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Tuần 1 



Hoạt động học tập để đọc 
  lớp K  

 
Với sự giúp đỡ, các học sinh mẫu giáo sẽ nói ý tưởng chính, chi tiết, và hỏi và trả lời các câu hỏi về 
những gì họ đang đọc.  
Trẻ mẫu giáo dự kiến   sẽ có thể đọc và viết các từ được sử dụng thường xuyên trong in ấn.  
 

Hoạt động tuần 1 

1. Đọc truyện cho con .  
Sau khi đọc, hãy hỏi họ những câu hỏi sau: 

● Sắp xếp các mùa theo thứ tự. Mùa nào đến trước? 
Điều gì đến tiếp theo? Cái nào đến cuối cùng? 

● Hỏi những câu hỏi của con bạn về mùa hoặc thời 
tiết. 

● Ý tưởng chính (chủ yếu là về cái gì)? 

Tài liệu : Câu chuyện 
Thời tiết và Mùa  (được viết bởi Tracy A. Zelser) 

 
Thời tiết có thể mưa hoặc nắng. 
Thời tiết có thể có gió hoặc tuyết. 
Mùa xuân có thể ấm áp và mưa. 
Mùa hè có thể nóng và nắng. 
Mùa thu có thể mát mẻ. 
Mùa đông có thể lạnh. 
 

2. Đọc lại câu chuyện.  Tài liệu : Câu chuyện, giấy, bút chì, bút màu 

 Hãy cho con bạn viết hoặc vẽ một bức tranh về mùa yêu thích của chúng.  
Yêu cầu họ cung cấp chi tiết về lý do tại sao nó là yêu thích của họ. 
 

3. Chơi trò chơi ngắm cảnh từ Tic-Tac-Toe với con bạn.  
Mỗi người chơi chọn một từ nhìn là từ của họ.  
Vẽ một bảng Tic Tic-Tac-Toe.  
Thay phiên nhau viết từ nhìn của bạn trong một hộp trong 
lưới.  

3 liên tiếp thắng. Nói lại.  

Vật liệu:giấy, bút chì (hoặc công cụ viết khác) 
“Sight Words” 

 

  

4. nhiệm vụ  Viết:“Rainbow Viết Sight Words”.   
Viết mỗi cái nhìn thấy từ Word bằng cách sử dụng 5 màu 
khác nhau. 

Tài liệu : Giấy, bút màu hoặc bút đánh dấu 
Từ nhìn thấy Từ ngữ: 

 

   

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Chọn một cuốn sách không tiểu thuyết giả tưởng nếu bạn có. Đọc 20 phút (học sinh có 
thể tự đọc, cho người khác hoặc nghe đọc). Trả lời câu hỏi về những gì họ đọc. Ý 
tưởng chính là gì? Quyển sách nói về điều gì? Các chi tiết quan trọng là gì?  

● Tìm kiếm các từ nhìn trong sách mà bạn đọc. 
 
 
 
 



 
 
 
 



Các hoạt động học tập cho Tiêu đề 1 Đọc Các 
  lớp K  

 

tiêu chuẩn củaOregon xác định ngữ âm và nhận thức ngữ âm là một kỹ năng ưu tiên ở mẫu 
giáo. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn đọc các từ. 
 

Hoạt động tuần 1 

1. Luyện tập kỹ năng nhận thức ngữ 
âm: Xác định âm đầu tiên của từ. 

Tài liệu : Đây là một hoạt động nói có thể được thực hiện với bất 
kỳ từ nào bạn chọn.  

 Cha mẹ nói lời. Trẻ kể âm thanh đầu tiên. 

 

2. 
Tìm nguyên âm trong một câu 
chuyện. 

Tài liệu : Câu chuyện ở trang tiếp theo. Bút, bút chì, hoặc ngón tay. 

 

  Tìm và khoanh tròn hoặc tô sáng tất cả các nguyên âm trong câu chuyện của Gus. Cho học sinh nói nguyên 
âm phát ra thành tiếng. 

3. Nghe những từ trong một câu 
chuyện.  

Tài liệu : Câu chuyện ở trang tiếp theo. Đánh vần từs: 

 

 Người lớn nên chỉ vào từ đó và bảo trẻ nói với chúng tất cả các âm trong từ mà không dừng lại  

  

4. Đọc truyện.  Tài liệu : Câu chuyện ở trang tiếp theo Cho 

 học sinh thực hành đọc truyện, nhiều lần. 

5. Chính tả.  Tài liệu : Từ trong truyện Chuyện Gus. 

 Nói lời với con của bạn. Cho trẻ lặp lại từ đó, và nói các âm thanh trong từ. 

 Những gì gia đình có thể làm 
● Đọc văn bản với trẻ. 
● Thực hành âm thanh đầu tiên trong từ. Cho trẻ một từ và để chúng nói với bạn âm thanh đầu 

tiên. 
● Thực hành tìm nguyên âm trong các văn bản xung quanh nhà (nhãn, tạp chí, trang web, sách) 

Cho 
● học sinh phát ra những từ ngắn, nói những âm thanh trong một từ mà không dừng lại. 
● Thực hành đánh vần các từ như trong hoạt động 5 (nói từ, âm thanh và sau đó viết các từ. 

 



 



Hoạt động học tập để viết 
  lớp K  

 
Học sinh sẽ có thể viết một câu chuyện ý kiến   với một lý do hỗ trợ.  
* Ở trường mẫu giáo, chúng tôi khuyến khích học sinh viết những âm mà chúng nghe được và không 
phải lo lắng về việc đánh vần các từ chính xác. Ví dụ: pizza = pesu Rainbow = ranbo * 
 

Hoạt động tuần 1 

1. Giới thiệu về cách viết ý kiến Tài liệu : giấy và bút chì 

 Câu chuyện ý kiến   là một câu chuyện cho biết bạn cảm thấy thế nào về điều gì đó và nó đưa ra lý do tại sao 
bạn cảm thấy như vậy. Vẽ và viết thực phẩm yêu thích của bạn bằng cách sử dụng khung câu: Tôi thích 
____. 
Ví dụ: Tôi thích táo đỏ.  
 
Câu chuyện Red Red là Best Best có thể được tìm thấy trên YouTube và phù hợp với hoạt động này.  
 

2. Ý kiến   viết Tài liệu : giấy, giấy và bút màu  

 Xem lại ý kiến   là gì. Vẽ và viết về thứ 
bạn thích nhất: bơi hoặc chạy.  
  

  

3. Thêm từ ngữ vì các tài liệu hướng dẫn : giấy, giấy và bút màu  

 Vẽ và viết về địa điểm yêu thích của bạn bằng cách sử dụng từ vì vì để giải thích suy nghĩ của bạn. Ví dụ: Tôi 
thích chơi ở công viên vì tôi có thể ngửi thấy mùi hoa.  
 

4. Sử dụng từ ngữ vì Tài liệu hướng dẫn : giấy, giấy và bút màu  

  Vẽ và viết về điều bạn thích làm lúc giải lao bằng cách sử dụng từ vì vì vì để giải thích suy nghĩ của bạn. Ví 
dụ: Tôi thích đu vào giờ nghỉ vì tôi cảm thấy như mình đang bay.  
 

5. Sửa câu Tài liệu : giấy, giấy và bút màu  

 Cha mẹ, viết câu này lên một tờ giấy, bao gồm các lỗi và để con bạn chỉnh sửa nó. Nói về khoảng cách ngón 
tay, vốn ở đầu và thời gian.  
 
i liKchocolate iceCREam BEcauSeit là Yummy 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Cắt bỏ các ví dụ về chữ viết hoa, dấu câu và các từ nhìn thấy bạn tìm thấy trên các tạp chí. 
● Viết ra một câu và sau đó cắt các từ để tạo thành một câu đố.  



Hoạt động học tập cho môn Toán 
  Lớp K  

Học sinh đã học các hình phẳng (2D) và rắn (3D) trong lớp. Mục đích của các hoạt động trong tuần này 
là xem xét các hình dạng này và có thể nói về các thuộc tính của chúng. (Tiêu chuẩn cốt lõi chung: 
KGA1, KGA2, KGB4)  

Hoạt động tuần 1 

1. Săn tìm hình dạng  
 (2D / Hình dạng phẳng) 

Vật liệu : Không 
 

 Tìm thấy thứ gì đó biến thành hình tròn. 
Tìm một cái gì đó trong nhà bếp là một hình vuông. 
Tìm bốn thứ đó là hình chữ nhật. 
Tìm một cái gì đó trong hình dạng của một trái tim. 
Tìm một cái gì đó trong phòng của bạn đó là một hình chữ nhật. 

