Tường ngồi 
i. Nghỉ ngơi trong hai phút và lặp lại.  

2.)  Thêm bất kỳ hoạt động bạn có thể làm với một thành viên gia đình.  
 3.) Hạ nhiệt / tương tự như khởi động. 

3. Thực hiện thói quen này để tăng nhịp tim trong 20 phút Vật liệu : Bạn / một chút không gian 

 Hoạt động - Khởi động và kéo dài tương tự như trong Hoạt động # 1. 
1.)  Thực hiện mỗi hoạt động dưới đây trong 30 giây và sau đó mất 30 giây để nghỉ ngơi. 

a. Người leo núi 
b. Cú đấm ngồi xổm 
c. Nhảy Jacks 
d. Nhảy trượt tuyết xuyên quốc gia 
e. 10 ngồi xổm 
f.           R. chân phổi 
g. L. chân phổi 
h. Tường ngồi 
i. Nghỉ ngơi trong hai phút và lặp lại. 



   2.)  Thêm bất kỳ hoạt động bạn có thể làm với một thành viên gia đình. 
                3.) Hạ nhiệt / giống như khởi động 

4. Thực hiện thói quen này để tăng nhịp tim trong 20 phút Vật liệu : Bạn / một chút không gian 

 Hoạt động - Khởi động và kéo dài tương tự như trong Hoạt động # 
1. 

1.)  Thực hiện mỗi hoạt động dưới đây trong 30 giây và 
sau đó mất 30 giây để nghỉ ngơi. 

a. Ngồi lên 
b. Chống đẩy 
c. Tấm ván 
d. Leo núi 
e. Người leo dây thừng 
f.           Nhảy Jacks 
g. Chạy Man 
h. Tường ngồi 
i. Nghỉ ngơi trong hai phút và lặp lại. 

2.)  Thêm bất kỳ hoạt động bạn có thể làm với một thành 
viên gia đình.  

 3.) Hạ nhiệt / tương tự như khởi động. 

 

5. Thực hiện thói quen này để tăng nhịp tim trong 20 phút Vật liệu : Bạn / một chút không gian 

 Hoạt động - Khởi động và kéo dài tương tự như trong Hoạt động # 1. 
1.)  Thực hiện mỗi hoạt động dưới đây trong 30 giây và sau đó mất 30 giây để nghỉ ngơi. 

a. Running Man 
b. Nhảy Criss-Cross 
c. Đầu gối cao 
d. Leo núi 
e. Mông Kicks 
f.           Ngồi lên 
g. Chống đẩy 
h. Tường ngồi 
i. Nghỉ ngơi trong hai phút và lặp lại.  

2.)  Thêm bất kỳ hoạt động bạn có thể làm với một thành viên gia đình.  
 3.) Hạ nhiệt / tương tự như khởi động. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Tham gia với con của bạn. 



Các hoạt động học tập choPE 
 lớp 8  

 
Dưới đây là một số điều chúng tôi đã cùng nhau thực hiện khi bạn ở nhà để duy trì mức độ thể lực và 
giảm căng thẳng. Hoạt động thể chất trong thời gian như thế này có rất nhiều lợi ích.  
 

Hoạt động 

1. 5 Thành phần củaThể dục Vật liệu:  không 

 Chọn một hoạt động cho mỗi trong số 5 thành phần của thể dục và hoàn thành. 
a. Sức mạnh cơ bắp  (xây dựng cơ bắp với sức đề kháng): Chống đẩy, nâng vật 
b. Sức bền cơ bắp  (nghĩ rằng một cái gì đó bạn có thể làm rất nhiều): squats, lunges, leo núi, 

ngồi lên, vv 
c. Độ bền tim mạch  (tăng nhịp tim trong một thời gian dài) 
d. Tính linh hoạt  (nhóm cơ căng, Yoga) 
e. Thành phần cơ thể  (cắt bỏ đường / soda, ăn uống lành mạnh, tập thể dục). Điều này nhìn 

vào mối quan hệ của chất béo cơ bắp và cơ bắp.  
 

2.   kim tự tháp ngồi lên / đẩy lên Vật liệu hình:  không 

 Bắt đầu bằng cách thực hiện 1 trong số đó, sau đó 2 lần, sau đó làm việc theo cách của bạn lên 10. 
Nếu điều đó quá dễ dàng, hãy làm việc trở lại xuống 1. 
 

3. Nhật ký thể hình  Tài liệu:  giấy và bút chì 

 Giữ một nhật ký thể dục của tất cả các hoạt động mà bạn sẽ làm trong một hoặc hai tuần (bất cứ 
điều gì làm tăng nhịp tim của bạn). Ghi lại những gì bạn thích và không và thử một cái gì đó mới mà 
bạn chưa từng thử trước đây.  
 

 
 
** Có rất nhiều video tập luyện có sẵn trực tuyến có thể truy cập từ máy tính hoặc điện thoại thông 
minh của bạn. Xem video thể dục hoặc tìm kiếm một bài tập yoga và làm những gì video đang làm. 
Nếu bạn có quyền truy cập Internet hoặc đủ dữ liệu trên gói di động thì đây là những cách tuyệt vời để 
duy trì hoạt động. Họ cũng tập thể dục cho trẻ em !!! 
 

   

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Khuyến khích sự tham  
● gia Tham gia cùng học sinh của bạn trong một hoạt động khi bạn có thể 
● vui chơi !!! Làm những việc bạn thích.  



Các hoạt động học tập choPE 
 lớp 8  

 
Dưới đây là một số điều chúng tôi đã cùng nhau thực hiện khi bạn ở nhà để duy trì mức độ thể lực và 
giảm căng thẳng. Hoạt động thể chất trong thời gian như thế này có rất nhiều lợi ích.  
 

Tuần 2 Hoạt động của 

1. thể thao Tài liệu:   không 

 Luyện tập kỹ năng thể thao trong 20 phút hoặc nói với thành viên gia đình các quy tắc của một trong những 
trò chơi yêu thích của bạn mà chúng tôi đã chơi trong lớp và lý do tại sao bạn yêu thích. 
 

2. hoạt động ngoài trời Tài liệu:   không 

 đi bộ / chạy bộ hoặc đi xe đạp, xe tay ga, ván trượt trong 20 phút trở lên. Hãy mang theo một thành viên gia 
đình hoặc thú cưng với bạn.  

3. thể dục Spell-It Tài liệu:   giấy và bút chì / bút 

 Chỉ định một bài tập cho mỗi chữ cái trong bảng chữ cái. Một ví dụ sẽ là: A = 10 Nhảy Jacks B = 10 lần ngồi 
lên C = 5 Burpees D = 10 squats, v.v. Đánh vần tên của mỗi thành viên trong gia đình bằng hoạt động thể 
dục và chữ cái tương ứng. Cần giấy và bút hoặc bút chì để viết ra các hoạt động cho mỗi chữ cái.  
 

  
** Có rất nhiều video tập luyện có sẵn trực tuyến có thể truy cập từ máy tính hoặc điện thoại thông minh của 
bạn. Xem video thể dục hoặc tìm kiếm một bài tập yoga và làm những gì video đang làm. Nếu bạn có quyền 
truy cập Internet hoặc đủ dữ liệu trên gói di động thì đây là những cách tuyệt vời để duy trì hoạt động. Họ 
cũng tập thể dục cho trẻ em !!! 

   

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Khuyến khích sự tham  
● gia Tham gia cùng học sinh của bạn trong một hoạt động khi bạn có thể 
● vui chơi !!! Làm những việc bạn thích.  



Hoạt động học tập choPE Hoạt động 
 lớp 8  

 
thể chất trong thời gian này giúp giảm căng thẳng và cho phép cơ thể và tâm trí khỏe mạnh. Khuyến 
khích học sinh duy trì thể lực, rèn luyện các yếu tố gây căng thẳng và tham gia vào các hoạt động thực 
hành thú vị.  
 

Hoạt động 

1. lăn Vật liệu xúc xắc: súc sắc, đủ không gian để tập luyện 

 Đây sẽ là một bài tập 10 phút. Nếu bạn lăn: 1 = 20 xoắn, 2 = 5 Burpees, 3 = 10 Squats nhảy,  
4 = 10 lần xuống (di chuyển từ ván cao sang vị trí ván thấp), 5 = 20 cú nhảy, 6 = 10 chân tăng 
 

2. Lấytập thể dục túi Vật liệu : giấy, bút chì, kéo, 2 bát hoặc 2 mũ 

 Trên một tờ giấy viết ra những điều sau đây: Đẩy lên, Ngồi lên, Nâng cao bắp chân, Leo núi, Nhảy dây, Đẩy 
rộng, Squats, Burpees . 
Sau đó, trên cùng một tờ giấy viết các số sau hai lần: 5, 10, 15, 20. Đặt các bài tập vào một cái bát hoặc mũ 
và các số trong một số khác. Vẽ một mảnh giấy từ mỗi bát mà không cần nhìn.  
Ví dụ: Bạn vẽ đẩy và số 10 bạn thực hiện 10 lần đẩy. Tiếp tục cho đến khi tất cả các mảnh giấy được rút ra. 
Sau đó lặp lại và làm lần thứ hai! 
 

3. Sức mạnh của 10 Nguyên liệu : đủ không gian để tập luyện 

 Thực hiện mỗi bài tập 10 lần. Phổi bên, V-Up, Nhảy sao, Nâng chân một chân, Giun đất / Đi bộ đẩy lên, 
Nhảy từ đầu gối đến ngực (điều này là đưa đầu gối của bạn lên ngực khi bạn nhảy lên không trung). Nói lại. 
 
 

4. Tạotập luyện của riêng bạn tài liệu : đủ không gian để tập luyệnbài tập 

 Tạocủa riêng bạn có thể kéo dài đến 15 phút. Chọn các bài tập khác nhau và kéo dài từ các bài học trên 
(bao gồm cả tuần 1 nếu cần thiết) và đưa ra kế hoạch tập luyện của riêng bạn. Hãy chắc chắn để chọn bao 
nhiêu lần lặp lại của mỗi bài tập bạn sẽ làm. Hãy cụ thể và làm cho nó vui vẻ! 
 

 Gia đình có thể làm gì 
 

● Tham gia cho con bạn tập luyện nếu bạn cảm thấy thích nó! 
● Hỏi con bạn về các bài tập khác nhau mà chúng đang làm và làm thế nào nó có lợi cho chúng. 
● Hỏi họ về một lớp PE điển hình trông như thế nào ở trường. 

 



Hoạt động học tập choPE Hoạt động 
 lớp 8  

 
thể chất trong thời gian này giúp giảm căng thẳng và cho phép cơ thể và tâm trí khỏe mạnh. Khuyến 
khích học sinh duy trì thể lực, rèn luyện các yếu tố gây căng thẳng và tham gia vào các hoạt động thực 
hành thú vị.  
 

Hoạt động 

1. hút tập luyện AMRAP Tài liệu : bộ đếm thời gian, giấy và bút chì và đủ không gian để tập 
luyện 

 15 Squats, 15 lần đẩy, 15 lần tập đầy đủ, 15 burpees, nghỉ 30 giây sau đó lặp lại. Có bao nhiêu mạch bạn có 
thể hoàn thành trong 15 phút? Làm cả 4 bài tập bằng một mạch. Ghi kết quả. 
 

2. kiệt sức Tài liệu : đồng hồ bấm giờ, giấy và bút chì và đủ không gian để tập 
luyện 

 Đặt đồng hồ trong hai phút cho mỗi bài tập. Chống đẩy trong hai phút, Nâng chân trong hai phút, lung lay 
trong hai phút và plank trong hai phút. Bao nhiêu trong số bạn có thể làm trong hai phút? Ghi kết quả. 
 

3. Làm cho trái tim của bạn chuyển 
động 

Vật liệu : đủ không gian để tập luyện, một cái gì đó để nhảy qua, 
hẹn giờ 

 50 bước nhảy, nhảy 40 dòng, 30 người leo núi, 20 vòi vai, 10 Burpees. Làm điều này hai lần. 
Đối với bước nhảy, chọn một vật thể phẳng, bạn có thể nhảy trên sàn và sử dụng làm điểm đánh dấu. Khi 
hoàn thành hãy lấycủa bạn nhịp tim. Nhận một bộ đếm thời gian (điện thoại thông minh, đồng hồ trên tường) 
và bắt mạch trong 60 giây. Vùng mục tiêu của bạn nằm trong khoảng 140-180 nhịp mỗi phút. 
 

4. Sự lựa chọn của bạn! Vật liệu:  đủ không gian cho tập luyện 

 Chọn 5 bài tập khác nhau. Làm mỗi cái ít nhất mười lần rồi lặp lại. Hãy chắc chắn rằng  
ít nhất một mục tiêu trên cơ thể, chân và cơ bụng của bạn.  

 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Tham gia cho con bạn tập luyện nếu bạn cảm thấy thích nó! 
● Hỏi con bạn về các bài tập khác nhau mà chúng đang làm và làm thế nào nó có lợi cho 

chúng. 
● Hỏi họ về một lớp PE điển hình trông như thế nào ở trường. 



 
 
 
Chăm sóc sức khỏe 

và tự chăm sóc 



Các hoạt động học tập cho Sức khỏe & Tự chăm sóc Các 
 Lớp 8  

tiêu chuẩn củaOregon khuyến khích học sinh thể hiện sự tự chịu trách nhiệm bằng cách làm việc để 
cải thiện hiệu suất của chính mình. Là một môn tự chọn, chúng tôi sẽ thực hiện việc này theo nhiều 
cách.  

Hoạt động 

1 Tạp chí Đi bộ / Chạy bộ Tài liệu : giấy và bút chì  

 Học sinh nên cố gắng ra ngoài và đi bộ hoặc chạy ít nhất 30 phút mỗi ngày. Học sinh nên ghi lại thời gian họ đi 
bộ / chạy bộ trên một tờ giấy. 

Ngày đi bộ / phút chạy bộ  

   

 

2 ăn sáng dễ dàng Vật liệu : giấy, bút chì, bút chì màu và thực phẩm 

 Học sinh nên cố gắng làm hoặc giúp làm bữa sáng 3 ngày trong tuần này. Đây có thể là một cái gì đó đơn 
giản như một bát ngũ cốc hoặc một miếng bánh mì nướng. Nó cũng có thể là một cái gì đó lớn hơn như bánh 
mì nướng Pháp hoặc trứng ốp la. Viết ra giấy một số nguyên liệu bạn đã sử dụng, các bước bạn đã thực hiện 
để làm bữa sáng và sau đó vẽ một bức tranh đẹp về những gì bạn đã làm. Tô màu hình ảnh của bạn.  

3 Đọc độc lập Cácthú vị  tài liệu : bất kỳ cuốn sách, giấy và bút chì 

 Chọn một cuốn sách chương để đọc từ tối thiểu 20 phút mỗi ngày. Đối với mỗi chương, hãy rút ra những sự 
kiện hoặc chi tiết quan trọng sẽ giúp bạn nhớ những gì đang diễn ra. Nếu bạn muốn dán nhãn cho các hình 
ảnh để giúp bạn hiểu ý nghĩa của chúng, xin vui lòng làm. Bạn cũng có thể tô màu.  
 

4 Tầm quan trọng củangủ vật liệu :  giấy và bút chì 

 Một trong những cách tốt nhất chúng ta có thể cải thiện hiệu suất của mình trong bất cứ điều gì chúng ta làm 
là bằng cách tuân thủ lịch trình ngủ phù hợp. Trong cả tuần tôi muốn bạn viết nhật ký về thời gian bạn đi ngủ 
và thời gian bạn thức dậy. Hãy thử xem bạn có thể làm cho thời gian bạn đi ngủ và thời gian bạn thức dậy gần 
giống nhau cho mỗi ngày. Nếu bạn làm phiền một ngày chỉ cần thử tiếp theo. Viết thời gian của bạn lên một tờ 
giấy.  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Khuyến khích con bạn giúp đỡ trong nhà bếp, từ dọn dẹp bát đĩa, phục vụ thức ăn, giúp làm 
bữa ăn. 

● Tạo cách để duy trì hoạt động như một gia đình. Điều này có thể giúp đi dạo với thú cưng, dọn 
dẹp nhà cửa hoặc chỉ đi dạo quanh khu phố cùng nhau. 