2. Trò chơi Guess My Shape của tôi 
 (2D / Flat Shapes) Vật liệu : Giấy & bút chì 

 Tôi có ba cạnh và ba góc. Tôi có hình dạng gì? Vẽ tôi! ( hình tam giác) 
Tôi có hai cạnh dài, hai cạnh ngắn và bốn góc. Tôi có hình dạng gì? Vẽ tôi! ( hình chữ nhật ) 
Tôi có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc. Tôi có hình dạng gì? Vẽ tôi! ( hình vuông) 
Tôi có cạnh không và góc không. Tôi có hình dạng gì? Vẽ tôi! ( khoanh tròn) 
Tôi có sáu cạnh và sáu góc. Tôi có hình dạng gì? Vẽ tôi! (Hìnhlục giác) 

3. Shape Scavenger Hunt  
 (3D / Solid Shapes) Vật liệu : Không 

 Tìm thấy 2 hoặc 3 thứ có hình dạng như hình trụ. 
Tìm 2 thứ có hình dạng như một khối lập phương. 
Tìm một cái gì đó có hình dạng như một hình nón. 
Tìm một cái gì đó có hình dạng như một quả cầu. 
 

4. Trò chơi Guess My Shape của tôi 
 (3D / Solid Shapes) Vật liệu : Không có 

 Tôi có 6 mặt, 12 cạnh và 8 điểm. Một ví dụ về tôi là một cái hộp. Tôi có hình dạng gì? (Cube) 
Tôi có 2 khuôn mặt, 2 cạnh và 1 bề mặt cong. Một ví dụ về tôi là một hộp súp. Tôi có hình dạng gì? ( hình trụ ) 
Tôi có 1 mặt, 1 cạnh, 1 điểm và 1 mặt cong. Một ví dụ về tôi là một chiếc mũ tiệc tùng. Tôi có hình dạng gì? 
(hình nón) 
Tôi có 0 mặt, 0 cạnh và 0 điểm. Một ví dụ về tôi là một quả bóng. Tôi có hình dạng gì? ( hình cầu ) 

   

  

Những gì gia đình có thể làm 
 

● Hãy biến đây thành một thời gian trò chơi gia đình thú vị. 
● Thường xuyên chỉ ra các hình dạng trong môi trường của bạn mà bạn nhìn thấy. Bạn thậm chí có thể 

chỉ ra một số thuộc tính hình dạng (cạnh, góc, mặt, điểm, cạnh, bề mặt cong). 
● Bạn có thể xem lại các hình dạng rắn (2D) với bài hát này: 

https://www.youtube.com/watch?v=gepEhdI7418 
● Bạn có thể xem lại các hình dạng rắn (3D) với bài hát này:  https://www.youtube.com/watch ? tải lại = 9 

& v = 2cg-Uc556-Q 

https://www.youtube.com/watch?v=gepEhdI7418
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=2cg-Uc556-Q
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=2cg-Uc556-Q


Các hoạt động học tập chokhoa học 
  lớpK  

Oregon Tiêu chuẩn khoa học thế hệ tiếp theo (NGSS) xác định có thể  sử dụng và chia sẻ các quan 
sát về điều kiện thời tiết địa phương để mô tả các mẫu theo thời gian và đặt câu hỏi để có được 
thông tin về mục đích dự báo thời tiết  là kỹ năng ưu tiên cho Mẫu giáo. Những hoạt động này sẽ 
giúp học sinh của bạn suy nghĩ về thời tiết là gì và nó thay đổi từng ngày như thế nào. 
 

Các hoạt động của Tuần 1 

1. quan sát thời tiết Tài liệu : Giấy, bút chì, bút màu 

 Quan sát thời tiết mỗi ngày và vẽ một bức tranh về những gì bạn nhìn thấy. Viết một câu để miêu tả thời tiết 
ngày hôm nay là ___. (nắng, mây, mưa, gió, sương mù, tuyết, v.v.) 

2. đồ thị thời tiết Vật liệu : Giấy, bút chì, bút màu 

 Tạo một biểu đồ thanh để biểu thị thời tiết mà bạn quan sát hàng ngày. Vào cuối tuần, thảo luận về thời tiết 
mà bạn quan sát nhiều nhất / ít nhất. 

 

3. đi bộ thời tiết Vật liệu : Giày đi bộ, áo khoác 

 Đi bộ thời tiết (cách người khác 6 feet) ba lần trong tuần này để quan sát sự thay đổi của thời tiết. Cố gắng đi 
một lần vào buổi sáng, một lần vào buổi chiều và một lần vào buổi tối. Nói về những gì bạn quan sát về thời 
tiết trên mỗi lần đi bộ. Nó có phải gió không? Có lạnh không Trời có nhiều mây không? V.v. 

4. bài hát thời tiết Tài liệu : Giọng hát 

 Dạy cho gia đình bạn Bài hát thời tiết (hát theo giai điệu của Oh My Darling Clementine). "Thời tiết ra sao? 
Thời tiết ra sao? Thời tiết hôm nay như thế nào? Trời có nắng Không? Nó có phải gió không? Trời có mưa 
không Có lạnh không Thời tiết ra sao? Thời tiết ra sao? Thời tiết hôm nay như thế nào? Có tuyết không? 
Trời có nhiều mây không? Có bão không? Có nóng không?" 

5. dự báo thời tiết Tài liệu : TV hoặc thiết bị để truyền phát tin tức 

 Xem dự báo thời tiết trên tin tức. Thảo luận về dự đoán của nhà khí tượng học cho thời tiết trong tuần này. 
Giả vờ bạn là nhà khí tượng học và trình bày dự báo thời tiết cho gia đình bạn. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Thảo luận về từ vựng thời tiết trong suốt cả tuần (nắng, mây, mưa, tuyết, gió, sương mù, nhà 
khí tượng học, dự báo, dự đoán, quan sát) 

● Nếu bạn không thể ra ngoài để quan sát thời tiết, bạn có thể nhìn ra cửa sổ . 
 

 



Các hoạt động học tập choxã hội nghiên cứu 
  Lớp K  

Oregon Các tiêu chuẩn nghiên cứu xã hội xác định có thể  giải thích tại sao các quy tắc làm giảm 
xung đột và thúc đẩy sự công bằng  và xác định, xác định và mô tả các vị trí quan trọng đối với 
bản thân, gia đình, trường học và văn hóa  là một kỹ năng ưu tiên cho Mẫu giáo. Những hoạt động 
này sẽ giúp học sinh của bạn suy nghĩ về lý do tại sao các quy tắc và địa lý là quan trọng đối với cộng 
đồng của chúng tôi. 
 

Hoạt động của Tuần 1 

1. quy tắc Tài liệu : Giấy, bút chì, tài liệu nghệ thuật  

 Hãy nghĩ về ba quy tắc mà bạn cần tuân theo tại nhà của mình và vẽ một bức tranh về mỗi quy tắc.  

2. Tạobản đồ tài liệu : Giấy, bút chì, vật liệu nghệ thuật 

 Tạo bản đồ ngôi nhà hoặc khu phố của bạn? Tất cả mọi người là ai? Tất cả những nơi là gì? Làm thế nào 
bạn có thể chỉ cho ai đó cách đi từ một nơi trên bản đồ của bạn đến một nơi khác? 

3. lịch trình hàng ngày Tài liệu : Giấy, bút chì, vật liệu nghệ thuật 

 Lập lịch trình hàng ngày với gia đình bạn. Câu hỏi để suy nghĩ: Khi nào bạn sẽ ăn sáng? Bạn sẽ làm tất cả 
các công việc ở trường của bạn cùng một lúc? Bạn sẽ ra ngoài chơi chứ? Đừng quên thời gian ăn nhẹ! 
Thêm ý tưởng của riêng bạn quá.  

4. trò chơi mới Tài liệu : Một người khác, Tùy chọn: giấy, bút chì, tài liệu nghệ 
thuật 

 Tạo trò chơi mới cho hai hoặc nhiều người chơi. Các quy tắc của trò chơi là gì? Làm thế nào bạn có thể 
giành chiến thắng trong trò chơi?  

5. Bản đồphòng ngủ của bạn vật liệu : Giấy, bút chì, vật liệu nghệ thuật 

 Tạo bản đồ phòng ngủ của bạn. Dán nhãn và tô màu các đồ vật bạn có trong phòng như giường, cửa sổ, 
cửa ra vào, tủ quần áo, tủ quần áo, v.v ...  
Câu hỏi để suy nghĩ:  
Bạn sử dụng con đường nào nhiều nhất trong phòng của bạn? 
Nếu bạn có thể sắp xếp lại nơi bạn sẽ đặt giường của bạn? Tại sao? 
Đâu là điểm yêu thích của bạn trong phòng? 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● 1. Thảo luận với con bạn về các quy tắc của gia đình bạn và lý do tại sao bạn có chúng và làm thế nào 
nó mang lại lợi ích cho gia đình bạn.  