● Thực hành cách xa an toàn khi ra ngoài trong khu phố đi bộ hoặc tập thể dục. 
● Cố gắng tạo thói quen hàng ngày để giúp trẻ ngủ 7-8 giờ mỗi ngày. 

 



Các hoạt động học tập cho Sức khỏe & Tự chăm sóc Các 
Lớp 8 

tiêu chuẩn củaOregon khuyến khích học sinh thể hiện sự tự chịu trách nhiệm bằng cách làm việc để 
cải thiện hiệu suất của chính mình. Là một môn tự chọn, chúng tôi sẽ thực hiện việc này theo nhiều 
cách.  

Hoạt động 

1 Tính linh hoạt làchính Vật liệu : không gian mở  

 Là một trong 5 thành phần của thể dục, tính linh hoạt thường bị bỏ qua nhiều nhất. Vâng không phải trong 
tuần này! Tuần này chúng tôi sẽ tập trung vào việc trở nên linh hoạt hơn. Dành 10 phút đi bộ, chạy bộ, tập 
nhảy, hoặc những thứ khác để làm nóng. Sau đó, dành 10 phút kéo dài. Thực hiện tất cả các loại kéo dài khác 
nhau giữ mỗi cái trong 15 giây trước khi chuyển sang độ dài tiếp theo. Cố gắng kéo dài toàn bộ cơ thể của 
bạn. Một số động tác kéo dài cơ bản bao gồm ngồi và vươn, tay ngang, đứng chạm ngón chân và bướm.  

2 bữa tối dễ dàng Vật liệu cho : giấy, bút chì, bút chì màu, thực phẩm 

 Học sinh nên cố gắng làm hoặc giúp làm bữa tối 3 ngày trong tuần này. Đây có thể là một cái gì đó đơn giản 
như salad trong một cái bát hoặc bơ đậu phộng và bánh sandwich thạch. Nó cũng có thể là một cái gì đó lớn 
hơn như spaghetti hoặc tacos. Viết ra giấy một số nguyên liệu bạn đã sử dụng, các bước bạn đã thực hiện để 
làm bữa sáng và sau đó vẽ một bức tranh đẹp về những gì bạn đã làm. Tô màu hình ảnh của bạn.  

3 Vẽ để thư giãn Vật liệu : giấy và bút chì 

 Đôi khi cách tốt nhất để đối phó với căng thẳng cảm xúc và tinh thần chúng ta trải qua hàng ngày là ngồi ở một 
nơi yên tĩnh và vẽ. Đối với hoạt động này, sinh viên nên dành 10 phút ở một nơi yên tĩnh để vẽ bất cứ điều gì 
xuất hiện trong tâm trí. Có thể là một phong cảnh, một câu chuyện, một con mèo, hoặc bất cứ điều gì xuất 
hiện trong đầu bạn. Học sinh cũng có thể tô màu bản vẽ của họ. Sau 10 phút dành thêm 10 phút bên dưới bức 
tranh mô tả bức tranh là gì và tại sao bạn chọn vẽ nó.  

4 Tạp chí Thực phẩm Tài liệu :  giấy và bút chì 

 Thật khó để ăn uống lành mạnh khi chúng ta nghỉ ngơi kéo dài như chúng ta. Tạp chí thực phẩm này là một 
cách tuyệt vời để xem những gì chúng ta đang ăn và tìm ra cách chúng ta có thể thêm một số thực phẩm lành 
mạnh vào cuộc sống hàng ngày. Viết ra tất cả những gì bạn ăn trong 3 ngày trong tuần này. Mỗi ngày hãy thử 
xem làm thế nào bạn có thể thêm một thứ gì đó lành mạnh vào bữa ăn hoặc bữa ăn nhẹ của bạn.  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Khuyến khích con bạn giúp đỡ trong nhà bếp, từ dọn dẹp bát đĩa, phục vụ thức ăn, giúp làm bữa ăn. 
● Tạo cách để duy trì hoạt động như một gia đình. Điều này có thể giúp đi dạo với thú cưng, dọn dẹp nhà 

cửa hoặc chỉ đi dạo quanh khu phố cùng nhau. 
● Thực hành cách xa an toàn khi ra ngoài trong khu phố đi bộ hoặc tập thể dục. 
● Cố gắng khuyến khích ăn uống lành mạnh bằng cách có sẵn trái cây hoặc rau quả nếu có thể. 

 



Các hoạt động học tập cho chăm sóc sức khỏe & tự chăm sóc 
 Lớp 8  

 
Mục tiêu của chúng tôi với các hoạt động này là giúp học sinh học các chiến lược để thực hiện chăm 
sóc bản thân để cải thiện sức khỏe của mình. Những hoạt động này sẽ giúp sinh viên học các kỹ thuật 
để quản lý căng thẳng như một hình thức chăm sóc bản thân.  
 

Hoạt động 

1. đi bộ tự nhiên Vật liệu : Máy ảnh hoặc điện thoại có máy ảnh, Bút chì, Giấy 

 Đi dạo bên ngoài và chụp 5 bức ảnh thiên nhiên truyền cảm hứng cho bạn. 
Phản chiếu:   Tại sao những điều này trong tự nhiên truyền cảm hứng cho bạn? 
 

2. não Tài liệu kết xuất : Không gian yên tĩnh tĩnh lặng, Bút chì / Bút, 
Giấy 

 Làm đổ rác não. Bộ não của chúng ta muốn theo dõi mọi điều nhỏ nhặt mà chúng ta lo lắng. Đôi khi chỉ cần 
lập một danh sách những gì trong tâm trí của chúng ta có thể đánh lừa bộ não của chúng ta và cho họ biết 
rằng không sao để ngừng lo lắng về những thứ đó.  
- Tìm một không gian yên tĩnh yên tĩnh và dành một phút để tập trung vào hơi thở hoặc cảm giác cơ thể bạn 
đang ngồi trên ghế.  
- Viết một danh sách những điều trong tâm trí của bạn ngay bây giờ. 
- Đối với mỗi mục chỉ cần viết nó ra và chuyển sang mục tiếp theo. Đừng dành thời gian suy nghĩ về từng 
người. 
- Đặt danh sách của bạn sang một bên. 
- Làm điều gì đó tốt đẹp cho bản thân khi bạn hoàn thành. 
 

3. Brain Break Tài liệu về : Bell, Chime hoặc Calm Tone 

 Dạy và thực hành phá não với gia đình bạn. Bạn có thể sử dụng bất kỳ chuông hoặc âm để bắt đầu. Ghi 
nhớ: Hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Cố gắng làm điều này trong 1-3 phút. 
 

 Những gì gia đình có thể làm Những 
 

● hoạt động này như một gia đình.  
● Khuyến khích con bạn dẫn dắt gia đình trong các hoạt động này. 



Các hoạt động học tập cho chăm sóc sức khỏe & tự chăm sóc 
 Lớp 8  

 
Mục tiêu của chúng tôi với các hoạt động này là giúp học sinh học các chiến lược để thực hiện chăm 
sóc bản thân để cải thiện sức khỏe của mình. Những hoạt động này sẽ giúp sinh viên học các kỹ thuật 
để quản lý căng thẳng như một hình thức chăm sóc bản thân.  
 

Hoạt động 

1. Thực hànhbiết ơn Tài liệu : Không 

 Thực hành lòng biết ơn trong bữa ăn gia đình - chỉ cần lưu ý một điều chúng tôi biết ơn giúp tạo cảm xúc tích 
cực (Trực tiếp từ trang web MindUp) 
 

2. tin nhắn tích cực Tài liệu : Tài khoản truyền thông xã hội (Instagram, TikTok, 
Snapchat) 

 Chia sẻ một cái gì đó tích cực trên phương tiện truyền thông xã hội (ý tưởng hoạt động, trích dẫn, vv) 
Chia sẻ một cái gì đó với một thông điệp tích cực. 

Phản chiếu:  Những phương tiện truyền thông xã hội nào bạn đã chia sẻ điều này trên? Tại sao bạn chọn tin 
nhắn này? 

3. lòng tốt Tài liệu về : Truy cập vào sách, Thư viện, Sách điện tử, Hiệu sách 

 Đọc một cuốn sách về lòng tốt.  
Gợi ý từ Chương trình giảng dạy MindUp của chúng tôi bao gồm:  
- Con lạc đà trong ánh mặt trời  của Griffin Ondaatje, Linda Wolfsgruber.  
- Shiloh của Phyllis Reynolds Naylor  
- Bất kỳ lòng tốt nhỏ nào : Một cuốn tiểu thuyết về Barrio của Tony Johnston, Raul Colon  
- Thật tử tế!  bởi Mary Murphy.  
- Mùa quà tặng  của Richard Peck 
 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Thực hành chăm sóc sức khỏe và tự chăm sóc bản thân như một gia đình.  
 



 
 
 

Nghệ thuật 



Hoạt động học tập cho nghệ thuật 
 Lớp 8  

 
Tiểu bang Oregon Tiêu chuẩn nghệ thuật xoay quanh học sinh có thể tạo ra tác phẩm nghệ thuật của 
riêng mình. Học sinh nên làm việc để phát triển ý tưởng của riêng mình bằng cách sử dụng và khám 
phá các tài liệu họ có sẵn cho họ.  
 

Hoạt động 

1. Điêu khắc / Mảnhnghệ thuật vật liệu : Sử dụng bất kỳ vật liệu nào bạn có trong tay-- Chỉ cần 
tiếp tục quan sát, vẽ và tạo. Chúc vui vẻ! 

 Sử dụng các đồ vật tìm thấy để làm một tác phẩm điêu khắc hoặc tác phẩm nghệ thuật. Dành chút thời gian 
để thu thập các vật phẩm bỏ đi (có nghĩa là những thứ cũ không được sử dụng nữa) như ống khăn giấy 
hoặc dây giày cũ. Xem cách bạn có thể sắp xếp các đối tượng tìm thấy để tạo ra một cái gì đó mới. Nếu bạn 
có thể sử dụng băng hoặc keo, lắp ráp (ghép lại) các đối tượng. Vẽ hoặc vẽ đối tượng của bạn. Bạn thậm 
chí có thể đặt tên cho nó và viết một câu chuyện về cuộc sống của đối tượng này. (Nghĩ về Forky trong Câu 
chuyện đồ chơi 4.) 
 

2. tự chụp chân dung Vật liệu : Sử dụng bất kỳ tài liệu nào bạn có trong tay-- Chỉ cần 
tiếp tục quan sát, vẽ và tạo. Chúc vui vẻ! 

 Sử dụng gương để thực hành vẽ các tính năng của bạn sau đó sau khi thực hành, vẽ một bức chân dung tự 
họa.  

3. Phác thảo cácbên ngoài vật liệu : Sử dụng bất kỳ vật liệu nào bạn có trong tay-- Chỉ cần 
tiếp tục quan sát, vẽ và tạo. Chúc vui vẻ! 

 Nhìn ra cùng một cửa sổ của ngôi nhà hoặc căn hộ của bạn cùng một lúc mỗi ngày. Làm một bản phác thảo 
nhanh chóng về những gì bạn nhìn thấy. Bạn nhận thấy điều gì giống hay khác nhau mỗi ngày? 
 

4. 5 Vật liệu Vật liệu : Sử dụng bất kỳ vật liệu nào bạn có trong tay-- 
Chỉ cần tiếp tục quan sát, vẽ và tạo. Chúc vui vẻ! 

 Đi đến một ngăn kéo rác (hoặc một cái gì đó tương tự) trong nhà của bạn. Rút ra 5 điều và sắp xếp chúng 
theo một cách thú vị, sau đó vẽ một bản vẽ đường viền (chỉ phác thảo) của bố cục. 
 

5. Lựa chọn! Vật liệu : Sử dụng bất kỳ vật liệu nào bạn có trong tay-- Chỉ cần 
tiếp tục quan sát, vẽ và tạo. Chúc vui vẻ! 

 Lựa chọn vẽ hoặc tác phẩm nghệ thuật. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Các hoạt động của tuần này rất nhiều về các quan sát. Nói chuyện với học sinh của bạn về 
những nơi trong cuộc sống của bạn rằng bạn sử dụng kỹ năng quan sát và làm thế nào điều đó 
ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn. Hãy nhớ rằng, đó là về quy trình - và chỉ hoạt động và 
sáng tạo, thay vì thành phẩm. Chúc vui vẻ! 



Hoạt động học tập cho nghệ thuật 
Lớp 8 

 
Tiểu bang Oregon Tiêu chuẩn nghệ thuật xoay quanh học sinh có thể tạo ra tác phẩm nghệ thuật của 
riêng mình. Học sinh nên làm việc để phát triển ý tưởng của riêng mình bằng cách sử dụng và khám 
phá các tài liệu họ có sẵn cho họ.  
 

Hoạt động 

1. thiết kế sản phẩm Vật liệu : Sử dụng bất kỳ vật liệu nào bạn có trong tay-- Chỉ cần 
tiếp tục quan sát, vẽ và tạo. Chúc vui vẻ! 

 Thiết kế bìa mới cho cuốn sách, CD / Album, DVD hoặc trò chơi yêu thích của bạn. (Bạn nghĩ gì hoạt động 
tốt về thiết kế hiện tại và những gì bạn sẽ thay đổi trong thiết kế của bạn?) 
 

2. Kết nối với một người thân yêu Vật liệu:Sử dụng bất cứ tài liệu mà bạn có trong hand-- Chỉ cần 
tiếp tục làm quan sát, vẽ, và tạo ra. Chúc vui vẻ! 

 Vẽ một bức tranh và / hoặc viết một ghi chú và gửi nó cho một người sống ở  
xa ... một ông bà hoặc người thân mà bạn hiện không thể nhìn thấy vì cách ly.  
 

3. Vẽtập thể dục tài liệu : Sử dụng bất kỳ tài liệu nào bạn có trong tay-- Chỉ cần tiếp 
tục quan sát, vẽ và tạo. Chúc vui vẻ! 

 Đi vào nhà bếp của bạn và chọn một vật phẩm để vẽ: miếng trái cây, cốc, nĩa, v.v ... Đầu tiên hãy vẽ nó bằng 
bàn tay chiếm ưu thế của bạn. Sau đó thử vẽ cùng một đối tượng với bàn tay không chiếm ưu thế của bạn. 
Bạn đã làm thế nào  
 

4. Nhiếp ảnh Tài liệu : Sử dụng bất kỳ tài liệu nào bạn có trong tay-- Chỉ cần tiếp 
tục quan sát, vẽ và tạo. Chúc vui vẻ! 

 Nếu bạn có quyền truy cập vào máy ảnh hoặc điện thoại có khả năng của máy ảnh, hãy chụp ảnh chân dung 
của một thành viên trong gia đình hoặc thú cưng. Chụp nhiều ảnh của cùng một đối tượng trong các tư thế 
khác nhau hoặc làm những việc khác nhau.  
Ngoài ra, bây giờ vẽ những gì bạn chụp vào giấy. 
 

5. lựa chọn Vật liệu : Sử dụng bất kỳ vật liệu nào bạn có trong tay-- Chỉ cần 
tiếp tục quan sát, vẽ và tạo. Chúc vui vẻ! 

 Lựa chọn vẽ hoặc tác phẩm nghệ thuật. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Khuyến khích con bạn tiếp tục vẽ một chút mỗi ngày. Khám phá các vật liệu khác nhau và để 
làm việc từ cuộc sống thực hoặc trí tưởng tượng của họ - hoặc là tuyệt vời! Chúc vui vẻ! 



Hoạt động học tập cho nghệ thuật 
 Lớp 8  

 
Tiểu bang Oregon Tiêu chuẩn nghệ thuật xoay quanh học sinh có thể tạo ra tác phẩm nghệ thuật của 
riêng mình. Học sinh nên làm việc để phát triển ý tưởng của riêng mình bằng cách sử dụng và khám 
phá các tài liệu họ có sẵn cho họ. 
 

Hoạt động 

1. vẽ phối cảnh Vật liệu : Bút chì và giấy 

 Ngồi trong góc, hoặc trên rìa của một căn phòng với lưng dựa vào tường để bạn có một cái nhìn tốt về căn 
phòng. Vẽ quan điểm của bạn bao gồm ít nhất 10 điều mà bạn nhìn thấy.  
 