● 2. Giúp con bạn nghĩ về tất cả những thứ trong nhà hoặc khu phố của bạn mà chúng có thể đặt trên 
bản đồ của chúng. Nói chuyện với con bạn về lý do tại sao bản đồ là quan trọng và điều gì có thể xảy 
ra nếu bạn không có bản đồ. 

● 3. Thảo luận về tầm quan trọng của việc có một lịch trình với con của bạn. Giúp họ nghĩ về những điều 
quan trọng cần có trong lịch trình của họ. Tìm một nơi trong nhà của bạn để đăng lịch trình của họ và 
xem nếu bạn có thể làm theo lịch trình. 

● 4. Ngồi xuống và là người ghi âm hoặc người ghi chép cho con bạn khi chúng tạo ra một trò chơi mới. 
Giúp con bạn nghĩ về các quy tắc của trò chơi. Chơi trò chơi và thảo luận nếu trò chơi diễn ra tốt đẹp 
và những gì cần làm việc. 

● 5. Giúp con bạn nghĩ về tất cả những thứ trong phòng mà chúng có thể đặt trên bản đồ của chúng. Nói 
chuyện với con bạn về lý do tại sao bản đồ là quan trọng và điều gì có thể xảy ra nếu bạn không có 



bản đồ. 



Hoạt động học tập cho nghệ thuật 
  Lớp K  

 
Cách cơ bản để chúng ta trải nghiệm thế giới của mình và thể hiện bản thân là thông qua nghệ thuật, và 
giáo dục nghệ thuật phát triển các kỹ năng và khả năng thiết yếu cho các công dân thế kỷ 21 thành công. 
Tuần này chúng tôi sẽ chia sẻ các hoạt động trong các lĩnh vực của  Nhà hát, Nghệ thuật thị giác và Khiêu 
vũ! 
 

Hoạt động của Tuần 1 

1. Tạo nghệ thuật bằng cách sử 
dụngtam giác 
 

Vật liệu hình : Giấy, Bút chì, bút, phấn hoặc vỉa hè, lưỡi cỏ, mì, 
gậy, vẽ một hình tam giác trong bụi bẩn 

 Tạo ít nhất 5 hình tam giác sử dụng toàn bộ giấy. Làm cho một số hình tam giác lớn, và một số nhỏ. Họ có 
chồng chéo lên nhau không? Mỗi lần chúng trùng nhau, bạn có thể thay đổi màu bên trong tam giác hoặc tạo 
một mẫu bên trong tam giác. Nếu bạn không có giấy, hãy sử dụng các vật liệu tùy chọn để tạo hình tam giác. 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: VA: Cr2.3.Ka Tạo nghệ thuật đại diện cho môi trường tự nhiên và được xây dựng. 

2. múa tam giác Vật liệu :  

 Tạo một điệu nhảy trong đó các bước của bạn hoặc cơ thể của bạn tạo thành hình tam giác. Thể hiện điệu 
nhảy của bạn với ai đó. Bàn tay của bạn có thể tạo ra hình dạng tam giác? Cơ thể của bạn có thể di chuyển 
lên xuống như các đường của một hình tam giác không? Bạn có thể làm một hình tam giác với cơ thể của 
bạn? 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: DA: Cr1.1.K a. Đáp ứng trong chuyển động với một loạt các kích thích (ví dụ, âm nhạc / âm thanh, 
văn bản, đồ vật, hình ảnh, biểu tượng, khiêu vũ quan sát). 

3. kịch tam giác Vật liệu : Tùy chọn: Giấy xây dựng để làm một chiếc mũ hình tam 
giác hoặc trang trí trang phục của người Hồi giáo 

 Hãy tưởng tượng bạn là một tam giác biết nói. Giọng nói của bạn như thế nào? Ai sẽ là bạn của bạn? Bạn 
sẽ đi đâu? Tạo một vở kịch trong đó bạn là một hình tam giác, thậm chí có thể nói chuyện với các hình dạng 
khác. 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: TH: Cr1.1.Ka Với sự thúc giục và hỗ trợ, phát minh và sống một nơi tưởng tượng ở nơi chơi kịch 
hoặc trải nghiệm kịch có hướng dẫn (ví dụ: kịch quá trình, kịch truyện, kịch sáng tạo).  

4. Đáp ứng vớinghệ thuật Vật liệu :  

 Tạo một tác phẩm nghệ thuật tam giác khác. Lần này, hãy thử tạo một tác phẩm nghệ thuật có thiết kế viền 
tam giác.  
Giải thích cái nào bạn thích hơn. Tại sao bạn thích nghệ thuật đó hơn nghệ thuật khác? Màu sắc? Kích 
thước của hình tam giác?  
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: VA: Re9.1.K a Giải thích lý do chọn tác phẩm nghệ thuật ưa thích. 

5. Mở rộng ý tưởng của bạn: Tạo một 
tác phẩm nghệ thuật hình tam giác 
khác 

Vật liệu : Sử dụng bất kỳ hoặc tất cả những thứ sau: bút chì, bút, 
bút màu, bút đánh dấu, giấy xây dựng 

 Nếu bạn tạo robot chỉ bằng hình tam giác thì sao? nó sẽ trông như thế nào? Nó sẽ có một cái đầu lớn? Cái 
đầu có thể bị lật ngược lại vì vậy góc nhỏ nhất nằm trên vai? 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: VA: Cr1.1.Ka Tham gia vào trò chơi khám phá và tưởng tượng với các vật liệu. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 



● Thảo luận rằng hình tam giác có 3 mặt. Học sinh mẫu giáo không cần đặt tên cho các loại hình 
tam giác khác nhau, nhưng bạn có thể muốn giới thiệu ý tưởng này.  

● Hãy tìm ví dụ về hình tam giác ở nhà.  
● Có bao nhiêu hình tam giác có thể được tìm thấy trong một hình vuông? Tô màu các hình tam 

giác chia hình vuông. 
● Tìm các đồ vật mà con bạn có thể sử dụng để tạo ra các hình tam giác và các hình dạng khác. 

Sợi, mì, bút chì. Khuyến khích con bạn xác định vị trí của các đối tượng này. 



Các hoạt động học tập cho sức khỏe 
 Lớp K  

 
Tiêu chuẩn sức khỏe Oregon yêu cầu học sinh hiểu các khái niệm liên quan đến tăng cường sức khỏe 
và phòng chống bệnh tật để tăng cường sức khỏe. Các hoạt động sau đây sẽ nhắc nhở học sinh của 
bạn về  vi trùng và cách rửa tay . 
 

Hoạt động tuần 1 

1. rửa tay  Vật liệu : Không cần vật liệu 

 Rửa tay là rất quan trọng. Thực hành rửa tay trong bồn rửa chén.  
1. Làm ướt tay bạn. 
2. Áp dụng xà phòng. 
3. Chà hai bàn tay vào nhau trong 20 giây hoặc thời gian để hát Twinkle, 

Twinkle. Chà tất cả các bộ phận của bàn tay bao gồm lòng bàn tay, 
giữa các ngón tay, 
mu bàn tay, ngón cái, cổ tay, đầu ngón tay và móng tay. 

4. Rửa tay 
5. Lau khô tay bằng khăn dùng một lần. 

Sử dụng khăn để tắt vòi và thả mình ra khỏi cửa phòng vệ sinh. 

2. 
T
h
ời 
đi
ể
m 

rửa vật liệu : Không cần vật liệu 

 Thảo luận với gia đình bạn những lúc quan trọng để rửa tay .... trước khi ăn hoặc chuẩn bị thức ăn, 
sau khi đi vệ sinh, sau khi chơi bên ngoài, sau khi xì mũi, sau khi chạm vào động vật hoặc vật nuôi 
và sau khi xử lý rác 

3. Đăng lên để nhắc nhở  Vật liệu : Giấy trắng hoặc thẻ, bút chì, bút màu 

 Hãy nhắc nhở (ghi chú hoặc hình ảnh trên giấy) khi rửa tay và đặt xung quanh nhà ở những nơi khác nhau 
mà bạn sẽ thấy trong suốt cả ngày.  
 

4. Vẽ nó!  Vật liệu : Giấy trắng, bút chì, bút màu. 

 Vẽ một bức tranh bạn rửa tay dựa trên tất cả các bước từ ngày đầu tiên. Sử dụng hình ảnh đó để giải thích 
tất cả các bước cho một thành viên gia đình.  
 

5. Giải thích  Tài liệu : Không có tài liệu 

 Bạn có biết rằng vi trùng có thể xâm nhập vào cơ thể bạn nếu bạn chạm vào mắt, mũi hoặc đưa tay vào 
miệng? Đó là lý do tại sao chỉ ăn sau khi bạn rửa tay và tránh chạm vào mặt bằng tay chưa rửa. Chỉ ra 
những cách khác nhau mà vi trùng có thể xâm nhập vào cơ thể bạn và giải thích cách tự bảo vệ mình.  



 Những gì các gia đình có thể làm Hãy 
 

●  trình bày cho nhau cách rửa tay tốt nhất 
●  Thiết lập nơi và những gì trẻ em phải lau khô tay sau khi rửa 
●  Giúp nhắc nhở nhau rửa tay trước bữa ăn và đồ ăn nhẹ. 



Hoạt động học tập cho âm nhạc 
 Lớp K  

 
Oregon xác định  ngẫu hứng và sáng tạo  là một kỹ năng âm nhạc ưu tiên ở mẫu giáo. Những hoạt 
động này sẽ giúp học sinh của bạn khám phá âm nhạc bằng giọng nói và cơ thể của mình để củng cố 
các khái niệm như nhịp ổn định, chuyển động tự do và kỹ thuật hát phù hợp. 

Hoạt động của Tuần 1 

1. Bốn loại giọng nói Tài liệu : không cần thiết 

 Thảo luận với học sinh của bạn về bốn loại giọng chúng ta có thể sử dụng:   nói, hát, thì thầm và trình bày . 
(Lớn tiếng, nhưng không la hét). 
Tạo một câu chuyện với các nhân vật sử dụng cả bốn giọng nói. 

2. Tìmđánh bạiSteady: 
 

MaterialsNhững bản ghi âm nhạc mà bạn có thể truy cập. Có 
thể là các tệp CD hoặc MP3 hoặc tìm một số nhạc trên youtube 
(với sự cho phép và trợ giúp của cha mẹ bạn) 

 Nghe một số nhạc mà bạn có ở nhà. Lắng nghe nhịp điệu đều đặn, nhịp đập xung nhịp hay nhịp đập nhịp tim 
trong âm nhạc. Tìm cách để chứng minh hoặc di chuyển đến nhịp ổn định. Bạn có thể vỗ vào đùi, vỗ tay, 
diễu hành, công việc hoặc bất kỳ ý tưởng nào bạn có an toàn và sẽ không to hơn âm nhạc. 

3.  
mẫu nhịp điệu Vật liệu:  không cần thiết 

 Tạo một mẫu nhịp điệu lặp lại bằng cách sử dụng Bộ gõ cơ thể (snap, vỗ, vỗ, bước). 

 Những gì gia đình có thể 
● không biết nhịp đập ổn định là gì? Yêu cầu học sinh của bạn giải thích nó cho bạn bằng lời trước khi 

trình diễn là một cách tuyệt vời để củng cố việc học của họ. 
● Bạn có thể thực hành tìm một nhịp ổn định bất cứ khi nào bạn nghe nhạc! Giả vờ là một tay trống, 

hoặc nhảy với ai đó trong nhà của bạn! 
● Sử dụng Thẻ Bingo dưới đây để cải thiện thói quen hàng ngày của bạn! 

 



Các hoạt động học tập choPE Các 
  lớp  

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

Các hoạt động của Tuần 1 

1. Simon nóitập thể dục Tài liệu : Không 

 phụ huynh và học sinh thay phiên nhau làm người lãnh đạo và đặt tên cho các bài tập khác nhau để làm nếu 
Simon yêu cầu họ. Ví dụ: Simon nói phải thực hiện 5 bước nhảy; Simon nói nhảy lên một chân 3 lần. Sau vài 
lượt chuyển đổi và để người khác là Simon. 
Nếu xảy ra lỗi, người mắc lỗi phải tự động thực hiện 5 bước nhảy và sau đó có thể vào lại trò chơi. 
 
Tại sao: Vì vậy, Học sinh và Phụ huynh có thể tận hưởng các hoạt động thể chất trong nhà và cũng có thể 
rèn luyện các kỹ năng nghe. 
 

2. Tôi See Vật liệu:none 

 mẹ và lần lượt mất học sinh đưa ra phương hướng - theo sau là một lệnh “Tôi nhìn thấy một cái gì đó ĐỎ”  
“Tôi thấy bạn làm 5 push-up”  
“Tôi thấy bạn nhảy ra cửa” 
Cố gắng tham gia càng nhiều vật chất chuyển động càng tốt trong không gian bạn sử dụng. 
Sử dụng thiết bị nếu bạn có nó - bóng rổ, nhảy dây, vv 
 
Tại sao: Kỹ năng nghe, chuyển động vận động và vui vẻ. 

3. Tungtự luyện tập vật liệu : quả bóng hoặc vật mềm 

 Tìm quả bóng hoặc vật mềm để thực hành ném và bắt (một chiếc tất cuộn có tác dụng tuyệt vời!). Tung lên 
và xuống. Hãy thử xem bạn có thể ném và bắt đối tượng bao nhiêu lần trước khi nó chạm đất. Làm thế nào 
cao, bạn có thể ném nó? 
 

4. Âm nhạc & Chuyển động Tài liệu : máy nghe nhạc 

 Chọn ai đó để điều khiển nhạc. Khi nhạc chơi, di chuyển hoặc nhảy. Khi âm nhạc dừng lại, đóng băng! 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Có một cuộc thảo luận gia đình về hoạt động thể chất. Nói về tầm quan trọng của việc vận động 
và tập thể dục hàng ngày.  

○ Một số câu hỏi để hướng dẫn cuộc trò chuyện:  
■ Bạn thích làm gì để duy trì hoạt động?  
■ Những hoạt động dễ dàng hay vui vẻ?  
■ Những hoạt động nào là thách thức? 

 



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

 
tiêu chuẩn nghe và nói của Oregon xác định việc  đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi và diễn đạt ý tưởng rõ 
ràng là quan trọng. Những hoạt động này sẽ khuyến khích con bạn thực hành sử dụng các câu hoàn 
chỉnh và sử dụng ngôn ngữ học thuật.  
 

Hoạt động của Tuần 1 

1. về Sức khỏe Tài liệu : Bút chì, giấy, bút màu / bút đánh dấu 

 Bạn có thể làm gì để giữ sức khỏe? (Động não những ý tưởng về những gì bạn có thể làm để giữ sức khỏe 
và vẽ tranh.)   

2. hoạt động tuần tự Tài liệu : Không ai 

 nghĩ về một hoạt động, trò chơi hoặc thứ gì đó mà bạn biết rõ và có thể dạy cho người khác. Mô tả cách chơi 
trò chơi hoặc hoàn thành hoạt động bằng các từ liên tiếp (đầu tiên, tiếp theo, sau đó, sau đó, cuối cùng, cuối 
cùng). Một số ý tưởng có thể là cách đánh răng, cách làm bơ đậu phộng và bánh sandwich thạch, hoặc cách 
chơi bóng rổ. 

3. trò chơi đoán số toán học Tài liệu : Giấy có 1-10 chữ viết trên đó 

 Con bạn sẽ cần chơi trò chơi này với đối tác. Để bắt đầu, viết số 1-10 trên một tờ giấy. Một người chọn một 
số trong khoảng 1-10, nhưng không nói cho người kia biết. Người khác đặt câu hỏi, chẳng hạn như Số của 
bạn có lớn hơn / nhỏ hơn ___ không? Hoặc là số của bạn trong khoảng từ ___ đến ___? Khi câu hỏi được 
hỏi, loại bỏ số trên giấy số của bạn. Đối với các sinh viên đã sẵn sàng cho một thử thách, bạn có thể sử 
dụng các số ngoài 10.  

4. đồ chơi yêu thích Vật liệu : Không ai 

 nghĩ về món đồ chơi nào bạn yêu thích và nói về món đồ chơi yêu thích của bạn. Tại sao nó là đồ chơi yêu 
thích của bạn? Đưa ra hai lý do tại sao bạn thích nó. Bắt đầu câu có thể (Đồ chơi yêu thích của tôi là ____ vì 
____). 
 