2. thiết kế cờ Vật liệu : Bút, bút chì, bất kỳ vật liệu nào có sẵn.  

 Thiết kế một lá cờ cho thành phố Portland, tiểu bang Oregon hoặc cho gia đình bạn. 
 

3. Tênthiết kế Vật liệu : Bút màu đen, giấy, bút đánh dấu hoặc bút màu nếu có. 

 Sử dụng các chữ cái tên của bạn và viết tên của bạn ít nhất 20 lần trên một tờ giấy, điền vào trang và các 
chữ cái chồng lên nhau khi bạn viết. Khám phá các phông chữ khác nhau, kích cỡ, chữ thảo, chữ hoa, v.v ... 
Nếu bạn có thể, hãy xem qua các dòng đó trong Sharpie hoặc bút màu đen. Sử dụng một phương tiện màu 
như bút chì màu, màu nước hoặc điểm đánh dấu, để điền vào khoảng trống xung quanh và ở giữa các chữ 
cái.  
 

4. Các yếu tố nghệ thuật Tìm kiếm hình 
ảnh 

Tài liệu : Máy ảnh / điện thoại hoặc tài liệu vẽ để ghi lại các yếu tố 
nghệ thuật.  

 Nếu bạn có quyền truy cập vào máy ảnh hoặc điện thoại có khả năng của máy ảnh, hãy chụp những bức 
ảnh nổi bật có Yếu tố nghệ thuật trong đó: LINE, SHAPE, FORM, VALUE, SPACE, KẾT CẤU HOẶC MÀU.  
Ngoài ra, bây giờ vẽ những gì bạn chụp vào giấy. 
 

5. lựa chọn miễn phí Tài liệu : Bất kỳ, hoặc tất cả các tài liệu, mà bạn có sẵn.  

 Lựa chọn vẽ hoặc tác phẩm nghệ thuật.  
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Chúng tôi hy vọng học sinh của bạn có thể thử một vài trong số những gợi ý vẽ mới này. Thực 
sự, bất cứ điều gì khuyến khích hoạt động sáng tạo là tuyệt vời. Hãy sử dụng bất cứ tài liệu 
nào bạn có quyền truy cập và vui chơi với nó. Đó là về quá trình, không phải là thành phẩm! 
Chúc vui vẻ! 



Hoạt động học tập cho nghệ thuật 
 Lớp 8  

 
Tiểu bang Oregon Tiêu chuẩn nghệ thuật xoay quanh học sinh có thể tạo ra tác phẩm nghệ thuật của 
riêng mình. Học sinh nên làm việc để phát triển ý tưởng của riêng mình bằng cách sử dụng và khám 
phá các tài liệu họ có sẵn cho họ. 
 

Hoạt động 

1. Vẽ một sốKicks tài liệu : Sử dụng những tài liệu bạn có trong tay - một cây bút chì 
và mặt sau của bài tập toán cũ có thể hoạt động tốt! 

 Vẽ một đôi giày chỉ bằng một đường liên tục. Cố gắng giữ bút chì / bút của bạn trên giấy trong suốt thời gian 
bạn đang vẽ. 
 

2. truyện tranh Tài liệu : Bút chì và giấy, hoặc những tài liệu bạn có sẵn 

 Vẽ truyện tranh về những điều đã xảy ra trong 24 giờ qua.  
 

3. Bạn là những gì bạn ăn Vật liệu : Bút chì và giấy, hoặc những vật liệu bạn có sẵn 

 Vẽ một bữa ăn mà bạn đã có trong ngày qua. Cố gắng vẽ càng nhiều chi tiết càng tốt ... ngay cả những dụng 
cụ mà bạn đã sử dụng. 
 

4. thiết kế bao bì thực phẩm Vật liệu : Bút chì và giấy, hoặc những vật liệu bạn có sẵn  

 Tìm một vỏ bọc thực phẩm và cố gắng tạo lại nó trên giấy. Hoặc, tốt hơn nữa, cải thiện nó! 
 

5. lựa chọn miễn phí Tài liệu : Bất kỳ, hoặc tất cả, các tài liệu bạn có sẵn 

 Bản vẽ hoặc tác phẩm nghệ thuật 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Khuyến khích học sinh của bạn vẽ một chút mỗi ngày. Khuyến khích họ thử các vật liệu khác 
nhau và khám phá việc tạo dấu ấn. Họ có thể thích làm việc từ đời thực, hoặc trí tưởng tượng 
của họ; hoặc là tuyệt vời Những ý tưởng này là để giữ cho chúng hoạt động và tâm trí của 
chúng tham gia vào quan sát - đó là về quá trình, không phải là sản phẩm hoàn chỉnh. Chúc 
vui vẻ! 



 
 
 
Phát triển ngôn ngữ 

tiếng Anh 



Hoạt động học tập cho ELD 
 Cấp 1 

 
Người học tiếng Anh có thể nói và viết về các văn bản và chủ đề văn học và thông tin phức tạp phù 
hợp với cấp lớp - truyền đạt thông tin đơn giản về các văn bản, chủ đề và kinh nghiệm quen thuộc 
 

Hoạt động 

1. khu phố của bạn Tài liệu về : Giấy và bút chì 

 Xác định 10 địa điểm quan tâm đến khu phố của bạn và cho biết những gì mọi người làm ở đó. 

2. khu phố Tài liệu về : Giấy và bút chì 

 Viết một đoạn văn về khu phố của bạn. Sử dụng các khung câu sau: 
● Khi tôi nhìn xung quanh khu phố của mình, tôi luôn thấy _.  
● Trên đường phố của tôi, có _, _ và _.  
● Hàng xóm bên cạnh của tôi có _and _.  
● Có rất nhiều _ và _ trong khu phố của tôi.  
● Tôi thích _and _ trong khu phố của tôi vì _.  
● Mỗi khi tôi đi bộ trong khu phố của tôi, tôi _.  
● Gia đình tôi thích _ và _ vì _.  

 

3. Phỏng vấn một thành viên gia đình về 
cáckhu phố  tài liệu:  Giấy và bút chì 

 Hãy hỏi các thành viên gia đình của bạn những câu hỏi sau: Bạn thích gì về khu phố của chúng tôi? Cửa 
hàng yêu thích của bạn trong khu phố của chúng tôi là gì? Nơi nào bạn tìm thấy thực phẩm yêu thích của 
bạn trong khu phố của chúng tôi? Bạn muốn thay đổi điều gì trong khu phố của chúng tôi? Tại sao điều quan 
trọng là hàng xóm tốt? Khu phố này khác với nơi bạn lớn lên như thế nào?  
 

 Những gì gia đình có thể làm được 
 

● Vui lòng khuyến khích con bạn đọc bằng ngôn ngữ đầu tiên của mình trong ít nhất 20 phút mỗi 
ngày. 

● Thảo luận về các sự kiện hiện tại từ tin tức địa phương và khuyến khích con bạn đưa ra dự 
đoán. Ví dụ: Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi tất cả các cửa hàng được mở lại? Bạn dự đoán 
điều gì sẽ xảy ra ở các quốc gia khác? 

● Chia sẻ với con bạn cách các tiện ích và dịch vụ được thanh toán và tầm quan trọng của tiền 
bạc và tài chính. Ví dụ: Hiển thị hóa đơn điện của con bạn với số tiền đến hạn và ngày đáo 
hạn. 

● Chia sẻ với con bạn những công việc và ngành nghề khác nhau mà các thành viên gia đình đã 
có ở Hoa Kỳ và Quốc gia bản xứ; yêu cầu con bạn quan tâm cá nhân trong bất kỳ công việc 
và / hoặc lĩnh vực nghề nghiệp. Ví dụ: Bạn muốn làm gì cho công việc hoặc nghề nghiệp trong 
tương lai? Những loại xe bạn muốn có?  

 
 
 
 
 

 
 
 



 
TênVùng lân cận 

ELD1 
 

I. và xác định 10 địa điểm ưa thích trong khu phố của bạn.  
 
 
Đặt chức năng 
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học tập Hoạt độngcho ELD 
 Cấp 1 

 
Người học tiếng Anh có thể nói và viết về các văn bản và chủ đề văn học và thông tin phức tạp phù 
hợp với cấp lớp - truyền đạt thông tin đơn giản về các văn bản, chủ đề và kinh nghiệm quen thuộc 
 

Hoạt động 

1. Nghề nghiệp và nghề nghiệp Tài liệu : Giấy và bút chì. 

 Review và xem xét các nghề nghiệp và nghề nghiệp khác nhau. 
 

2. Phỏng vấn một công nhân Tài liệu : Giấy và bút chì. 

 Tkiềm cho một thành viên gia đình ở nhà hoặc qua điện thoại về công việc của anh ấy / cô ấy. 
 

3. Xác định 4 công việc Tài liệu:  Giấy, bút chì, TV 

 Hãy chú ý đến tin tức địa phương và tìm 4 công việc mọi người làm. 
 

 Những gì gia đình có thể làm được 
 

● Vui lòng khuyến khích con bạn đọc bằng ngôn ngữ đầu tiên của mình trong ít nhất 20 phút mỗi 
ngày. 

● Thảo luận về các sự kiện hiện tại từ tin tức địa phương và khuyến khích con bạn đưa ra dự 
đoán. Ví dụ: Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi tất cả các cửa hàng được mở lại? Bạn dự đoán 
điều gì sẽ xảy ra ở các quốc gia khác? 

● Chia sẻ với con bạn cách các tiện ích và dịch vụ được thanh toán và tầm quan trọng của tiền 
bạc và tài chính. Ví dụ: Hiển thị hóa đơn điện của con bạn với số tiền đến hạn và ngày đáo 
hạn. 

● Chia sẻ với con bạn những công việc và ngành nghề khác nhau mà các thành viên gia đình đã 
có ở Hoa Kỳ và Quốc gia bản xứ; yêu cầu con bạn quan tâm cá nhân trong bất kỳ công việc 
và / hoặc lĩnh vực nghề nghiệp. Ví dụ: Bạn muốn làm gì cho công việc hoặc nghề nghiệp trong 
tương lai? Những loại xe bạn muốn có?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ELD 1 
Nghề nghiệp và nghề nghiệp 

  
Luật sư Kế toán Điều dưỡng Giáo viên Quản lý Kinh doanh 
  

Kiến trúc sư đại lý du lịch đầu bếp Cảnh sát bác sĩ nhạc sĩ 

  

1. Khi tôi học xong Trung học, tôi muốn trở thành một người làm việc. 

2. Một ____________ giúp mọi người với cảnh sát. 

3. Một ____________ là người giúp đỡ mọi người trên đường hoặc khi bạn gặp vấn đề. 

4. Khi bạn bị bệnh, hãy sử dụng một loại thuốc ___________ và cho bạn biết bạn có thể 

dùng loại thuốc nào. 

5. Một số người có thể giúp bạn khi bạn muốn đến một quốc gia khác. 

6. Một ____________ giúp bạn thực hiện các khoản thuế của bạn vào tháng Giêng. 

7. Một người chơi nhạc cụ là một người chơi nhạc cụ. 

8. Một ____________ giúp đỡ khi có lửa trong nhà. 

9. Ông Flores là một người đại diện và ông cũng là một người làm việc. 

10.Một ____________ làm thức ăn ngon cho mọi người. 

11.Một sản phẩm đảm bảo mọi người đang làm việc trong một doanh nghiệp. 

12.Cha mẹ tôi ở quê hương của tôi là ______________. 

13.Ông tôi đã làm việc trong ngày. 

14.Tôi muốn làm việc trong __________________________ vì tôi muốn mua __________, 

______________ và _________________. 

 

 



Hoạt động học tập cho ELD 
 Cấp 1  

 
ELP 6-8.10 Học sinh sẽ có thể sử dụng một số ít động từ thường xuyên xảy ra  
ELP 6-8.2 Học sinh sẽ có thể trả lời các câu hỏi 
 

Hoạt động 

1. thường xuyên hàng ngày Tài liệu : giấy và bút chì hoặc tạp chí  
 

 Bây giờ bạn đã ra khỏi trường được một thời gian, bạn có một thói quen hàng ngày khác.  
Sử dụng các động từ thì hiện tại, viết về những gì bạn làm một cách thường xuyên.  
Ví dụ: 
Hàng ngày, tôi Tập 
mỗi buổi sáng, tôi Tập 
mỗi buổi chiều, tôi Tập .. 
Mỗi buổi tối, tôi Tập .. 
 

2. thường xuyên hàng ngày Tài liệu : giấy và bút chì  

 Đây là thời gian sẽ được ghi nhớ. Sử dụng các câu hỏi sau đây để viết một đoạn ngắn về đại dịch 
coronavirus. 
Chuyện gì đang xảy ra vậy? 
Nó đang xảy ra ở đâu? 
Khi nào nó xảy ra? 
 

3. Mô tả đồ gia dụng Vật liệu : giấy và bút chì  

 Nhìn xung quanh nhà bạn. Viết 5 mục mà mọi người trong nhà bạn có. 
Ví dụ: Tôi có giấy. 
Anh tôi có một món đồ chơi. 
 

4. Địa điểm trong khu phố của bạn Tài liệu : giấy và bút chì  

       Viết khoảng 5 địa điểm trong khu phố của bạn bằng cách sử dụng Có Có và Có Có  
       Ví Ví: Có một cửa hàng trên phố. 
 

5. Viết về một chủ đề quen thuộc Tài liệu : giấy và bút chì  

  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Hỏi người thân lớn tuổi về một thời trong quá khứ mà họ nhớ rõ. Viết công việc hàng ngày của 
họ. 



Hoạt động học tập cho ELD 
 Cấp 1  

 
ELP 6-8.2 Một ELL sẽ có thể trình bày thông tin đơn giản  
ELP 6-8.5 Một ELL sẽ có thể gắn nhãn thông tin thu thập  
ELP 6-8.10 Một ELL sẽ có thể sử dụng các động từ thường xuyên xảy ra  
 

Hoạt động 

1. Nói nói Vật liệu:none 

 nói về một thành viên trong gia đình. Kể 5 sự thật về người này.  
Sử dụng những câu như anh ấy là người hay cô ấy là người 
 

2.  Trongcủa tôi tài liệu : bút chì và giấy  

 Hãy nghĩ về ngôi nhà của bạn. Kể về những gì bạn có. 
Tôi có…. 
Anh trai tôi có…. 
Chị 
tôi có môn thể thao Chúng tôi có người .. 
Người lớn trong nhà tôi có môn. 
 

3. cơ thể con người Vật liệu : tạp chí, bút chì  

 Vẽ một người, một hình que là tốt. Hoặc bạn có thể tìm thấy một hình ảnh của một người và dán nhãn các 
bộ phận cơ thể.  

4. Quốc gia Tài liệu : bản đồ, giấy và bút chì  

 Hãy nghĩ về một quốc gia bạn muốn đến.  
Kể 5 sự thật về đất nước. 
Tôi muốn _______.  
 

5. Thích và không thích Tài liệu : giấy và bút chì  

 Hãy nghĩ về những điều bạn thích và không thích 
Tôi thích. 
Tôi không thích 
 

 những gì gia đình có thể làm được 
 

● Những kho báu bị lãng quên đó là một câu chuyện dân gian. Một câu chuyện dân gian là một 
câu chuyện đã được kể và kể lại trong nhiều năm. Hỏi cha mẹ hoặc ông bà về một câu 
chuyện dân gian từ văn hóa của bạn. Vui lòng gửi nó cho giáo viên của bạn trên Google 
Classroom.  



Hoạt động học tập cho ELD 
 Cấp độ 1  

 
Tiêu chuẩn về trình độ tiếng Anh của Oregon giúp Người học tiếng Anh nói và viết về các văn bản và 
chủ đề văn học và thông tin phức tạp phù hợp với cấp lớp, truyền đạt thông tin đơn giản về các văn 
bản, chủ đề và kinh nghiệm quen thuộc.  
 

Các hoạt động 

1. coronavirus trên toàn thế giới Tài liệu : giấy, bút hoặc bút chì  

 Phỏng vấn một người bạn hoặc thành viên gia đình không sống ở Hoa Kỳ. Hỏi họ xem nó như thế nào ngay 
bây giờ nơi họ sống. Coronavirus đã thay đổi cuộc sống của họ như thế nào? Đất nước của họ đang làm gì 
để  chuẩn bịđối  và phó với  virus? Họ cảm thấy thế nào, và tại sao?  
 