5. âu hỏi thảo luận của DinnDinner  Tài liệu:   Không 

 Chọn một trong những câu hỏi sau và thay phiên nhau trả lời câu hỏi trong câu hoàn chỉnh:  
● Bạn sẽ làm gì trên một hòn đảo hoang vắng?  
● Một trong những điều bạn muốn bạn đã khám phá là gì? 
● Nếu bạn có thể là bất cứ ai 
● Phòng mơ ước của bạn trông như thế nào?  
● Nếu bạn có thể đi bất cứ nơi nào trên thế giới, bạn sẽ đi đâu?  
● Ăn gì 5 từ mô tả về bạn?  
● "Những gì làm cho bạn hạnh phúc?"  

 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Ngồi xuống với nhau để hoàn thành mỗi hoạt động. 
● Khuyến khích con bạn sử dụng các câu hoàn chỉnh khi hỏi và trả lời câu hỏi. 
● Thảo luận tại sao điều quan trọng là sử dụng các từ sắp xếp và tạo cơ hội cho con bạn nghe bạn sử 

dụng các từ sắp xếp. 



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

Điều quan trọng là học sinh phải duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc. Học sinh nên 
tham gia vào các hoạt động thúc đẩy những lý tưởng này.  
 

Hoạt động của Tuần 1 

1. biết ơn Tài liệu : Tùy chọn: Vẽ một bức tranh về những gì bạn biết ơn.  

 Nói với ai đó 3 điều mà bạn biết ơn. Biết ơn là khả năng nhận ra và thừa nhận những điều tốt đẹp con người 
và địa điểm trong cuộc sống của chúng ta.  

2. rửa tay Vật liệu : Xà phòng, nước, khăn 

 Thực hành rửa tay bằng xà phòng và nước trong khi hát bài hát ABC bằng giọng hát hay nhất của bạn.  

3. công cụ thở Tài liệu về : Bạn 

 dạy cho ai đó trong gia đình bạn cách sử dụng công cụ thở của bạn và cho họ biết khi nào là thời điểm tốt để 
sử dụng công cụ này.  

4. bữa tiệc khiêu vũ Tài liệu về : Bản thân và anh chị em / thú nhồi bông 

 Bật bài hát yêu thích của bạn và có một bữa tiệc khiêu vũ trong nhà của bạn. Nếu không ai có thể nhảy với 
bạn, hãy lấy một con thú nhồi bông để tham gia cùng bạn! 

5.  Tài liệu :  

  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Tham gia vào các hoạt động với con của bạn!  



 
 
 

Tuần 2 



Hoạt động học tập để đọc 
  lớp K  

 
Với sự giúp đỡ, các học sinh mẫu giáo sẽ nói ý tưởng chính, chi tiết, và hỏi và trả lời các câu hỏi về 
những gì họ đang đọc.  
Trẻ mẫu giáo dự kiến   sẽ có thể đọc và viết các từ được sử dụng thường xuyên trong in ấn.  
 

Hoạt động tuần 2 

1. Đọc truyện cùng con .  
Sau khi đọc, hãy hỏi họ những câu hỏi 
sau: 

● Ai là nhân vật trong câu chuyện? 
● Họ thích làm gì? 

Tài liệu :  
Câu chuyện 

 

  

2. Đọc lại câu chuyện.   
Cho con bạn viết hoặc vẽ một bức tranh 
về những gì chúng thích làm cho vui? 

Tài liệu : Câu chuyện, giấy, bút chì, bút màu 

  

3. Trò chơi săn chữ 
Viết từ nhìn vào những mảnh giấy nhỏ. 
Bạn có thể gấp giấy, hoặc đặt chúng vào 
trứng nhựa, hoặc đặt chúng trong phong 
bì. Ẩn các từ xung quanh nhà của bạn 
và để con bạn tìm thấy chúng và đọc 
chúng. 

Vật liệu : Những mảnh giấy nhỏ có chữ, trứng nhựa hoặc phong 

bì.  “Sight Words”:   

  

4. Viết nhiệm  vụ:“Cầu vồng Viết Sight 
Words”.   
Viết mỗi từ nhìn thấy cảnh sát bằng 
cách sử dụng 5 màu khác nhau. 

Tài liệu : Giấy, bút màu hoặc bút đánh dấu 
Từ nhìn thấy Từ ngữ: 

 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Chọn một cuốn sách viễn tưởng nếu bạn có. Đọc 20 phút (học sinh có thể tự đọc, cho 
người khác hoặc nghe đọc). Đặt câu hỏi về những gì họ đọc. Kể lại câu chuyện kể 
những gì đã xảy ra ở đầu, giữa và cuối. 

● Tìm kiếm các từ nhìn trong sách mà bạn đọc. 
 
 



Các hoạt động học tập cho Tiêu đề 1 Đọc Các 
  lớp K  

 

tiêu chuẩn củaOregon xác định ngữ âm và nhận thức ngữ âm là một kỹ năng ưu tiên ở mẫu 
giáo. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn đọc các từ. 
 

Hoạt động tuần 2 

1. Luyện tập kỹ năng nhận thức ngữ 
âm: Xác định âm cuối của từ. 

Tài liệu : Đây là một hoạt động nói có thể được thực hiện với bất 
kỳ từ nào bạn chọn.  

 Cha mẹ nói hai từ với âm thanh kết thúc giống nhau. Trẻ lắng nghe và sau đó nói âm thanh cuối cùng của cả 
hai từ. 

 

2. 
Tìm và nói nguyên âm. Tài liệu:  Câu chuyện ở trang tiếp theo. Một cây bút, bút chì, hoặc 

ngón tay.  

 
 
Tìm, khoanh tròn hoặc tô sáng tất cả các nguyên âm trong câu chuyện. Cho trẻ nói nguyên âm phát ra thành 
tiếng. 
 

3. Luyện phát âm từ trong văn bản, 
Mười người đàn ông.  

Tài liệu : Câu chuyện ở trang tiếp theo. Phát ra những từ này:  

 

 Người lớn nên chỉ vào từ đó, và bảo trẻ nói với chúng tất cả các âm trong từ mà không dừng lại giữa các 
âm.  

 

4. Đọc truyện.  Tài liệu : Câu chuyện ở trang tiếp theo Cho 

 học sinh thực hành đọc truyện (nhiều lần). 

5. Chính tả.  Tài liệu : Từ trong truyện Mười người đàn ông. 

 Nói lời với con của bạn. Cho trẻ lặp lại từ đó và nói các âm thanh trong từ (giơ một ngón tay cho mỗi âm 
thanh). 

 Những gì gia đình có thể làm 
● Đọc văn bản với trẻ. 
● Thực hành âm thanh cuối cùng trong lời nói. Cho trẻ một lời và bảo chúng nói với bạn âm thanh 

cuối cùng. 
● Thực hành tìm nguyên âm trong các văn bản xung quanh nhà (nhãn, tạp chí, trang web, sách) 

Cho 
● học sinh phát ra những từ ngắn, nói những âm thanh trong một từ mà không dừng lại. 



● Thực hành đánh vần các từ như trong hoạt động 5 (nói từ, âm thanh và sau đó viết các từ. 
 

 



Hoạt động học tập để viết 
  lớp K  

Học sinh sẽ có thể viết một câu chuyện ý kiến   với hai lý do hỗ trợ. 
* Ở trường mẫu giáo, chúng tôi khuyến khích học sinh viết những âm mà chúng nghe được và không 
phải lo lắng về việc đánh vần các từ chính xác. Ví dụ: pizza = pesu Rainbow = ranbo * 

Hoạt động tuần 2 

1. Xem lại ý kiến   Viết  tài liệu : giấy, bút chì, bút màu  

 Xem lại ý kiến   là gì. Minh họa và viết về thứ bạn thích nhất: pizza hoặc spaghetti. Đừng quên đưa ra một lý 
do tại sao. Ví dụ: Tôi thích pizza nhất vì nó ngon.  

2. Đưa ra hai lý do Tài liệu : giấy, bút chì, bút màu  

 Minh họa và viết về thứ bạn thích nhất: PE hoặc phòng thí nghiệm máy tính. Sử dụng từ ngữ vì vì và đưa ra 
hai lý do tại sao. Ví dụ: PE là sở thích của tôi vì chúng tôi chơi các trò chơi vui nhộn như khúc côn cầu và 
bóng đá. Thật là vui  

3. Đưa ra hai lý do Nguyên liệu : giấy, bút chì, bút màu  

 Cách tốt nhất để ăn táo là gì? Đưa ra hai lý do tại sao. 

 

4. Đưa ra hai lý do Vật liệu : giấy, bút chì, bút màu  

 Điều thú vị nhất về lính cứu hỏa là gì? Đưa ra hai lý do tại sao. 