2. truyện tranh coronavirus  Tài liệu : giấy, bút hoặc bút chì  

 Chia mảnh giấy của bạn thành 6 hình vuông. Tạo một câu chuyện hài hước, dựa trên các câu trả lời từ cuộc 
phỏng vấn của bạn. Vẽ HÌNH ẢNH của bạn và sử dụng BUBBLES TỐC ĐỘ để hiển thị PHÂN BIỆT giữa các 
TÍNH NĂNG khác nhau.  
  

3. kỳ nghỉ mơ ước  Tài liệu : giấy, bút chì  

 Viết về một nơi bạn muốn đến. Bạn muốn đi đâu? Bạn muốn làm gì ở đó? Khi nào bạn đi  
 

4. Viết mộtthư tài liệu : giấy, bút chì  

 Nhiều người già đang sống một mình ngay bây giờ. Họ không thể rời khỏi nhà hoặc phòng của họ, và họ 
buồn và cô đơn. Hãy làm điều gì đó tốt đẹp cho họ! Viết thư cho họ. Giới thiệu bản thân. Gửi cho họ một tin 
nhắn tích cực và nhắc nhở họ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi! Lưu thư của bạn và bạn có thể gửi email cho họ đến 
vanessagc@reapusa.org khi bạn có quyền truy cập vào máy tính.   
  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Học sinh luôn có thể làm Hãy tưởng tượng Học trên máy tính nếu bạn có ở nhà.  
● Học sinh có thể đọc bằng ngôn ngữ đầu tiên của họ trong ít nhất 20 phút mỗi ngày. 
● Sinh viên có thể xem CNN 10 mỗi ngày trên YouTube.  
● Thảo luận về các sự kiện hiện tại từ tin tức địa phương và khuyến khích học sinh của bạn đưa 

ra dự đoán. Ví dụ: Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi tất cả các cửa hàng được mở lại? Bạn dự 
đoán điều gì sẽ xảy ra ở các quốc gia khác? 

 

mailto:vanessagc@reapusa.org


Hoạt động học tập cho ELD 
 Cấp độ 1  

 
Tiêu chuẩn về trình độ tiếng Anh của Oregon giúp Người học tiếng Anh nói và viết về các văn bản và 
chủ đề văn học và thông tin phức tạp phù hợp với cấp lớp, truyền đạt thông tin đơn giản về các văn 
bản, chủ đề và kinh nghiệm quen thuộc. 
 

Hoạt động 

1. cây gia đình Vật liệu : giấy, bút, bút đánh dấu và ảnh nếu bạn có chúng 

 Học sinh nên làm cây gia đình. Họ nên mô tả những người trong gia đình họ: họ trông như thế nào, họ sống 
ở đâu và họ làm gì cho công việc / vui chơi? Ví dụ: Dì Teresa của tôi có mái tóc nâu và đôi mắt màu xanh lá 
cây. Cô ấy sống ở Bắc Carolina. Cô ấy làm việc tại một ngân hàng. Cô thích nấu ăn và dành thời gian với 
những con mèo của mình.  

2. Dán nhãnngôi nhà của bạn  Tài liệu cho : giấy, bút, băng 

 Sử dụng từ vựng vị trí và từ vựng hộ gia đình của bạn để viết câu về nơi mọi thứ trong nhà bạn. Sau đó 
băng các câu vào các mục. Ví dụ: Tủ lạnh ở trong bếp. Nó nằm cạnh bồn rửa.  

3. So sánh:bây giờ và sau đó  Vật liệu : giấy, bút chì hoặc bút 

 Tạo sơ đồ Venn (hai vòng tròn kết nối) để mô tả cuộc sống của bạn giống nhau như thế nào và nó khác 
nhau như thế nào vì coronavirus. Đánh dấu một vòng tròn là NGAY BÂY GIỜ và một vòng tròn là NGAY 
THÊM Điều gì đã thay đổi? Điều gì đã giữ nguyên? Sử dụng Biểu đồ Venn của bạn để viết ít nhất 5 câu hoàn 
chỉnh. Ví dụ: Trước khi trường học đóng cửa, mẹ tôi làm việc tại một nhà hàng. Bây giờ nhà hàng đã đóng 
cửa và cô ấy không thể đi làm.  

4. Tôi có liên quan đến ___ Tài liệu : giấy, bút chì  

 Hãy hỏi một thành viên trong gia đình về những người trong gia đình bạn chưa từng gặp. Họ đã làm gì? Họ 
thích gì? Họ được biết đến vì cái gì? Điều gì làm cho người này quan trọng hoặc thú vị? Hãy thử viết càng 
nhiều càng tốt về người này. Ví dụ: Tôi có liên quan đến Pachacuti Yupanqui. Ông là một vị vua nổi tiếng 
trong Đế chế Inca và sống từ 1438-1471. Ông được biết đến với việc xây dựng Machu Picchu. Anh ấy giàu 
có, và tôi ước anh ấy đã tiết kiệm được một số vàng của mình cho tôi!  
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Học sinh luôn có thể làm Hãy tưởng tượng Học trên máy tính nếu bạn có ở nhà.  
● Học sinh có thể đọc bằng ngôn ngữ đầu tiên của họ trong ít nhất 20 phút mỗi ngày. 
● Sinh viên có thể xem CNN 10 mỗi ngày trên youtube.  
● Thảo luận về các sự kiện hiện tại từ tin tức địa phương và khuyến khích học sinh của bạn 

đưa ra dự đoán. Ví dụ: Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi tất cả các cửa hàng được mở lại? Bạn 
dự đoán điều gì sẽ xảy ra ở các quốc gia khác? 

 
 



Hoạt động học tập cho ELD 
 Cấp độ 2  

 
ELL có thể điều chỉnh các lựa chọn ngôn ngữ theo mục đích, nhiệm vụ và đối tượng khi nói và viết 
LỚN .. điều chỉnh các lựa chọn ngôn ngữ theo nhiệm vụ và đối tượng với sự kiểm soát mới nổi và bắt 
đầu sử dụng học thuật và nội dung cụ thể thường xuyên xảy ra từ và cụm từ trong các cuộc hội thoại 
và thảo luận. 
 

Hoạt động 

1. truyện rùng rợn Tài liệu : Giấy và bút chì 

 Yêu cầu một thành viên trong gia đình kể cho bạn nghe một câu chuyện rùng rợn và viết nó ra một tờ giấy. 
Hãy cho tôi biết những gì làm cho câu chuyện rất đáng sợ.  
 

2. phỏng vấn Frankenstein Tài liệu : Giấy và bút chì. 

 Tôie bạn đã có thể gặp gỡ và nói chuyện với Frankenstein, những gì bạn sẽ hỏi anh ấy. Hãy đến với 10 câu 
hỏi và viết chúng trên một tờ giấy. 
 

3. khảo sát câu chuyện ma Tài liệu : Giấy và bút chì 

 Nói chuyện với 5 thành viên gia đình hoặc bạn bè qua điện thoại và hỏi họ xem họ có tin ma là có thật không. 
Theo dõi câu trả lời của họ trên biểu đồ được cung cấp.  
 

 Những gì gia đình có thể làm được 
 

● Vui lòng khuyến khích con bạn đọc bằng ngôn ngữ đầu tiên của mình trong ít nhất 20 phút mỗi 
ngày. 

● Thảo luận về các sự kiện hiện tại từ tin tức địa phương và khuyến khích con bạn đưa ra dự 
đoán. Ví dụ: Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi tất cả các cửa hàng được mở lại? Bạn dự đoán 
điều gì sẽ xảy ra ở các quốc gia khác? 

● Chia sẻ với con bạn cách các tiện ích và dịch vụ được thanh toán và tầm quan trọng của tiền 
bạc và tài chính. Ví dụ: Hiển thị hóa đơn điện của con bạn với số tiền đến hạn và ngày đáo 
hạn. 

● Chia sẻ với con bạn những công việc và ngành nghề khác nhau mà các thành viên gia đình đã 
có ở Hoa Kỳ và Quốc gia bản xứ; yêu cầu con bạn quan tâm cá nhân trong bất kỳ công việc 
và / hoặc lĩnh vực nghề nghiệp. Ví dụ: Bạn muốn làm gì cho công việc hoặc nghề nghiệp trong 
tương lai? Những loại xe bạn muốn có?  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Khảo sát ma 
 

I. Nói chuyện với 5 thành viên gia đình hoặc bạn bè qua điện thoại và hỏi họ xem họ có tin 
ma là có thật không. Theo dõi câu trả lời của họ trên biểu đồ được cung cấp.  

 
 
Câu hỏi: Bạn có tin vào Ghost không? Có, Không, Tại sao và Tại sao không? 
 
 
Tên  Có Không Tại  sao không? 

1. 
 
 
 
 

    

2. 
 
 
 
 

    

3. 
 
 
 
 

    

4. 
 
 
 
 

    

5. 
 
 
 
 

    

 
 
 

 
 



 
Hoạt động học tập cho ELD 

Cấp độ 2 
 
Người học tiếng Anh có thể điều chỉnh các lựa chọn ngôn ngữ theo mục đích, nhiệm vụ và đối tượng 
khi nói và viết LỚN .. điều chỉnh các lựa chọn ngôn ngữ theo nhiệm vụ và đối tượng với sự kiểm soát 
mới nổi và bắt đầu sử dụng nội dung và học thuật nói chung thường xuyên xảy ra -Những từ và cụm từ 
cụ thể trong các cuộc trò chuyện và thảo luận 
 

Hoạt động 

1. Đến Mỹ Tài liệu : Giấy và bút chì 

 Trên một tờ giấy, nói chuyện với cha mẹ của bạn về hành trình đến Hoa Kỳ và viết nó ra một tờ giấy. Hỏi họ 
về những thách thức của họ ở quê hương và những gì họ thích về đất nước mới của họ.  
 

2. So sánh và đối chiếu các tài liệu : Giấy, bút chì, TV, Radio hoặc Internet 

 So sánh và đối chiếu 3 quốc gia bằng cách nghe hoặc xem Tin tức địa phương trên TV hoặc sử dụng 
internet (CNN10.com).  
 

 Những gì gia đình có thể làm được 
 

● Vui lòng khuyến khích con bạn đọc bằng ngôn ngữ đầu tiên của mình trong ít nhất 20 phút mỗi 
ngày. 

● Thảo luận về các sự kiện hiện tại từ tin tức địa phương và khuyến khích con bạn đưa ra dự 
đoán. Ví dụ: Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi tất cả các cửa hàng được mở lại? Bạn dự đoán 
điều gì sẽ xảy ra ở các quốc gia khác? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
So sánh và đối chiếu các quốc gia 

ELD 2 
 
Hoa Kỳ Quốc gia khác 

(___________) 
Quốc gia khác 
(___________)  

Học sinh có đi học 
không? Tại sao hay tại 
sao không? 
 
 
 
 
___________________ 
 
___________________ 
 
___________________ 
 
____________________ 

Học sinh có đi học 
không? Tại sao hay tại 
sao không? 
 
 
 
 
___________________ 
 
___________________ 
 
___________________ 
 
____________________ 

Học sinh có đi học 
không? Tại sao hay tại 
sao không? 
 
 
 
 
___________________ 
___________________ 
 
 
 
___________________ 
 
____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



Hoạt động học tập cho ELD 
 Cấp 2  

 
ELP 6-8.10 Học sinh sẽ có thể sử dụng danh từ. 
ELP 6-8.2 Học sinh sẽ có thể trình bày thông tin về các chủ đề quen thuộc 
ELP 6-8.1 Học sinh sẽ có thể xác định chủ đề chính trong giao tiếp bằng miệng  
 

Hoạt động 

1. Câu chuyện của bạn với Động từ quá 
khứ 
 

Tài liệu : giấy và bút chì  

 Bây giờ bạn đã ra ngoài về trường trong một thời gian, kể về 5 điều bạn đã làm bằng cách sử dụng các động 
từ thì quá khứ và cụm từ thời gian quá khứ.  
Hôm qua tôi…. 
Sáng nay, tôi 
Lát chiều hôm qua, tôi Tập. 
Tuần trước, tôi.. 
TậpMột ngày trước ngày hôm qua, tôi Tập. 
 

2. Một chủ đề quen thuộc Tài liệu : giấy và bút chì 

 Hãy nghĩ về một chủ đề mà bạn đã học trong lớp ELD của bạn. Viết một trang web về chủ đề đó. 
 

3. Viết chi tiết tài liệu : không có 

       Hãy suy nghĩ về một chủ đề hoặc môn thể thao bạn biết rõ. Nói với một thành viên gia đình về điều này. Bao 
gồm ít nhất 4 chi tiết.  
 

4. phỏng vấn gia đình Tài liệu : không có 

       Phỏng vấn ai đó trong gia đình hoặc gọi cho một người bạn. Hỏi họ về các hoạt động mà họ không thể làm.  
       Viết 5 câu. Ví dụ: Cô ấy không đến rạp chiếu phim.  
 

5. Cung cấp cho câu chuyện mộtTiêu đề Tài liệu : báo hoặc nguồn tin tức  

 Nghe hoặc đọc một câu chuyện trên tin tức. Viết một tiêu đề cho câu chuyện đó. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Hãy hỏi một thành viên lớn tuổi trong gia đình về một thời gian trong cuộc sống của họ khi thói 
quen bình thường khác nhau.  



Các hoạt động học tập cho ELD 
 Cấp 2  

 
ELP 6-8.9 Một ELL có thể kể lại một chuỗi các sự kiện ngắn gọn theo thứ tự.  
ELP 6-8.10 Một ELL có thể tạo ra các câu ghép.  
ELP 6-8. 2 Một ELL có thể trả lời các câu hỏi của wh  
 

Hoạt động 

1. Làmcho bữa tối nguyên liệu : giấy và bút chì  

 Khi bạn ở nhà, xem, hoặc giúp đỡ, ai đó chuẩn bị bữa tối. Viết một danh sách các bước của họ. Sử dụng các 
từ chuyển tiếp như đầu tiên, tiếp theo, sau đó và cuối cùng. 
Ví dụ: Đầu tiên, mẹ tôi cắt một con gà. 
Vui lòng gửi cho giáo viên của bạn trên Google Classroom nếu bạn có thể. 
 

2.  So sánhđộng vật Vật liệu : giấy và bút chì 

 Chia giấy thành hai nửa. Viết 5 câu so sánh động vật.  
Ví dụ: Một con cá sấu xấu xí, nhưng một con bướm rất đẹp.  
 

3. Trả lời câu hỏi Tài liệu : Giấy và bút chì 

 Hãy nghĩ về một nền văn hóa cổ đại hoặc một cái gì đó bạn đã học được trong các nghiên cứu xã hội. 
Liệt kê chi tiết về ai, cái gì và khi nào. 
 

4. động từ thì quá khứ Tài liệu : không 

 
 

Yêu cầu thành viên gia đình chỉ cho bạn một hành động. Đặt tên cho hành động trong thì quá khứ. 

5. Động từ trong câu Tài liệu : giấy và bút chì  

 Viết 5 câu sử dụng các động từ: did, gone, feel, saw, và kể.  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● bị lãng quên Kho báu là một truyện dân gian Nigeria. Truyện dân gian là một câu chuyện đã 
được kể và kể lại trong nhiều năm. Yêu cầu một thành viên gia đình kể cho bạn một câu 
chuyện dân gian từ văn hóa bản địa của bạn. Hãy chia sẻ nó với giáo viên của bạn trên 
Google Classroom.  



Hoạt động học tập cho ELD 
 Cấp độ 2  

 
Tiêu chuẩn về trình độ tiếng Anh của Oregon giúp người học tiếng Anh có thể xác định nghĩa của các 
từ và cụm từ. Học sinh sẽ có thể truyền đạt ý tưởng rõ ràng bằng văn bản.  
 

Các hoạt động 

1. coronavirus trên toàn thế giới Tài liệu : giấy, bút hoặc bút chì  

 Phỏng vấn một người bạn hoặc thành viên gia đình không sống ở Hoa Kỳ. Hỏi họ xem nó như thế nào ngay 
bây giờ nơi họ sống. Coronavirus đã thay đổi cuộc sống của họ như thế nào? Đất nước của họ đang làm gì 
để  chuẩn bịđối  và phó với  virus? Họ cảm thấy thế nào, và tại sao?  
 