 

5. Sửa câu. Tài liệu : giấy, bút chì, bút chì màu  

 Cha mẹ, viết câu này lên một tờ giấy, bao gồm các lỗi và để con bạn chỉnh sửa nó. Nói về khoảng cách ngón 
tay, vốn ở đầu và thời gian.  
 
Ithink sprinGis thE beST becuz Đó là Rainy 
 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Mọi người chia sẻ ý kiến   về trò chơi / bộ phim / vv yêu thích tại bàn ăn tối.  
● Thực hành các kỹ năng vận động tinh bằng cách chơi với bột chơi, xâu chuỗi hạt, vẽ tranh 

q-tip.  



Hoạt động học tập cho môn Toán 
  Lớp K  

Học sinh đã bắt đầu so sánh hai số. Họ đang làm việc để xác định cái nào nhiều hơn, nhỏ hơn hoặc 
bằng. (Tiêu chuẩn cốt lõi chung: K.CC.C.6 và K.CC.C.7)  
 

Hoạt động tuần 2 

1. Lớn hơn, ít hơn (Phần 1) Tài liệu : Haigiấy và bút chì để giữ điểm 

 con xúc xắc,bằng cách sử dụng hai con xúc xắc, mỗi người tung một viên xí ngầu theo số đếm ba, (1, 2, 3 
Đi!) Người nào có số lượng lớn hơn chiến thắng Vòng đấu đó. Giữ một số điểm cho mỗi vòng. Người nào 
được mười điểm trước, sẽ thắng trò chơi! Tùy chọn để chơi lại.  

2. 
Trò chơi bài (trò chơi này tương tự 
và có thể chơi như trò chơi bài trong 
trò chơi bài War War) 

Vật liệu : Bộ bài 

 Sử dụng bộ bài, chia các lá bài thành hai phần bằng nhau. (sau khi xáo trộn!) Mỗi   người lật lại thẻ trên cùng 
của họ. Bất cứ ai có số lượng lớn hơn sẽ được giữ cả hai thẻ. Nếu cả hai người chơi chuyển qua các số 
bằng nhau, họ có thể giữ thẻ riêng của họ. Trò chơi tiếp tục cho đến khi bạn đi qua ngăn xếp của mình. Ai có 
nhiều thẻ nhất, sẽ thắng! 

3. Lớn hơn, ít hơn (Phần 2) Tài liệu : Hai con xúc xắc, giấy và bút chì để giữ điểm 

 Sử dụng hai con xúc xắc, mỗi người lăn một viên xí ngầu đếm ba, (1, 2, 3 đi!) Người có số lượng nhỏ nhất 
thắng Thắng vòng đó. Giữ một số điểm cho mỗi vòng. Người nào được mười điểm trước, sẽ thắng trò chơi! 
Tùy chọn để chơi lại.  

4. 
 
Trò chơi bài (trò chơi này tương tự 
và có thể chơi như trò chơi bài trong 
trò chơi bài War War) 

Vật liệu : Bộ bài 

 Sử dụng bộ bài, chia các lá bài thành hai phần bằng nhau. (sau khi xáo trộn!) Mỗi   người lật lại thẻ trên cùng 
của họ. Bất cứ ai có số lượng ít nhất được giữ cả hai thẻ. Nếu cả hai người chơi chuyển qua các số bằng 
nhau, họ có thể giữ thẻ riêng của họ. Trò chơi tiếp tục cho đến khi bạn đi qua ngăn xếp của mình. Ai có 
nhiều thẻ nhất, sẽ thắng! 

   

  

 Gia đình có thể làm gì 
 

● Bạn có thể xem lại so sánh các con số bằng cách sử dụng bài hát này: 
https://www.youtube.com/watch?v=xGvrG6049wE 

● Khi nấu ăn hoặc nướng bánh, hãy trò chuyện với con về những thành phần bạn bao gồm 
nhiều hơn (lớn hơn ) và ít hơn (ít hơn). 

● Chơi trò chơi Uno hay hoặc trò chơi Crazy Crazy Eights của gia đình bạn. 

https://www.youtube.com/watch?v=xGvrG6049wE


Các hoạt động học tập chokhoa học 
  lớpK  

Oregon Tiêu chuẩn khoa học thế hệ tiếp theo (NGSS) xác định có thể  sử dụng và chia sẻ các quan 
sát về điều kiện thời tiết địa phương để mô tả các mẫu theo thời gian và đặt câu hỏi để có được 
thông tin về mục đích dự báo thời tiết  là kỹ năng ưu tiên cho Mẫu giáo. Những hoạt động này sẽ 
giúp học sinh của bạn suy nghĩ về thời tiết là gì và nó thay đổi từng ngày như thế nào. 
 

Các hoạt động của Tuần 2 

1. Quan sát Thời tiết & Quần áo Tài liệu : Giấy, bút chì, bút màu 

 Quan sát thời tiết mỗi ngày và vẽ một bức tranh về những gì quần áo bạn sẽ cần. Viết một câu để mô tả 
quần áo của bạn cho loại thời tiết đó Tôi cần mặc __, __ và __iêu (áo, quần, quần short, mũ, ủng, áo sơ mi, 
găng tay, khăn quàng, v.v.) 

2. đồ thị quần áo Vật liệu : Giấy, bút chì, bút màu 

 Tạo một biểu đồ thanh để thể hiện quần áo bạn cần cho thời tiết mỗi ngày. Vào cuối tuần, thảo luận về trang 
phục nào bạn sẽ mặc nhiều nhất / ít nhất. 

 

3. Quần áo thời tiếttrình diễn thời trang Chất liệu : Quần áo cho các loại thời tiết khác nhau (áo mưa, ô, áo 
khoác, găng tay, khăn quàng cổ, mũ, dép, quần short, v.v.) 

 Hãy nhìn ra ngoài và chọn quần áo bạn cần mặc cho loại thời tiết bạn xem. Bật một số âm nhạc và có một 
chương trình thời trang! Thay đổi quần áo của bạn để hiển thị những gì bạn sẽ cần mặc cho các loại thời tiết 
khác (tuyết, nắng, mưa, vv). Khi buổi trình diễn thời trang kết thúc, hãy đặt quần áo của bạn đi nơi bạn tìm 
thấy chúng. 

4. thời tiết yêu thích Vật liệu : Giấy, bút chì, bút màu 

 Viết hoặc nói với ai đó về loại thời tiết yêu thích của bạn và vẽ một bức tranh cho phù hợp. Thời tiết yêu thích 
của tôi là ___ vì ___. 

5. dự báo nhiệt độ thời tiết Tài liệu : TV hoặc thiết bị để truyền phát tin tức 

 Xem dự báo thời tiết trên tin tức. Thảo luận về dự đoán của nhà khí tượng học về nhiệt độ trong tuần này và 
xác định xem trời sẽ lạnh, mát, ấm hay nóng mỗi ngày. Giả vờ bạn là nhà khí tượng học và giải thích bạn sẽ 
mặc trang phục gì mỗi ngày. 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Thảo luận về từ vựng thời tiết trong suốt cả tuần (nắng, mây, mưa, tuyết, gió, sương mù, nhà 
khí tượng học, dự báo, dự đoán, quan sát) 

● Nếu bạn không thể ra ngoài để quan sát thời tiết, bạn có thể nhìn ra cửa sổ . 
 



Các hoạt động học tập choxã hội nghiên cứu 
  Lớp K  

 
Oregon Các tiêu chuẩn nghiên cứu xã hội quy định rằng có thể  xác định các hình thức tiền của Hoa 
Kỳ và giải thích cách sử dụng tiền  như một kỹ năng ưu tiên cho Mẫu giáo. Nó cũng lưu ý rằng việc 
có thể  sử dụng và xác định đối thoại tôn trọng  và có thể sử dụng các thuật ngữ liên quan đến vị 
trí, hướng và khoảng cách  là rất quan trọng. Cuối cùng, sinh viên sẽ có thể  giải thích tại sao các 
quy tắc làm giảm xung đột và thúc đẩy sự công bằng  cũng như giải thích cách mọi người có thể 
chăm sóc môi trường của chúng ta.  Những hoạt động này sẽ giúp học sinh của bạn suy nghĩ về lý 
do tại sao các quy tắc lại quan trọng đối với cộng đồng của chúng ta.  
 

Hoạt động của Tuần 2 

1. Tái sử dụng và Tái chế  
Bạn có thể xây dựng gì với các vật liệu bạn có thể tìm thấy 
trong nhà? Bạn sẽ kể câu chuyện gì? 

Vật liệu : Giấy và bút chì và các vật liệu tìm 
thấy xung quanh nhà bạn 

2. 