2. truyện tranh coronavirus  Tài liệu : giấy, bút hoặc bút chì  

 Chia mảnh giấy của bạn thành 6 hình vuông. Tạo một câu chuyện hài hước, dựa trên các câu trả lời từ cuộc 
phỏng vấn của bạn. Vẽ HÌNH ẢNH của bạn và sử dụng BUBBLES TỐC ĐỘ để hiển thị PHÂN BIỆT giữa các 
TÍNH NĂNG khác nhau.  
  

3. kỳ nghỉ mơ ước  Tài liệu : giấy, bút chì  

 Viết về một nơi bạn muốn đến. Bạn muốn đi đâu? Bạn muốn làm gì ở đó? Khi nào bạn đi  
 

4. Viết mộtthư tài liệu : giấy, bút chì  

 Nhiều người già đang sống một mình ngay bây giờ. Họ không thể rời khỏi nhà hoặc phòng của họ, và họ 
buồn và cô đơn. Hãy làm điều gì đó tốt đẹp cho họ! Viết thư cho họ. Giới thiệu bản thân. Gửi cho họ một tin 
nhắn tích cực và nhắc nhở họ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi! Lưu thư của bạn và bạn có thể gửi email cho họ đến 
vanessagc@reapusa.org khi bạn có quyền truy cập vào máy tính.   
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Học sinh luôn có thể làm Hãy tưởng tượng Học trên máy tính nếu bạn có ở nhà.  
● Học sinh có thể đọc bằng ngôn ngữ đầu tiên của họ trong ít nhất 20 phút mỗi ngày. 
● Sinh viên có thể xem CNN 10 mỗi ngày trên youtube.  
● Thảo luận về các sự kiện hiện tại từ tin tức địa phương và khuyến khích học sinh của bạn đưa 

ra dự đoán. Ví dụ: Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi tất cả các cửa hàng được mở lại? Bạn dự 
đoán điều gì sẽ xảy ra ở các quốc gia khác? 

 

mailto:vanessagc@reapusa.org


Hoạt động học tập cho ELD 
 Cấp độ 2  

 
Tiêu chuẩn về trình độ tiếng Anh của Oregon giúp người học tiếng Anh có thể xác định nghĩa của các 
từ và cụm từ. Học sinh sẽ có thể truyền đạt ý tưởng rõ ràng bằng văn bản.  
 

Các hoạt động 

1. coronavirus  Tài liệu : bút chì, giấy hoặc sổ ghi chép  

 Nhật ký củaLàm một tạp chí ra khỏi giấy hoặc sử dụng một tạp chí mà bạn có. Viết trong nhật ký của bạn 
mỗi ngày. Trả lời những câu hỏi sau: Bạn cảm thấy thế nào? Điều gì đã thay đổi trong cuộc sống của bạn? 
Virus này đã ảnh hưởng đến gia đình bạn hoặc gia đình của những người bạn biết như thế nào? Bạn đang 
học gì về thế giới? Những câu hỏi hoặc mối quan tâm nào bạn có? 

2. đáp ứng bài hát  Tài liệu : bút chì, giấy, từ điển hoặc dịch giả và một số âm nhạc!  

 Chọn bài hát yêu thích của bạn - bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn hoặc bằng tiếng Anh. Lấy một mảnh giấy và 
gấp nó xuống một nửa ở giữa. Ở một bên, viết ra lời của bài hát (lời bài hát). Ở phía bên kia của tờ giấy, dịch 
ra tiếng của bài hát: Nó là về cái gì? Làm thế nào để bạn cảm thấy? Những từ hoặc hình ảnh nào nó vẽ trong 
tâm trí của bạn? Tại sao bạn nghĩ rằng người đã chọn để viết bài hát này? Nó dạy chúng ta điều gì về thế 
giới?  

3. Coronavirus: Truyện ngắn Tài liệu : bút chì, giấy HOẶC bài tập trên lớp google!  

 Sử dụng 5 giác quan của bạn (nhìn, nếm, nghe, ngửi, chạm) và các yếu tố cốt truyện của bạn (nhân vật, bối 
cảnh, xung đột, cao trào và giải quyết) để viết một câu chuyện ngắn mô tả về những người sống trong đợt 
bùng phát coronavirus này. Nó có thể dựa trên gia đình của bạn, hoặc nó có thể là giả. Ví dụ: Truyện ngắn 
của tôi là về một gia đình sống ở Tây Ban Nha. Người mẹ là một bác sĩ và người cha làm việc tại một hiệu 
sách. Người cha mất việc vì không ai có thể đi mua sắm. Khi người mẹ bị bệnh, gia đình không biết chuyện 
gì sẽ xảy ra với họ.  

4. Đọc tài liệu : Sách hoặc Newsela nếu bạn không có sách 

 Chọn một bài báo hoặc sách để đọc trong 30 phút mỗi ngày! Nếu bạn không có sách ở nhà, bạn có thể đến 
Newsela và đọc một bài báo.  
 

 có thể làm gì 
 

● Học sinhHọc sinh nên xem CNN 10 trên YouTube.  
● Học sinh nên đọc trong 30 phút mỗi ngày.  
● Yêu cầu học sinh của bạn dịch các thông tin và tài nguyên từ Trang web David Douglas về 

những gì gia đình có thể làm nếu họ cần giúp đỡ để nhận thức ăn hoặc trả tiền thuê nhà.  



Các hoạt động học tập cho ELD 
 Cấp 3/4  

 
Oregon ELP (Trình độ tiếng Anh) nhấn mạnh học sinh  kể lại một chuỗi các sự kiện với phần mở đầu, 
giữa và kết thúc.  Học sinh cũng nên sử dụng  các từ và cụm từ chuyển tiếp để kết nối các sự kiện và ý 
tưởng s. (tuy nhiên, mặt khác, cuối cùng, v.v.) Những hoạt động này sẽ tập trung vào học sinh r khắc 
các sự kiện và sử dụng các từ chuyển tiếp. 
 

Hoạt động 

1. 
N
h
ật 

ký về cuộc sống thực tạitại nhà Vật liệu : Bút chì và giấy hoặc máy tính 

 Viết một mục nhật ký về ngày của bạn. Bạn đã làm gì? Bạn đã ăn gì? Bạn cảm thấy thế nào? So sánh tình 
hình của bạn với những người khác trên khắp thế giới hoặc trên các chương trình truyền hình. Làm thế nào 
bạn chắc chắn để chăm sóc bản thân? (Bạn có ăn và uống đủ nước, tập thể dục, đọc sách, dành thời gian 
với những người thân yêu, vẽ, nghe nhạc, v.v.) Sử dụng các từ chuyển tiếp như: First, later, next, tuy nhiên, 
mặt khác, cuối cùng, v.v. 

2. 
N
h
ật 

ký về những gì bạn muốn bạn đang làm  Vật liệu : Bút chì và giấy hoặc máy tính 

 
 Viết một mục tạp chí về những gì bạn muốn bạn đang làm! Nếu bạn có thể đi bất cứ đâu hay làm gì cả, gì? 
bạn sẽ làm  Những loại thực phẩm bạn sẽ ăn? Bạn sẽ dành thời gian với ai? MÔ TẢ tất cả các địa điểm, 
thực phẩm và những người có nhiều chi tiết và nhiều tính từ (mô tả từ). 

3. Viết thư cảm ơn hoặcemail tài liệu : Bút chì và giấy (phong bì và tem nếu bạn muốn 
gửi nó qua thư) hoặc máy tính nếu bạn muốn gửi email 

 Viết thư cho nhân viên bệnh viện, thành viên gia đình, giáo viên, bạn bè, hoặc người thân yêu Cảm ơn người 
đã giúp đỡ bạn và những người khác. Cung cấp cho họ lý do cụ thể tại sao họ quan trọng với bạn. Đảm bảo 
bao gồm một tiêu đề (Thưa ông Tập), đóng (chân thành, cảm ơn, v.v.) _ và chữ ký của bạn.  
Vd: Thưa bà Spears,  

tôi muốn cho bạn biết tôi đánh giá cao bạn như thế nào. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã giúp tôi trong 
năm nay. Bạn là ___________. Tôi biết ơn________. Cũng thế, _____.  
Trân trọng,    Ariana Grande 

4. Báo Điều Vật liệu:Bút chì và giấy hoặc máy tính 
 

 Giả vờ bạn là một phóng viên (Một người nào đó viết cho những tin tức). Viết một bài báo về coronavirus. Sử 
dụng thông tin từ các thành viên gia đình / những người bạn sống cùng, tin tức và từ David Douglas để viết 
một câu chuyện thông tin về coronavirus. Covid19 là gì? Làm thế nào nó bắt đầu cho bạn? Bạn có biết ai có 
Covid19 không? Gia đình hoặc hộ gia đình của bạn đang làm gì để đảm bảo bạn an toàn? Những người 
khác đang làm gì? Bạn đã học được gì từ kinh nghiệm này? Sử dụng các từ chuyển tiếp như: (Đầu tiên, sau 
này, tuy nhiên, mặt khác, cuối cùng, v.v.) 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Hãy cố gắng đọc ít nhất 20 phút mỗi ngày. Việc đọc này có thể được thực hiện bằng tiếng 
Anh hoặc bằng ngôn ngữ khác. Nó có thể là một cuốn sách, tạp chí, bài báo hoặc bất kỳ loại 



văn bản nào khác. Sau khi bạn đọc xong, hãy tóm tắt những gì bạn đọc với người mà bạn 
sống cùng. 

● Đặt câu hỏi cho con bạn về thích và không thích. Thu hút con bạn vào các cuộc trò chuyện về 
tin tức, cuộc sống, gia đình và kể chuyện. Hỏi con bạn ý kiến   của họ về những chủ đề này. 

 
 



Các hoạt động học tập cho ELD 
 Cấp 3/4  

Oregon ELP (Trình độ tiếng Anh) nhấn mạnh học sinh  tham gia vào các cuộc trò chuyện về nhiều chủ đề khác 
nhau. Học sinh có thể  nói thành câu hoàn chỉnh, bày tỏ ý kiến   và xây dựng ý tưởng của người khác.  Những 
hoạt động này sẽ tập trung vào các sinh viên có cuộc trò chuyện với người khác và bày tỏ ý kiến   của họ.  
 

Các hoạt động 

1.
S
Ố 

PHỎNG VẤN MỘTNGƯỜI! Tài liệu : Bút chì và giấy hoặc máy tính có bàn phím 

 Tạo 10 câu hỏi để hỏi một  thành viên gia đình, người bạn sống cùng hoặc thậm chí bạn có thể phỏng vấn 
một người bạn qua điện thoại  về cuộc sống của họ. Viết ra những câu hỏi này bằng cách sử dụng các dấu 
hỏi và chừa khoảng trống để viết ra câu trả lời của họ 
Ví dụ:  
- Bạn đã lớn lên ở đâu? Cuộc sống như thế nào?  
- Trước đây bạn đã từng trải qua bất cứ điều gì như sự bùng phát của coronavirus chưa?  
- Bạn có lời khuyên gì cho tôi? 
- Bạn làm gì khi bị căng thẳng? 
 
Sau đó, viết ra câu trả lời bạn được đưa ra. Hãy chắc chắn để cảm ơn người bạn đã phỏng vấn! :) 
 

2. Viết một đoạn văn! Tài liệu : Bút chì và giấy hoặc máy tính có bàn phím 

 
Viết một đoạn văn (5 câu) về người bạn đã phỏng vấn. Trả lời các câu hỏi sau:  
Bạn đã học được gì về người này? Bạn đã biết bất kỳ thông tin? Bạn ước gì bạn có thể đã hỏi họ? Là khó 
xử hay dễ dàng để phỏng vấn họ? Bạn có thích hoạt động này? 
 

3. Thảo luận về sở thích của bạn!  Tài liệu : N / A 

 TRONG NHỮNG Ý KIẾN HOÀN THÀNH  nói chuyện với bạn bè, thành viên gia đình hoặc người mà bạn 
sống cùng với điều bạn yêu thích (đây có thể là trò chơi video yêu thích của bạn, sách, phim, chương trình 
truyền hình, ban nhạc, ca sĩ, rapper, thể thao, thể thao người chơi). 
Hãy chắc chắn rằng bạn giải thích TẠI SAO đây là yêu thích của bạn. Giả vờ như bạn đang tranh cãi và bạn 
phải chứng minh lý do tại sao điều điều của bạn là tốt nhất! 
Khung câu: 
__ (Beyonce) ________ là ca sĩ hay nhất bởi vì ____. Các ca sĩ khác không so sánh với ___ vì ___. Ví dụ, 
___________. Ngoài ra, ________. Do đó, _______ rõ ràng là tốt nhất ... 
 

4. Viết một đoạn văn! Tài liệu : Bút chì và giấy HOẶC máy tính có bàn phím 

 Bây giờ, VIẾT một đoạn (tối thiểu 5 câu) để giải thích lý do tại sao điều này / người / trò chơi video / v.v. là 
yêu thích của bạn. Bạn có thể sử dụng các khung câu được cung cấp ở trên nếu bạn muốn. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Hãy cố gắng đọc ít nhất 20 phút mỗi ngày. Việc đọc này có thể được thực hiện bằng tiếng Anh 
hoặc bằng ngôn ngữ khác. Nó có thể là một cuốn sách, tạp chí, bài báo hoặc bất kỳ loại văn 
bản nào khác. Sau khi bạn đọc xong, hãy tóm tắt những gì bạn đọc với người mà bạn sống 
cùng. 

● Đặt câu hỏi cho con bạn về thích và không thích. Thu hút con bạn vào các cuộc trò chuyện về 



tin tức, cuộc sống, gia đình và kể chuyện. Hỏi con bạn ý kiến   của họ về những chủ đề này. 



Hoạt động học tập cho ELD 
 Cấp 3/4 

 
Học sinh sẽ có thể so sánh và đối chiếu hai vận động viên nổi tiếng. 
 

Các hoạt động 

1. Mô tả Kobe Bryant Vật liệu: giấy và bút chì 

 Mô tả Kobe Bryant cho một thành viên gia đình. Tại sao anh ấy nổi tiếng? 

2. Mô tảRoberto Clemente tài liệu của : giấy và bút chì 

 Mô tả Roberto Clemente cho một thành viên trong gia đình. Tại sao anh ấy nổi tiếng?  

3. So sánhKobe và Roberto Tài liệu : giấy trắng và bút chì 

 Vẽ sơ đồ Venn với 3-5 thuộc tính cho cả Kobe và Roberto. Nhớ đặt các thuộc tính chung của chúng trong đó 
hai vòng tròn trùng nhau.  

4. thể thao yêu thích Vật liệu : giấy lót và bút chì hoặc bút 

       Tạo một sơ đồ so sánh môn thể thao bóng rổ của Kobe khác với môn thể thao bóng chày của Roberto.  
  

5. Đưa ra ý kiến Tài liệu : không 

 Nếu bạn có nhiều tiền như hai người nổi tiếng này, bạn sẽ làm gì với tất cả số tiền đó trong tình hình hiện tại 
của chúng tôi? 
 

 Những gia đình có thể làm gì đã 
 

● hỏi những học sinh mà Roberto Clemente là ai và họ đã học được gì từ anh ấy? 
● Thảo luận về những phẩm chất tích cực cả hai đã có. 
● Là gia đình, hãy nói về ai hoặc vận động viên nào là một ví dụ điển hình hoặc là tấm gương 

cho cộng đồng của chúng ta. Bạn có thể nói về bất kỳ môn thể thao nào như: bóng đá, bóng 
rổ, bóng đá. 



Hoạt động học tập cho ELD 
 Cấp 3/4  

 
Học sinh sẽ có thể viết câu trong thì  quá khứ  ở dạng câu khẳng định, phủ định và câu hỏi. 
 

Hoạt động 

1. Động từ thì quá khứ  Tài liệu : giấy và bút chì hoặc bút 

 Viết các động từ sau:  
● like = like  
● walk = walk  
● work = work 
● talk = talking  
● watch = xem 

2. Câu khẳng định Tài liệu : giấy hoặc sổ tay và bút chì hoặc bút 

 khẳng định 
Viếtở dạng khẳng định. Bạn cần viết một câu cho mỗi động từ cho trước. 
Ví dụ: Tôi thích bộ phim tôi đã xem ngày hôm qua. 

3. Câu phủ định Tài liệu : vở và bút chì 

 Viết năm câu ở thì quá khứ ở dạng phủ định.  
Ví dụ: Tôi đã không làm việc tuần trước. 

4. Câu hỏi thì quá khứ Tài liệu : giấy / bút chì 

 
 

Viết năm câu hỏi ở thì quá khứ sử dụng các động từ được cung cấp. 
Ví dụ: Bạn đã nói chuyện với mẹ về bài tập về nhà chưa? 

5. thời gian nói chuyện Tài liệu về : điện thoại, máy tính bút chì giấy hoặc bất kỳ thiết bị 
nào bạn có. 

 Bây giờ là lúc để bạn nói chuyện với bạn bè và nói những câu khẳng định, phủ định hoặc câu hỏi bằng cách 
sử dụng các động từ được cung cấp trên đầu hoặc những người khác. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Bạn có thể hỏi con trai / con gái của bạn về cách bạn sử dụng thì quá khứ trong tiếng Anh. 
● Sinh viên có thể chia sẻ những điều đã xảy ra trong quá khứ họ thích. 
● Đây là thời điểm tốt để nói về các sự kiện quan trọng trong gia đình bạn. 
● Bạn có thể nói về một điều rất quan trọng đã thay đổi cuộc sống của bạn theo hướng tích cực. 



Các hoạt động học tập cho ELD 
 Cấp 3/4 

 
Các hoạt động này nhằm đáp ứng mục tiêu Đọc, Viết, Nói và Nghe cho Người Học Tiếng Anh. Học 
sinh sẽ tương tác với các thành viên trong gia đình để thảo luận và viết về cuộc sống hàng ngày.  
 

Các hoạt động 

1. đi bộ và nói chuyện trong gia đình  Tài liệu : giấy, bút chì  

 Lập danh sách 15 mục cần 'tìm' khi bạn đang đi bộ và thực hành Phân chia  xã hội  như một gia đình. Mang 
danh sách đi bộ và kiểm tra chúng khi bạn nhìn thấy chúng. Thảo luận về những điều mà bạn nhìn thấy. (Sử 
dụng cả tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ để thực hành)  

1. Cây thông  
2. Hoa đỏ 
3. Dấu hiệu sân 
4. Xe màu vàng  

Khi bạn trở về nhà, hãy viết một đoạn văn bằng cách sử dụng các từ chuyển tiếp (đầu tiên, tiếp theo, sau đó, 
cuối cùng) để ghi lại bước đi và nói chuyện của bạn. Sử dụng điều này như một phần của việc ghi nhật ký 
trong thời gian COVID 19.  

2. Lập bản đồ / Nói về nó / Viết tài liệu : giấy, thước kẻ, bút chì 

 Sử dụng các kỹ năng và kiến   thức của bạn về giới từ, viết chỉ đường và tạo bản đồ về nhà hoặc khu phố của 
bạn . Thực hành viết câu để mô tả cách di chuyển từ phòng này sang phòng khác / đường phố sang đường 
phố cho một người không sống ở đó. Người đó có thể tìm đường xung quanh với chỉ dẫn của bạn không?  

1.  Đi qua cửa trước vào bếp.  
2. Từ nhà bếp, rẽ phải và tiếp tục đi qua phòng tắm đến phòng ngủ của tôi.  
3. Để đến nhà để xe của tôi, đi xuống cầu thang và qua phòng gia đình.  
4. Đi bộ từ đường đua và đi về phía tây về phía công viên. Bạn sẽ vượt qua Earl Boyles ở phía nam. 

Tiếp tục đến đại lộ 102.  

3. Xem / Nghe / Viết  Tài liệu : tivi, giấy, bút chì 

 Xem một chương trình truyền hình giáo dục (PBS, Discovery, v.v.) Ghi chép và viết ra 5 sự thật mà bạn học 
được từ chương trình đó. Sau khi ghi chú, viết một đoạn văn về việc học của bạn. Viết câu hỏi bạn vẫn có. 
Hãy chắc chắn bao gồm các chi tiết trong câu hoàn chỉnh của bạn.  

4. ngày trò chơi Tài liệu:   Trò chơi cờ, thẻ bài, súc sắc  

 Chơi bảng hoặc các trò chơi bài như một gia đình.   Thách thức : Cố gắng chỉ sử dụng một ngôn ngữ: chỉ 
tiếng Anh hoặc chỉ ngôn ngữ bản địa. HOẶC Cha mẹ nói tiếng Anh / Trẻ em chỉ nói tiếng mẹ đẻ.  

5. Đọcthực hành lớn tài liệu : sách, tạp chí, bài viết 

 Thực hành đọc to với các thành viên gia đình hoặc vật nuôi. Chọn một câu chuyện, bài viết hoặc cuốn sách 
để đọc cho người / động vật khác.  Đọc to cho ai đó bằng Facetime. Đây là một cách tuyệt vời để cải thiện sự 
lưu loát trong tiếng Anh.  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Xem truyền hình hoặc phim cùng nhau. Cố gắng học một cái gì đó mới và thảo luận về việc 
học. Sử dụng tính năng CAPTION ĐÓNG để thực hành đọc tiếng Anh một cách nhanh chóng.  

● Đọc 20 phút mỗi ngày. Đọc sách là cách tốt nhất để đọc tốt hơn.  



Hoạt động học tập cho ELD 
 Cấp 3/4  

 
Học sinh phát triển tiếng Anh nên luyện đọc, viết, nói và nghe.  
Học sinh sẽ tham gia vào các cuộc trò chuyện, thảo luận và trao đổi bằng văn bản về các chủ đề quen 
thuộc. Học sinh sẽ hỏi và trả lời các câu hỏi liên quan.  
  

Hoạt động 

1. Trả lời điện thoại một cách lịch sự và 
nhận một tin nhắn.  Tài liệu : giấy, bút chì, điện thoại  

 Thảo luận với gia đình cách trả lời điện thoại một cách lịch sự. Một số cách để trả lời một cuộc gọi điện thoại 
là gì? Làm thế nào để mọi người trong văn phòng hoặc doanh nghiệp trả lời điện thoại khác với các cuộc gọi 
điện thoại cá nhân?  

1. Xin chào. (Cá nhân)  
2. Cảm ơn bạn đã gọi rất  nhiều , đây là (tên). Tôi có thể giúp gì cho bạn? (Kinh doanh)  
3. Đây là _____, tôi có thể giúp gì cho bạn?  

Viết xuống 3 tập lệnh khác nhau để trả lời điện thoại. Thực hành với các thành viên gia đình hoặc bạn bè.  
Bạn có thể nhận một tin nhắn và viết số điện thoại hoặc tin nhắn? Điều đó sẽ trông như thế nào và âm thanh 
như thế nào?  
Ví dụ về tin nhắn:  

1.  Mẹ tôi không có sẵn ngay bây giờ, tôi có thể nhận một tin nhắn không?  
2. ___ hiện đang bận, tôi có thể lấy số của bạn không và ___ sẽ gọi lại cho bạn chứ?  

2. Thực hành giới thiệu bản thân và giới 
thiệu người khác.  Tài liệu : giấy, bút chì 

 Làm thế nào để bạn giới thiệu bản thân hoặc các thành viên gia đình của bạn với các giáo viên tại các hội 
nghị hoặc ra ngoài cộng đồng? bạn nói gì? Làm thế nào để bạn nói nó? Thực hành giới thiệu với các thành 
viên gia đình của bạn. Cố gắng giới thiệu bản thân với tất cả các thành viên trong gia đình và thực hành giới 
thiệu họ với nhau.  
      1. Chào. Tên tôi là ______. Rất vui được gặp bạn.  
      2. Ông Jones, tôi muốn giới thiệu bạn với mẹ tôi, ____.  

3. Bố, con muốn bố gặp cô giáo của con, bà Carrillo.  

3. Đọc  tài liệu:   sách, tạp chí, báo  

 Chọn một bài báo hoặc sách để đọc trong 30 phút mỗi ngày! Nếu bạn không có sách ở nhà, bạn có thể đến 
Newsela và đọc một bài báo. 
 

 Gia đình có thể làm gì 
  

● Nấu ăn cùng nhau. Thay phiên nhau đọc hướng dẫn. Nói tiếng Anh hoặc tiếng mẹ đẻ trong khi 
làm việc cùng nhau.  

● Chia sẻ và THẢO LUẬN MỌI NGƯỜI ĐẾN Rose & Thorn Hôm nay. Điều gì là tốt = ROSE 
Thử thách là gì = THORN 

 



 
 
 

Môn tự chọn 



Hoạt động học tập cho máy tính 
 Lớp 8  

 
Truyền đạt thông tin và ý tưởng hiệu quả. Thể hiện thái độ tích cực đối với việc sử dụng công nghệ hỗ 
trợ sự hợp tác, học tập và năng suất.  Hiểu và sử dụng các hệ thống công nghệ. 
 

Hoạt động 

1. về kỹ năng bàn phím Tài liệu : Máy tính 

 Nếu bạn có quyền truy cập vào máy tính, bạn có thể truy cập vào bất kỳ trang web bàn phím nào và theo kịp 
các kỹ năng bàn phím của mình. Cố gắng làm ít nhất 20 phút mỗi ngày. Typing.com, câu lạc bộ đánh máy, 
Nitrotype.com. Có những người khác bạn có thể sử dụng là tốt. Chỉ cần có được trong một số thực hành gõ 
cảm ứng tốt.  
 

2. kỹ năng xây dựng từ vựng Tài liệu :  Hình ảnh (đính kèm) 

 Tôi đã đính kèm hình ảnh của các slide mà chúng tôi sử dụng cho 13 từ đầu tiên trong từ điển của chúng tôi. 
Bạn có thể nghiên cứu những thứ này để khi chúng tôi có thể kiểm tra chúng, bạn sẽ sẵn sàng. 
 

 Những gì gia đình có thể làm Kiểm tra 
 

● con bạn về những từ này và xem nếu chúng biết chúng. 

 





 
 



Hoạt động học tập cho máy tính 
Lớp 8 

 
Truyền đạt thông tin và ý tưởng hiệu quả.  Thể hiện thái độ tích cực đối với việc sử dụng công nghệ hỗ 
trợ sự hợp tác, học tập và năng suất.  Hiểu và sử dụng các hệ thống công nghệ. 
 

Hoạt động 

1. về kỹ năng bàn phím Tài liệu : Máy tính 

 Nếu bạn có quyền truy cập vào máy tính, bạn có thể truy cập vào bất kỳ trang web bàn phím nào và theo kịp 
các kỹ năng bàn phím của mình. Cố gắng làm ít nhất 20 phút mỗi ngày. Typing.com, câu lạc bộ đánh máy, 
Nitrotype.com. Có những người khác bạn có thể sử dụng là tốt. Chỉ cần có được trong một số thực hành gõ 
cảm ứng tốt.  
 

2. PowerPoint Tài liệu : Máy tính có PowerPoint, giấy, bút hoặc bút chì 

 Giải thích cho phụ huynh hoặc anh chị em cách sử dụng PowerPoint. Cố gắng bao gồm cách đặt mọi thứ 
vào một slide, chuyển tiếp, hoạt hình và bất cứ thứ gì bạn có thể nghĩ ra. Vẽ sơ đồ nếu thích hợp. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Nhắc con bạn rèn luyện kỹ năng sử dụng bàn phím bằng kỹ năng gõ phím cảm ứng.  
○ Ngồi thẳng 
○ Bàn chân phẳng trên sàn 
○ Ngón tay thích hợp 
○ Nhắm mắt vào màn hình chứ không phải bàn phím 

● Lắng nghe con bạn khi chúng giải thích cách làm PowerPoint. 



Hoạt động học tập cho máy tính 
 Lớp 8  

Truyền đạt thông tin và ý tưởng hiệu quả. Thể hiện thái độ tích cực đối với việc sử dụng công nghệ hỗ 
trợ sự hợp tác, học tập và năng suất.  Hiểu và sử dụng các hệ thống công nghệ. 

Hoạt động 

1. Thực hành gõcủa bạn tài liệu : Máy tính 

 Nếu bạn có quyền truy cập vào máy tính, bạn có thể truy cập vào bất kỳ trang web bàn phím nào và theo kịp 
các kỹ năng bàn phím của mình. Cố gắng làm 15 - 20 phút mỗi ngày. Keyboardingonline.com, Typing.com, 
Typing club, Nitrotype.com. Có những người khác bạn có thể sử dụng là tốt. Chỉ cần có được trong một số 
thực hành gõ cảm ứng tốt. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Cung cấp một không gian cho con bạn ngồi và thực hành đánh máy. 



Hoạt động học tập cho hợp xướng 
 lớp 8  

 
Sử dụng các kỹ năng solfege để tạo ra sự khởi động cho giọng hát. 
Oregon Music Anchor Standard 2 tập trung vào phát triển ý tưởng nghệ thuật và công việc. Học sinh có 
thể sử dụng các kỹ năng solfege mà họ đã học trong lớp để tạo ra các mẫu khởi động giọng hát lặp lại 
của riêng mình.  
 

Các hoạt độngđộng đầy 

1. hy vọng Tài liệu khởi : Giấy, bút chì 

 Hãy nghĩ đến năm điều bạn không thể chờ đợi để làm khi việc kiểm dịch kết thúc. Viêt chung xuông.  
● Ví dụ: Có một bữa ăn tối lớn với tất cả đại gia đình của tôi! 

  
Bây giờ, hãy tìm hiểu các ghi chú của sự khởi động giọng hát. Bắt đầu bằng cách hát từ Ngay Do Do đến So 
và bước xuống từng bước: Tiết Do Re Mi Fa So Fa Mi Re Do.iết 
Bây giờ, hãy thêm lời bài hát vào những nốt nhạc bạn vừa hát: Một khi quar-an-tine này là o-ver I Triệu thì 
(Do Re Mi Fa So Fa Mi Re Do) 
Sau đó, hãy kiểm chứng từng điều bạn không thể chờ đợi làm một khi kiểm dịch này kết thúc! 
 

● Ví dụ: Tiết Một khi việc kiểm dịch này kết thúc Tôi ... ----- [sẽ có một bữa ăn tối lớn với tất cả đại gia 
đình của tôi!] 
 

2. TIẾNGTạo tài liệu : Giấy, bút chì 

 khởi độngTạo ấm cho riêng bạn! Đầu tiên, hát qua thang âm lớn (Do, Re, Mi, Fa, So, La, Ti, Do).  
Bây giờ, viết ra một số kết hợp của các ghi chú. Các ví dụ phổ biến chúng tôi sử dụng trong lớp:  
Do - Mi - So - Mi - Do 
So - La - So - La - So - Fa - Mi - Re - Do 
Thêm lời bài hát kể về cuộc sống của bạn, hoặc các món ăn yêu thích của bạn, hoặc một câu chuyện vào ghi 
chú bạn chọn Hát cho họ nghe! 
 

3. hỗ trợ hơi thở Vật liệu : Một số không gian sàn trống 

 Hãy nghĩ về bài hát hợp xướng yêu thích của bạn hoặc khởi động. Sau khi làm ấm giọng nói của bạn, (bạn 
có thể tra cứu các phần khởi động trên YouTube, nếu bạn có thể hoặc sử dụng các phần khởi động từ lớp 
bạn thích hoặc sử dụng hoạt động khởi động trong gói này) 
 
Nằm xuống, nằm ngửa và cố gắng hát qua bài hát.  
Cố gắng sử dụng một hơi thở tốt để hát những phần dài hơn của bài hát. 
Nếu bạn gặp khó khăn khi vượt qua một phần nào đó trên một hơi thở, hãy thử lại, trên một trill môi (ù môi 
của bạn). Điều đó sẽ buộc bạn phải sử dụng nhiều không khí hơn, và điều tiết nó hiệu quả hơn. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Có một buổi hòa nhạc tại nhà! Yêu cầu con bạn chuẩn bị ít nhất 2 bài hát để hát cho gia đình. 
Nếu con bạn lo lắng khi hát trước mặt gia đình, hãy hát cùng nhau! 