Bản đồ phòng khách của bạn 
Vẽ và dán nhãn bản đồ phòng khách của bạn giống như bạn 
đã làm trong phòng của mình. 
Câu hỏi để suy nghĩ: 
Bạn sử dụng con đường nào trong phòng khách của bạn? 
Bố mẹ bạn ngồi ở đâu? Nếu bạn đã giấu kho báu, bạn sẽ 
đặt nó ở đâu? Tại sao? 

Vật liệu : Giấy và bút chì và các vật liệu tìm 
thấy xung quanh nhà bạn 

 

3. Nhà hàng  
Chơi nhà hàng với gia đình bạn.   Những loại thực phẩm bạn 
sẽ làm? Thực đơn của bạn là gì? Mỗi món đồ sẽ có giá bao 
nhiêu? Ai đang đến nhà hàng của bạn? 

Vật liệu : Thực phẩm ngón tay, tự kiếm tiền 
giấy hoặc các vật liệu khác có thể được sử 
dụng làm tiền.  

4. 
C
h
ư
ơ
n
g 
trì
n
h 

múa rối  
Bạn có thể tìm thấy một chiếc tất không có bạn đời hoặc túi 
giấy không được sử dụng không? Làm thế nào bạn có thể 
biến nó thành một con rối? 
Con rối này sẽ trở thành ai? Những cảm xúc sẽ có trên 
khuôn mặt con rối của bạn? 

Vật liệu : Sock hoặc túi giấy. Nút, nhãn dán, 
keo dán và giấy, bút màu, bút đánh dấu và bất 
kỳ vật liệu sáng tạo nào khác.  

5. Quyền công dân 
Hãy nghĩ về cách bạn có thể trở thành một công dân tốt. 
Làm thế nào bạn có thể giúp mọi người ở nhà? Bạn có thể 
làm gì để thay phiên nhau ở trường? Làm thế nào bạn có 
thể thể hiện sự tôn trọng đối với mọi người trong cộng 
đồng? Tạo một áp phích hoặc vẽ một bức tranh cho thấy 
những cách để trở thành một công dân tốt ở nhà, ở trường 
hoặc trong cộng đồng.  

Vật liệu : Giấy và bút chì và các vật liệu tìm 
thấy xung quanh nhà bạn 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Nói với học sinh của bạn về giá thực phẩm bạn nấu, về một số thứ đắt hơn và một số thứ rẻ 
hơn. Chia sẻ với họ cách bạn quyết định mua gì khi đến cửa hàng.  

● Giúp con bạn nghĩ về tất cả những thứ trong phòng khách của bạn mà chúng có thể đặt trên 



bản đồ của chúng. Nói chuyện với con bạn về lý do tại sao bản đồ là quan trọng và điều gì có 
thể xảy ra nếu bạn không có bản đồ. 

● Tạo một danh sách các quy tắc cho ngôi nhà của bạn bây giờ khi mọi người ở nhà cùng nhau. 
Brainstorm một danh sách các công việc cần phải được thực hiện trong nhà của bạn và giao 
chúng cho các thành viên gia đình. Nói về cách những công việc này làm cho ngôi nhà của bạn 
trở thành một cộng đồng mạnh mẽ hơn.  



Hoạt động học tập cho nghệ thuật 
  Lớp K  

Thời tiết và mây 
Cách thức cơ bản để chúng ta trải nghiệm thế giới của mình và thể hiện bản thân là thông qua nghệ thuật, 
và giáo dục nghệ thuật phát triển các kỹ năng và khả năng thiết yếu cho các công dân thế kỷ 21 thành công.  
Tuần này chúng tôi sẽ cung cấp các hoạt động trong các lĩnh vực  Nghệ thuật thị giác, Khiêu vũ và Sân 
khấu! 
 

Hoạt động tuần 2 

1. Nghệ thuật thị giác: Thời tiết yêu 
thích của bạn là gì? 

Vật liệu : Bút chì, bút màu, bút chì màu, giấy.  
Nếu có sẵn, phấn màu cũng có thể được sử dụng 

 Vẽ một bức tranh về loại thời tiết yêu thích của bạn. Cho thấy mình đang làm những gì bạn thích.  
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: VA: Cn10.1.Ka Tạo nghệ thuật kể một câu chuyện về trải nghiệm cuộc sống. 

2. khiêu vũ thời tiết Tài liệu : Không 

 Làm thế nào cơ thể bạn sẽ di chuyển với một làn gió nhẹ? Một cơn gió mạnh? Một cơn bão?   Cơ thể của bạn sẽ ở trên 
đỉnh của nó cho một ngày nắng? Thực hành di chuyển cơ thể của bạn cao, trung bình và thấp và với tốc độ khác nhau 
để hiển thị thời tiết khác nhau.  
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: DA: Cr1.1.K a. Đáp ứng trong chuyển động với một loạt các kích thích (ví dụ, âm nhạc / âm thanh, 
văn bản, đồ vật, hình ảnh, biểu tượng, khiêu vũ quan sát). 

3. chơi thời tiết Tài liệu : Không 

 diễn ra những gì bạn sẽ làm trong các loại thời tiết khác nhau. Một ngày nắng, một ngày giông bão, một ngày đầy gió. 
Bạn đang nói gì vậy Ai ở cùng bạn? Bạn đang làm gì đấy? 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: TH: Cr1.1.Ka Với sự thúc giục và hỗ trợ, phát minh và sống một nơi tưởng tượng ở nơi chơi kịch 
hoặc trải nghiệm kịch có hướng dẫn (ví dụ: kịch quá trình, kịch truyện, kịch sáng tạo).  

4. nghệ thuật đám mây Vật liệu : Bút chì, bút mực, bút đánh dấu, bút chì màu 

 Thời tiết hôm nay như thế nào? Vẽ những đám mây. Lưu ý về những gì những đám mây là như ngày hôm 
nay. Là những đám mây sưng húp? Ánh sáng? Tối? Bạn thích bức ảnh nào nhất? Tại sao? 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: VA: Re9.1.K.Giải thích lý do chọn tác phẩm nghệ thuật ưa thích. 

5. Hoạt động mở rộng:  
Vẽ hoặc vẽ mặt trời -hình dạng 
hình học 

Vật liệu : Bút chì, bút, bút chì màu, bút đánh dấu, sơn 

 Thiết kế một mặt trời với hoa văn và hình dạng. Làm cho mặt trời của bạn đủ lớn để các tia của nó chạm vào 
các cạnh của tờ giấy. Sử dụng hình tam giác để làm cho các tia. Những hình dạng khác có thể lấp đầy bên 
trong mặt trời của bạn? Tô màu những hình dạng đó. 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: VA: Cr2.3.Ka Tạo nghệ thuật đại diện cho môi trường tự nhiên và được xây dựng. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Quan sát các loại đám mây bạn nhìn thấy bên ngoài. Nghiên cứu các loại mây. Theo dõi nhật 
ký thời tiết và theo dõi có bao nhiêu ngày nắng, mưa và một phần nắng trong suốt cả tuần. 



Các hoạt động học tập cho sức khỏe 
  Lớp K Các  

tiêu chuẩn sức khỏe của Oregon yêu cầu học sinh hiểu các khái niệm liên quan đến tăng cường sức 
khỏe và phòng chống bệnh tật để tăng cường sức khỏe. Các hoạt động sau đây sẽ nhắc nhở học sinh 
của bạn về  vi trùng và cách đánh răng và giữ cho miệng sạch sẽ . 

Hoạt động của Tuần 2 

1. Đánh răng Vật liệu : Bàn chải và kem đánh răng 

 Giữ cho miệng sạch sẽ là điều quan trọng để có sức khỏe. Bắt đầu ngay hôm nay bằng cách đánh răng 
trong 2 phút. Chải chậm và nhẹ nhàng. Hãy chắc chắn rằng bạn chải tất cả răng và lưỡi của bạn. Chải răng 
sau mỗi lần bạn ăn một bữa ăn! Điều rất quan trọng là bạn chải trước khi đi ngủ! 

2. xỉa Vật liệu : Chỉ nha khoa hoặc chỉ nha khoa 

 Nướu của bạn rất quan trọng để giữ cho răng khỏe mạnh. Thức ăn và mảng bám muốn ẩn trong khoảng 
trống giữa răng nơi bàn chải đánh răng của bạn không thể với tới. Chỉ nha khoa được sử dụng để có được 
răng giữa của bạn. Dùng chỉ nha khoa mỗi ngày một lần để giúp lấy thông minh hơn và thức ăn từ giữa răng 
của bạn. Đi thực hành với gia đình của bạn để họ có thể chỉ cho bạn cách.  