Các hoạt động học tập cho hợp xướng 
 Lớp 8  

 
Sáng tác và biểu diễn là những phần thiết yếu của tiêu chuẩn học tập Âm nhạc Oregon. Nó gắn kết bộ 
não của học sinh một cách tuyệt vời, và tạo ra một cái gì đó như một gia đình thậm chí còn tốt hơn! 
 

Hoạt động 

1. bài hát gia đình Tài liệu : Giấy, bút chì 

 Sáng tác một bài hát gia đình. 
Sử dụng giấy và bút chì để viết ra một số điều quan trọng đối với gia đình bạn. Khi bạn đã có một số ý 
tưởng, hãy hình thành một số những điều đó thành lời bài hát, và nếu có thể, hãy biến những từ cuối cùng 
của những cụm từ đó thành vần điệu. 
 
Khi bạn đã có một số lời bài hát, hãy đặt chúng thành giai điệu!  
Lời khuyên: 

● Nếu bạn gặp khó khăn khi nghĩ về giai điệu, hãy nghĩ đến một số bài hát chúng tôi hát hoặc một số 
bài hát yêu thích mà bạn nghe và sử dụng những giai điệu đó làm điểm bắt đầu. Thay đổi các giai 
điệu để phù hợp với bài hát của bạn tốt hơn một chút.  

● Nếu bạn đã có một thiết bị internet, hãy sử dụng bài hát karaoke để kèm theo bài hát của bạn nếu 
bạn đang căn cứ vào bài hát hiện có! Bạn có thể tìm thấy những thứ này dễ dàng trên YouTube. 

2. dự án Parody Tài liệu : Giấy, bút chì 

 Viết một số lời bài hát nhại! 
Chọn một bài hát mà bạn biết rõ lời bài hát.  
Viết những lời bài hát, từng dòng, trên một cột bên trái.  
Bây giờ, viết một số lời bài hát nhại trong một cột bên phải, phù hợp với lời bài hát gốc.  
Thực hiện bài hát nhại này cho một người nào đó trong cuộc sống của bạn.  
 
Lời khuyên: 

● Càng tương phản với bản gốc, một bài hát nhại lại càng buồn cười.  
Sử dụng một bài hát rất buồn để viết lời bài hát rất vui, hoặc một bài hát rất vui để viết lời buồn.  

● Hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng cùng một số lượng âm tiết cho mỗi dòng!  

3. Di chuyển với cácâm nhạc tài liệu : Thiết bị phát nhạc (radio, máy tính, v.v.) 

 Tạo một mẫu bộ gõ cơ thể được đặt thành nhạc bạn yêu thích. 
Sử dụng các kết hợp khác nhau của bàn tay và bàn chân của bạn để tạo ra âm thanh. Ví dụ, bạn có thể kết 
hợp vỗ tay, búng ngón tay, gõ nhẹ vào má với miệng mở và đóng. 
 
Khi bạn đã chọn 4 âm thanh riêng biệt, hãy sắp xếp chúng theo nhịp điệu phù hợp với bài hát bạn đã chơi.  
Cố gắng có một mẫu khác biệt cho các câu thơ và điệp khúc của bài hát bạn chọn. 
 
Lời khuyên:  

● Đừng quá phức tạp! Có các mẫu lặp lại ít nhất bốn lần trước khi bạn thay đổi mẫu của bạn. 
● Giữ các chuyển động khác nhau mà bạn thực hiện gần gũi để bạn có thể thực hiện những động tác 

này dễ dàng hơn.  
● Nhịp điệu của bạn với âm nhạc - tăng cường và làm dịu khi âm nhạc tăng và giảm cường độ.  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Giữ trẻ tham gia với âm nhạc và hát qua chỉ đơn giản là nghe. Làm việc cùng nhau trên một 
bài hát gia đình! Đây có thể là một trải nghiệm rất đặc biệt và gắn kết và một khi bạn đã tạo ra 
nó, nó có thể được dạy cho anh chị em.  



Các hoạt động học tập cho Band 
 lớp 8  

 
 
 

Hoạt động 

1. Nghe ít nhất mộtghi âm cổ liệu điển:Đài phát thanh, internet, hoặc ghi âm, giấy và bút chì. 
KQAC 89.9 FM 

 Viết tên của tác phẩm và nhà soạn nhạc và ghi chú những gì bạn thích hoặc không thích về âm nhạc. Hãy 
nghĩ về những ý tưởng / khái niệm âm nhạc sẽ làm cho ban nhạc tốt hơn. 
 

2. Nghe ít nhất một bản ghi jazz 
 

Tài liệu : Radio, internet, hoặc ghi âm, giấy và bút chì. KMHD 89.1 
FM 

 Viết tên của tác phẩm và nhà soạn nhạc và ghi chú những gì bạn thích hoặc không thích về âm nhạc. Hãy 
nghĩ về những ý tưởng / khái niệm âm nhạc sẽ làm cho ban nhạc tốt hơn. 
 

3. Thực hành nhạc cụ của bạn Vật liệu : Nhạc cụ và ban nhạc. 

 Cố gắng ghi nhớ âm nhạc diễu hành, thực hành quy mô và bài tập từ cuốn sách hoặc bản phát.  
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Cung cấp một nơi yên tĩnh để thực hành hoặc làm bài tập nghe. 
● Hãy chắc chắn rằng học sinh có tài liệu. 
● Giám sát để đảm bảo họ đã hoàn thành bài tập. 



Hoạt động học tập cho dàn nhạc 
 lớp 8  

Soạn các cấu trúc âm nhạc ngắn. 
Dựa trên Âm nhạc Quốc gia Tiêu chuẩn # 4, Sáng tác và Sắp xếp Âm nhạc với các hướng dẫn cụ thể. 
Điều này sẽ dạy sinh viên sử dụng kiến   thức về lý thuyết âm nhạc để viết ra âm nhạc của riêng họ. Họ 
cũng sẽ sử dụng các kỹ năng chơi của mình để thể hiện các tác phẩm của mình. 
 

Hoạt động 

1. Viết 4 giai điệu đo 
 

Nguyên liệu : Nhạc cụ, giấy (giấy nhân viên nếu có thể) và bút chì 
* Nếu bạn không có giấy nhân viên, hãy sử dụng giấy ghi chú và 
tô sáng năm dòng để làm nhân viên âm nhạc. 

 
Chọn D Major hoặc G Major và viết một giai điệu trong chữ ký chính đó chỉ bằng các ghi chú quý.  Viết bốn 
ghi chú trong một biện pháp. Viết thân cây lên nếu nốt nhạc nằm dưới đường giữa của nhân viên âm nhạc và 
viết thân cây xuống nếu nốt nhạc nằm phía trên đường giữa. Chơi giai điệu trên nhạc cụ của bạn. Nếu bạn 
không có nhạc cụ của mình thì hãy nói qua các ghi chú. 
 

2. Viết 4 nhịp đo 
Vật liệu : Dụng cụ, giấy (giấy nhân viên nếu có thể) và bút chì 
* Nếu bạn không có giấy nhân viên, hãy sử dụng giấy ghi chú và 
tô sáng năm dòng để làm nhân viên âm nhạc. 

 
Viết ra một nhịp 4 đo trên chuỗi A mở hoặc mở D bằng cách sử dụng ghi chú quý  , ghi chú thứ tám , 

ghi chú một nửa và toàn bộ ghi chú . Chơi nhịp điệu trên nhạc cụ của bạn. Nếu bạn không có nhạc cụ 
của mình thì hãy vỗ tay theo nhịp. 
 

3. 
Viết một tác phẩm âm nhạc 
 

Tài liệu : Nhạc cụ, hai hoạt động đầu tiên đã hoàn thành, giấy và 
bút chì 
* Nếu bạn không có giấy nhân viên, hãy sử dụng giấy ghi chú và 
tô sáng năm dòng để làm nhân viên âm nhạc. 

 Kết hợp hai hoạt động đầu tiên (nhịp điệu và giai điệu). Sử dụng nhịp điệu từ Hoạt động hai nhưng đặt các 
nốt nhạc theo giai điệu. Chơi qua thành phần của bạn với nhạc cụ của bạn. Nếu bạn không có nhạc cụ của 
mình thì hãy nói qua các nốt theo nhịp. 
 

4. 
Soạn và thành phần 

nguyên liệu Nguyên liệu : Nhạc cụ, giấy (giấy nhân viên nếu có 
thể) và bút chì 
* Nếu bạn không có giấy nhân viên, hãy sử dụng giấy ghi chú và 
tô sáng năm dòng để làm nhân viên âm nhạc. 

 Tạo một thành phần đo 16 bằngkhóa dấu hiệu khóa của bạn chữ kývà chữ ký thời gian. Sử dụng 
nhạc cụ của bạn để diễn ra ý tưởng của bạn để xem nếu bạn thích nó. Sử dụng ba hoạt động đầu tiên để 
quan sát bất kỳ nhịp điệu hoặc giai điệu mà bạn đặc biệt muốn giữ trong tác phẩm gốc của mình.  
Bổ sung: Làm cho nó tiên tiến hơn bằng cách thêm các dấu hiệu lặp lại, động lực, phần thứ hai hoặc các 
biện pháp bổ sung.  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Cung cấp một không gian yên tĩnh cho con bạn làm việc. 
● Khuyến khích con bạn biểu diễn trước mặt gia đình bạn.  



Hoạt động học tập cho dàn nhạc 
 lớp 8  

 
Hoạt động này liên quan đến Tiêu chuẩn nội dung âm nhạc số 9: Tìm hiểu âm nhạc liên quan đến lịch 
sử và văn hóa. Học sinh sẽ tìm hiểu thêm về lịch sử âm nhạc với nghiên cứu các nhà soạn nhạc âm 
nhạc phương Tây và lịch sử của dàn nhạc. Học sinh cũng sẽ viết để phản ánh kinh nghiệm của chính 
họ. Sinh viên dàn nhạc là một phần của sự tiếp nối của nhạc dây trong thế giới của chúng ta.  
 

Hoạt động 

1. Tạo dòng thời gian lịch sử âm nhạc Tài liệu : Giấy, bút chì, bút đánh dấu, 

 Tạo dòng thời gian với Eras nhạc sau đây và các nhà soạn nhạc trong thời đại đó.  
Thời đại Baroque 1600-1750: Purcell, Vivaldi, Handel, JS Bach  
Thời đại cổ điển 1750-1820: Haydn, WA Mozart, Beethoven, Paganini 
Thời kỳ lãng mạn 1805-1910: Johann Strauss, Schumann, Offenbach, Clara Wieck Schumann  
Thời đại 20 thế kỷ 1900- hiện tại: Gershwin, Shostakovich, Britten, John Williams 

2. Viết tóm tắt về lịch sử của dàn nhạc Tài liệu : Giấy, bút chì 

 Dưới đây là một số sự thật về dàn nhạc. Sự thật là hơi sai lệch, vì vậy bạn sẽ cần sử dụng dòng thời gian 
của mình và đọc kỹ để đưa chúng trở lại theo thứ tự. Vui lòng tổ chức chúng để tạo ra một bản tóm tắt / bài 
tiểu luận về lịch sử của dàn nhạc. Bạn sẽ cần phải viết câu mở đầu và kết thúc của riêng bạn cho bài luận 
này. 
Sự thật: * Thời kỳ Lãng mạn đóng góp nhiều tiến bộ hơn cho dàn nhạc. * Trước thời kỳ Baroque là thời kỳ 
Phục hưng. * Thời kỳ Phục hưng tiên phong trong dàn nhạc đầu tiên. * Vào những năm 1800 (cuối thời cổ 
điển), các nhạc cụ và dàn nhạc theo phong cách hiện đại đã hình thành. * Trong kỷ nguyên Lãng mạn, dàn 
nhạc trở nên lớn hơn, thêm các phần dây, gỗ, đồng và bộ gõ đầy đủ. * Dàn nhạc hiện đại có một nhạc 
trưởng hiện đại với dùi cui. * Các dàn nhạc đầu thời kỳ Phục hưng rất nhỏ (10-20 nhạc sĩ) và chủ yếu là các 
chuỗi. * Dàn nhạc trong thời kỳ Baroque bao gồm một số cơn gió đầu mùa và một vài nhạc cụ gõ cũng như 
đàn harpsichord. * Hôm nay chúng tôi có rất nhiều âm nhạc để lựa chọn để chơi trong dàn nhạc.  

3. Viết một bài luận về tác phẩm trong 
dàn nhạc yêu thích của bạn Tài liệu : Giấy, bút chì, âm nhạc của bạn 

 Viết về bản nhạc yêu thích của bạn mà bạn đã biểu diễn trong một buổi hòa nhạc của dàn nhạc. Trong tối 
thiểu 8 câu, thảo luận về lý do tại sao bạn chọn đoạn này để viết. Trả lời các câu hỏi sau: Khi nào bạn chơi 
bài này? Bạn đã luôn luôn thưởng thức các mảnh? Nó dễ hay khó học? Bạn đã cảm thấy một cảm giác hoàn 
thành? Điều gì làm cho tác phẩm này nổi bật trong số các tác phẩm khác mà bạn đã chơi? Tham khảo ngân 
hàng từ sau khi viết bài luận của bạn: dàn nhạc, động lực, pizzicato, violin, viola, cello, bass, nhạc trưởng, 
phần, thực hành, đo lường, nhịp điệu, ngữ điệu, nốt thứ tám, nghệ sĩ độc tấu, staccato, lặp lại, forte, 
mezzoforte , piano, đồng bộ, nâng cao và tâm trạng.  
 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Các gia đình có thể giúp đỡ trong việc xây dựng các dự án này.  
● Các gia đình có thể là một khán giả ủng hộ khi sinh viên trình bày các mốc thời gian, bài tiểu 

luận và thực hiện tác phẩm yêu thích của họ. 
 



Hoạt động học tập để thiết kế và xây dựng 
 lớp 8  

 
học sinhHọc sinh biết cách sử dụng quy trình thiết kế có chủ ý để tạo ý tưởng, kiểm tra lý thuyết, tạo ra 
các tạo tác sáng tạo hoặc giải quyết các vấn đề xác thực.  
 

Hoạt động 

1. Thiết kếcấu trúc vật liệu : Bất cứ thứ gì bạn có thể tìm thấy. Hộp các tông, cuộn 
giấy vệ sinh trống, hộp nhựa, gỗ vụn, vv 

 Xây dựng một cái gì đó cao như bạn từ các vật liệu bạn tìm thấy xung quanh nhà. 
 

2. bay Vật liệu : Bất cứ thứ gì bạn có thể tìm thấy. Hộp các tông, cuộn 
giấy vệ sinh trống, hộp nhựa, gỗ vụn, vv 

 Xây dựng một cái gì đó bay bằng vật liệu bạn tìm thấy xung quanh nhà của bạn. 
 

3. Xây dựng mộtcầu vật liệu : Bất cứ điều gì bạn có thể tìm thấy. Hộp các tông, cuộn 
giấy vệ sinh trống, hộp nhựa, phế liệu gỗ, v.v ... 

 Làm một cây cầu ra khỏi các vật liệu bạn tìm thấy xung quanh nhà. Xem bao nhiêu trọng lượng nó có thể giữ 
trước khi thất bại. 
 

4. trò chơi Tài liệu : Nếu bạn có quyền truy cập vào máy tính, hãy đăng nhập 
vào Code.org và tạo trò chơi. 

 Tạo một trò chơi trên Code.org 
 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Thử thách các thành viên gia đình và có một cuộc thi xây dựng. 



Hoạt động học tập choFACS 
 lớp 8  

 
Đây là cơ hội để bạn sáng tạo và làm một số thực phẩm bạn luôn muốn tự mình thử làm! 
 

Hoạt động 

1. 
Thực hiện một món tráng miệng cho 
gia đình bạn  
(Hãy thử công thức Wacky Bánh này) 

Vật liệu:1 ½ chén tất cả các mục đích bột * 1 chén đường * 4 
muỗng canh không ngọt ca cao bột * 1 trà baking soda * 1 muỗng 
canh giấm trắng (tác phẩm cider dấm, quá !) * 1 chiết xuất vani trà 
* 6 muỗng canh dầu thực vật (bất kỳ loại nào: ngô, cải dầu, thậm 
chí dầu ô liu) * 1 cốc nước 

 Hướng dẫn: Làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 350 độ. Trong chảo vuông 8 inch bằng thủy tinh hoặc gốm không 
tráng men (hoặc chảo thủy tinh) (! Đừng sử dụng kim loại!), Thêm bột mì, đường, bột ca cao, baking soda và 
muối. Khuấy bằng nĩa để kết hợp. Làm 3 giếng trong hỗn hợp và thêm giấm, vani và dầu, mỗi thứ một giếng. 
Đổ nước lên toàn bộ chảo và trộn với nĩa để kết hợp kỹ lưỡng. Nướng 26-30. Kiểm tra sự quyên góp bằng 
tăm. Để nguội, hoặc thưởng thức hơi ấm! (phỏng theo browneyedbaker.com) 
 

2. Đặt bảng Vật liệu : Nếu có, sử dụng dấu vị trí và khăn ăn bằng vải. Tạo một 

khung cảnh đẹp và chào đón.  

3. Làm bữa sáng ấm áp cho những 
người bạn sống cùng Vật liệu : thực phẩm cho bữa sáng 

 Không nói về ngũ cốc, mặc dù, bột yến mạch qua đêm là một lựa chọn tốt. Một cái gì đó dọc theo các dòng 
khoai tây nướng lò, bánh kếp, bánh quế, trứng cuộn, thịt xông khói hoặc xúc xích rau, salad trái cây. Đây là 
một cách tuyệt vời để bắt đầu một ngày. Chọn một ngày khi tất cả mọi người có thể ngồi xuống và dành thời 
gian để thưởng thức bữa ăn cùng nhau. 

  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Kế hoạch một bữa ăn cùng nhau. 
● Đi dạo (trong khi duy trì các quy tắc xa cách xã hội) và tìm một số hoa và tán lá đẹp cho một 

trung tâm cho bàn. Hãy tôn trọng tài sản của người khác và lưu tâm đến những cây có thể gây 
độc. 

● Nếu bạn có quyền truy cập vào hạt hoặc rau bắt đầu, trồng một khu vườn. Ngay cả với không 
gian hạn chế, cà chua và thảo mộc có thể được trồng trong chậu đặt ở khu vực đầy nắng trên 
ban công hoặc sân nhỏ. 



Hoạt động học tập cho  
 lớp 8 FACS 

 
Hoạt động tuần 2 

1. Thực hiện một công thức bánh quy dễ dàng và ngon miệng chỉ với 3 thành phần! 
● 1 chén bơ không ướp muối, làm mềm 
● ½ chén đường 
● 2 chén bột mì đa dụng 
● Tùy chọn thêm: nụ hoa oải hương (chỉ cấp thực phẩm), bạc hà, trà lá lỏng lẻo như chai hoặc Earl 

Grey, vỏ cam hoặc chanh, nho khô, Các loại hạt 
Hướng dẫn: 

1. Làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 325 độ 
2. Kem bơ và đường cho đến khi nhạt và mịn. Dần dần đánh trong bột. 
3. Ấn bột vào một cái chảo nướng tròn hoặc vuông 9 inch không bôi trơn. Chích bằng nĩa. 
4. Nướng cho đến khi nâu nhạt, 30-35. Cắt thành nêm hoặc hình vuông trong khi vẫn còn ấm. Để 

nguội. Bụi với đường bột. Thưởng thức! 
Chuyển thể từ: Hương vị nhà. 

 

  

2. Tìm một công thức mới trong một cuốn sách nấu ăn hoặc tạp chí và làm cho nó.   

  

3. Kiểm tra pin trong máy dò khói của bạn!  

  

  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Chia sẻ một bữa ăn với học sinh của bạn mỗi ngày. 
● Nói về thực phẩm từ văn hóa của bạn hoặc thực phẩm thời thơ ấu yêu thích của bạn. 
● Lên kế hoạch cho một bữa tối theo chủ đề / đêm phim. 



Hoạt động học tập cho công nghệ công nghiệp 
 lớp 8 

 
Hoạt động 

1. tháp giấy Vật liệu : kéo, băng 6, 1 mảnh giấy 8 ½ xx 11, thước kẻ 

 Tạo một  tháp giấy  cao nhất có thể. Có thể sử dụng tối đa chỉ một mảnh giấy và 6 băng băng. Giấy và băng 
có thể được cắt và / hoặc sửa đổi bằng mọi cách bạn muốn.  

 
Đừng từ bỏ ngay lập tức, hãy nghĩ về cách bạn có thể sửa đổi bài báo để cải thiện cấu trúc. 

 
Thách thức người khác trong gia đình của bạn để đánh bại kỷ lục của bạn. 

 
Xem bạn có thể đánh bại David Douglas Bản ghi: 42 Tiết 
 

2. đúc hẫng giấy Vật liệu : kéo, băng 6, một mảnh 8 ½ Câu x 11 11 giấy, thước 
kẻ 

 Tạo ra một  hốc giấy  (nghĩ về một tháp giấy nằm trên nó bên) sẽ mở rộng ra khỏi bảng càng xa càng tốt. Có 
thể sử dụng tối đa chỉ một mảnh giấy và 6 băng băng. Giấy và băng có thể được cắt và / hoặc sửa đổi bằng 
mọi cách bạn muốn.  

 
Đừng từ bỏ ngay lập tức, hãy nghĩ về cách bạn có thể sửa đổi bài báo để cải thiện cấu trúc. 

 
Thách thức người khác trong gia đình của bạn để đánh bại kỷ lục của bạn. 

 
Xem bạn có thể đánh bại kỷ lục David Douglas không : 36. 
 

 Gia đình có thể làm gì 
 

● Khuyến khích sự tham gia 
● của con bạn 



Hoạt động học tập cho công nghệ công nghiệp 
 lớp 8 

 
 

Hoạt động 

1. bàn giấy Vật liệu : Kéo, 6 băng keo, 1 mảnh 8 ½ Giấy x 11 Giấy, thước kẻ 

 Tạo một  Bảng giấy  với mặt bàn tối thiểu 3 trên bề mặt bạn xây dựng nó trên. Nó có thể nặng bao nhiêu? Cố 
gắng tìm thứ gì đó mà bạn có thể sử dụng cho trọng lượng không quá nặng (đồng xu / đồng xu là hoàn hảo 
cho hoạt động này vì bạn có thể từ từ thêm nhiều hơn để tăng trọng lượng). Cố gắng cải thiện thiết kế của 
bạn. 

 
Có thể sử dụng tối đa chỉ một mảnh giấy và 6 băng băng. Giấy và băng có thể được cắt và / hoặc sửa đổi 
bằng mọi cách bạn muốn.  

 
Đừng từ bỏ ngay lập tức, hãy nghĩ về cách bạn có thể sửa đổi bài báo để cải thiện cấu trúc. 

 
Thách thức người khác trong gia đình của bạn để đánh bại kỷ lục của bạn. 
 

2. ghế giấy Vật liệu : Kéo, 1 miếng 8 ½ Giấy x 11, giấy buộc (chỉ những gì có 
thể được sản xuất từ   giấy và thước) 

 Tạo một  Ghế giấy  Điều đó sẽ giữ số lượng trọng lượng nhiều nhất.  CHỈ  các vật liệu được liệt kê ở trên có 
thể được sử dụng ( KHÔNG băng hoặc keo lần này). Cố gắng tìm thứ gì đó mà bạn có thể sử dụng cho trọng 
lượng không quá nặng (đồng xu / đồng xu là hoàn hảo cho hoạt động này vì bạn có thể từ từ thêm nhiều hơn 
để tăng trọng lượng). Cố gắng cải thiện thiết kế của bạn. 
 
Đừng từ bỏ ngay lập tức, hãy nghĩ về cách bạn có thể sửa đổi bài báo để cải thiện cấu trúc. 

 
Thách thức người khác trong gia đình của bạn để đánh bại kỷ lục của bạn. 

 
 Những gì gia đình có thể làm 

 
● Khuyến khích sự tham gia của con bạn 
● Thực hiện các hoạt động với con bạn khi bạn có thể 



Các hoạt động học tập cho 
 lớp 8 Lớp học  

 
Các hoạt động này yêu cầu học sinh phản ứng với các nhiệm vụ khác nhau, thu thập thông tin liên 
quan và tạo kết nối trong cuộc sống hàng ngày. Học sinh sử dụng phương tiện trực quan và viết để 
giao tiếp hiệu quả. 
 

Các hoạt động 

1. làm sạch mùa xuân Vật liệu : Máy ảnh, bút / bút chì 

 Chụp ảnh của bạn hoặc một thành viên trong gia đình làm sạch một cái gì đó và viết chú thích, F Clean 
Clean Freak. 

2. #worstcleaningexperience Vật liệu : Bút / bút chì, giấy, máy ảnh (tùy chọn) 

 Viết về trải nghiệm làm sạch tồi tệ nhất của bạn. Trả lời 5W và Làm thế nào để làm cho câu chuyện ngắn của 
bạn thú vị.  
 
THƯỞNG : Thêm một hình ảnh (vẽ hoặc chụp ảnh) 
 

3. trước và sau Vật liệu : Máy ảnh, Bút / Bút chì (tùy chọn) 

 Kỹ năng làm sạch tốt nhất của bạn là gì? Tìm một cái gì đó cần được làm sạch hoặc tổ chức. Nhiệm vụ 
nghiệt ngã hoặc lộn xộn nhất mang lại kết quả tốt nhất. Chụp trước và sau pic.  
 
THƯỞNG : Dành cho sinh viên Alice Ott - Đăng ảnh của bạn với chú thích cho chúng tôi biết bạn đã làm gì 
trên trang thực hành ở Yearbook Avenue, chia sẻ nó trong cuộc trò chuyện nhóm nhân viên của chúng tôi 
hoặc gửi email cho cô Trigg. 
 

4. Mơ một giấc mơ nhỏ Vật liệu : Giấy, bút / bút chì 

 Những giấc mơ nào mà bạn muốn thấy trong niên giám năm tới? Điều gì sẽ làm cho kỷ yếu hoàn hảo CỦA 
BẠN? Ghi lại 2-3 giấc mơ. 
 

5. thử thách chủ đề cuối cùng Tài liệu : Giấy, bút / bút chì 

 Bạn có thể đưa ra một chủ đề kỷ yếu (một câu) bắt đầu bằng chữ cái đầu tiên của mỗi chữ cái trong bảng 
chữ cái không? Khi bạn kết thúc, bạn nên có 26 câu, AZ. Cố gắng đưa linh vật của chúng tôi, màu của 
trường, tên trường và năm 2020-2021 vào một số câu chủ đề của bạn.  
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Tham gia làm sạch mùa xuân. Cha mẹ, dạy con cách vệ sinh và khử trùng nhà của bạn đúng 
cách.  



Hoạt động học tập cho kỷ yếu 
Lớp 8 

 
Viết là một phương pháp mạnh mẽ giúp học sinh mở rộng và đào sâu kiến   thức về bản thân và thế giới 
xung quanh. Học sinh sẽ sử dụng văn bản để suy nghĩ và suy nghĩ về các chủ đề nhất định liên quan 
đến các sự kiện hiện tại.  
 

Hoạt động 

1. Thời gian không chắc chắn Tài liệu : Giấy, bút / bút chì 

 Đây là thời điểm không chắc chắn. Bất kể tuổi tác, giới tính, chủng tộc, tôn giáo, địa lý hoặc đặc quyền, 
chúng tôi đang đối phó với sự phong phú của những cảm giác khác thường. Bước đầu tiên trong việc xử lý 
tất cả cảm xúc của chúng ta là xác định chúng. Hãy nắm bắt những cảm xúc mà bạn đang cảm nhận. Những 
cách lành mạnh mà bạn có thể đối phó với từng cảm xúc bạn đã xác định là gì? 
 

2. Quà tặng từ cácmất mát tài liệu : Giấy, bút / bút chì 

 Tại thời điểm này trong lịch sử, tất cả chúng ta đang từ bỏ một cái gì đó. Nhưng khoảnh khắc này mang lại 
cho chúng ta điều gì? Suy ngẫm và viết ra những cơ hội nào cho sự gián đoạn xã hội hiện tại của chúng ta 
và khoảng cách với những người khác đang mang lại cho chúng ta?  
 

3. WE Tài liệu : Giấy, bút / bút chì 

 Tại sao bạn nghĩ rằng trong những thời điểm khó khăn nhất, mọi người tìm kiếm ý thức về cộng đồng và sự 
hỗ trợ từ người khác? Làm thế nào chúng ta có thể kết nối và hỗ trợ lẫn nhau thông qua sự phân chia cách 
ly của đại dịch COVID-19? 
 

4. thay đổi tích cực Tài liệu : Giấy, bút / bút chì 

 Sử dụng thời gian này để tìm cách tác động tích cực đến những người xung quanh chúng ta. Làm thế nào 
bạn sẽ chọn để lấp đầy thời gian của bạn? Cá nhân bạn sẽ xây dựng cộng đồng và có ảnh hưởng như thế 
nào trong vài tuần tới?  
 

5. Xác định tài liệu : Giấy, bút / bút chì 

 Nhiều người và tổ chức đang cống hiến cho bản thân, thời gian và tài nguyên của họ để bảo vệ và chăm sóc 
người khác. Ai là anh hùng vô danh trong thời kỳ khủng hoảng này? Làm thế nào bạn có thể thể hiện sự hỗ 
trợ, lòng trắc ẩn và lòng biết ơn đối với những cá nhân này? 
 

 Gia đình có thể làm gì 
 

● Nếu bạn có quyền truy cập trực tuyến, hãy xem video này tương quan với những câu hỏi phản 
ánh này.  

https://www.youtube.com/watch?v=2OjjWh-8Iv0&feature=youtu.be 
● Thảo luận về những câu hỏi này như một gia đình. Chọn một câu hỏi mỗi ngày để tập trung và 

thực hiện phần của bạn để thực hiện bất kỳ ý tưởng tốt nào bạn nghĩ ra như một gia đình.  

https://www.youtube.com/watch?v=2OjjWh-8Iv0&feature=youtu.be


Hoạt động học tập cho trọng lượng 
 Lớp 8  

 
Cá nhân biết chữ thể hiện thể hiện năng lực trong một loạt các kỹ năng vận động và mô hình chuyển động.  

 
Hoạt động 

1. Đối tác Up Vật liệu:Đủ không gian để tập thể dục 

 Workout với ai đó, hoàn thành các, hoàn thành này lại với nhau trước khi chuyển sang tập tiếp theo. (20 lần 
nhảy và 20 lần nâng chân) - (20 lần squats và 20 lần chạm vai) - (20 lần nhảy và 20 lần nhảy dây) - (5 
Burpees và 10 lần bạn chọn) 
 

2. Bao nhiêu trong 1 phút? Tài liệu : Hẹn giờ 

 Đẩy mình để hoàn thành càng nhiều đại diện càng tốt bằng cách sử dụng biểu mẫu thích hợp. Có bao nhiêu 
Push-up trong 1 phút, Ngồi dậy trong 1 phút, Burpees trong 1 phút. Bao lâu bạn có thể giữ Plank! 
 

3. ngày Ab Vật liệu : Hẹn giờ 

 20 lần nâng chân, 20 lần gập V, 20 xe đạp, 20 cú đá bướm, 20 vòng xoắn, 20 ván bên thứ hai mỗi bên. Hoàn 
thành danh sách hai lần ! Có thể thêm bài kiểm tra giữ v-sit. 
 

4. Push-up Vật liệu:Đủ không gian để rèn luyện sức khỏe 

 Sửa push-up nếu cần thiết. 10 lần đẩy tạ thường xuyên, 20 phổi, 10 lần đẩy rộng, 20 lần ngồi xổm, 10 lần 
đẩy hẹp Diamond Diamond, 20 lần đẩy phổi hoặc đảo ngược, 20 lần chạm vai, 20 lần nâng chân 
 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● cho con bạn tập luyện Nếu bạn cảm thấy thích nó. 
● Hỏi con bạn về các bài tập khác nhau mà chúng đang làm và làm thế nào nó có lợi cho 

chúng. 
● Hỏi họ về một lớp Trọng lượng điển hình trông như thế nào ở trường. 
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