3. Khi nào nên chải nguyên liệu : Không cần dùng nguyên liệu 

 Đừng ăn kẹo hoặc đường ngay trước khi đi ngủ. Làm sạch răng sẽ khó hơn khi bạn ăn kẹo hoặc đường 
ngay trước khi đi ngủ. Thảo luận với gia đình thời gian tốt để đánh răng mỗi ngày.  
 

4. Hát mộtSong: liệu Không có vật liệu cần thiết 

 “Brush, Brush, đánh răng” (Hát theo giai điệu của “Row, Row Thuyền của bạn”)  
Chổi, bàn chải, chải răng, 
Sau mỗi bữa ăn. 
Trắng hơn, sáng hơn, răng chắc khỏe hơn, 
Ôi, chúng thật sạch! 

Trẻ em có thể thích sáng tác các bài hát đánh răng của riêng mình để biểu diễn. Khuyến khích sự sáng tạo! 

5. Theo dõi tài liệu : mảnh giấy trắng, bút màu và bút chì. 

 Tạo một biểu đồ ở nhà và kiểm tra mỗi khi bạn đánh răng và xỉa răng.  
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Đánh răng cùng nhau như một gia đình để giúp trẻ em có trách nhiệm về thời gian cần thiết (vì 
vậy chúng không vội vàng) 

● Hãy chắc chắn rằng trẻ có không gian sạch sẽ để đựng đồ đánh răng 
● Giúp nhắc nhở nhau đánh răng trước khi đi ngủ.  

 



Các hoạt động học tập cho 
  Lớp K  

 
các tiêu chuẩnOregon xác định  nghe và phân tích là một kỹ năng ưu tiên ở mẫu giáo. Những hoạt 
động này sẽ giúp học sinh của bạn thực hành xác định âm thanh cao và thấp, cũng như khám phá 
phạm vi giọng hát của họ bằng cách sử dụng các động tác khởi động phù hợp với lứa tuổi. 
 

Hoạt động của Tuần 2 

1. Khám phá Giọng hát- Tài liệu : không cần thiết 

 Hãy tưởng tượng  cánh tay của bạn là tàu lượn siêu tốc!  Di chuyển  giọng nói của bạn cao hơn và thấp hơn. 
Hãy thử nó nhanh và chậm!  Tạo  một danh sách các tiếng động vật vui vẻ. Những cái nào âm thanh cao? 
Thấp? 
 

2. Xác định và phân loại âm thanh. 
 

 
Vật liệu : Mảnh giấy và bút chì hoặc bút 
   Ví dụ 

1. Chim - âm thanh cao, âm lượng trung bình (độ to) và thời 
gian ngắn 

2. Lawnmower - âm thanh thấp, âm lượng lớn, thời lượng dài 
3. Đồng hồ - âm thanh trung bình, âm lượng nhỏ, thời lượng 

ngắn  

 Tìm hiểu để nhận ra âm thanh xung quanh bạn và các yếu tố của âm thanh. Bạn có thể làm điều này bên 
trong hoặc bên ngoài. Mất khoảng 10 phút và lắng nghe tất cả các âm thanh xung quanh bạn. Viết ra những 
gì bạn nghĩ là tạo ra âm thanh, và sau đó quyết định xem đó là âm thanh cao, thấp hay trung bình. Nó to, 
mềm hay trung bình? Đó là một âm thanh dài hay ngắn? Nó có nhịp ổn định hay không? 

3. Giống hay khác nhau? Tài liệu : Ba bài hát khác nhau. Bạn có thể chọn sử dụng đĩa CD, 
video YouTube, bài hát trong lớp hoặc bất cứ thứ gì bạn có. 

  
Nghe từng bài hát. Bạn đã chú ý điều gì? Có phải các bài hát sử dụng cùng một nhạc cụ? 
Họ có âm thanh giống hay khác nhau? Họ to hay mềm? Nhanh hay chậm? 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

 
● Nghe nhạc cùng nhau có thể là một cách tuyệt vời để kết nối với mọi người trong nhà bạn. Thay phiên 

nhau chọn bài hát để chia sẻ với nhau. 
● Hãy thử nghe nhiều loại nhạc khác nhau. Không sao cả khi không thích thứ gì đó! 
● Hãy mô tả khi nói về âm nhạc hoặc âm thanh khác mà bạn nghe thấy 



Các hoạt động học tập choPE Các 
  lớp  

tiêu chuẩn của tiểu bang Oregon về giáo dục thể chất bao gồm thể hiện hành vi cá nhân và xã hội có 
trách nhiệm và thể hiện năng lực trong nhiều kỹ năng vận động và mô hình vận động.  
 

Các hoạt động của Tuần 2 

1. Kéo co bằng giấy - Kéo - O -chiến 
tranh Vật liệu : Không có 

 Đứng đối đầu với các đối tác của bạn (bạn phải có một điểm kết thúc được chỉ định cách bạn vài bước, để 
bạn biết khi nào nên dừng lại) Bắt đầu chơi rock- kéo giấy. Người chiến thắng luôn lùi một bước và người 
không chiến thắng luôn tiến lên một bước. Đối tượng là một trong những người tham gia để thành công đến 
điểm kết thúc. 
 
Tại sao: Học sinh có thể tham gia các hoạt động vui chơi trong nhà trong khi rèn luyện kỹ năng lắng nghe và 
cải thiện 
sức khỏe.  
  

2. bóng vui nhộn Vật liệu : bóng bay 

 Giữ một quả bóng bay nổi bằng cách sử dụng tay, chân, đầu gối, khuỷu tay, trán của bạn. Đếm số lần truy 
cập bạn có thể làm trước khi khinh khí cầu chạm đất! Hãy thử nó với một đối tác hoặc cha mẹ! 
 
Tại sao: Phối hợp tay / mắt và vui vẻ. 

3. thực hànhđối tác Tài liệu tung: bóng hoặc vật mềm 

 Tìm đối tác và đối tượng để ném. Thực hành tung và bắt với một đối tác. Hãy chắc chắn rằng bạn bước về 
phía trước với chân đối diện khi bạn ném. Bao nhiêu lần bạn có thể ném nó liên tiếp? 

4. thường xuyên Vật liệu : không 

 kéo dàikéo dài xây dựng sự linh hoạt của cơ bắp. Hãy thử giữ những động tác này trong 10-30 giây mỗi lần: 
● Hamopes- Với hai chân thẳng, cố gắng chạm vào ngón chân của bạn. Có thể được thực hiện ngồi 

hoặc đứng. 
● Quai đeo- Ngồi xuống với chân dang ra. Tiếp cận giữa hai bàn chân cho đến khi bạn cảm thấy căng. 
● Hình Bốn- Ngồi xuống với một chân ra và chân kia uốn cong. Vươn ra về phía ngón chân của bạn. 

Đổi bên. 
● Bướm- Ngồi với hai chân và đầu gối như đôi cánh của con bướm. Cố gắng chạm mũi vào ngón chân 

của bạn. 
● Deltoid- Giữ cánh tay của bạn trên cơ thể của bạn để kéo căng các cơ trên vai của bạn. Đổi bên. 
● Quadricep- Đứng trên một chân và giữ bàn chân kia trong tay của bạn. Kéo lại nhẹ nhàng. Đổi bên. 

 

 Gia đình có thể làm gì để 
 

● chơi cùng nhau! Trẻ học được rất nhiều thông qua chơi. Hãy cùng học sinh của bạn chơi với đồ chơi 
hoặc theo trí tưởng tượng của chúng trong một trò chơi mà hãy tin vào trò chơi. 



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

 
tiêu chuẩn nghe và nói của Oregon xác định việc  tham gia vào các cuộc trò chuyện nhóm, tuân 
theo các quy tắc đã được thống nhất để thảo luận và tiếp tục một cuộc trò chuyện qua nhiều 
trao đổi . Những hoạt động này sẽ giúp học sinh của bạn tổ chức một cuộc trò chuyện thông qua việc 
hỏi và trả lời các câu hỏi.  
 

Hoạt động của Tuần 2 

1. So sánh các đặc điểm cơ thể Vật liệu : Không 

 So sánh cơ thể của bạn với người khác trong gia đình. Bạn có thể so sánh chiều cao, tóc, mắt, màu 
da, v.v. (Ví dụ: Mẹ tôi có mắt nâu và tôi có mắt xanh.) 

2. Trình tự mộtcâu chuyện tài liệu : Tùy chọn: Bất kỳ cuốn sách ảnh nào 

 Đọc một cuốn sách và xâu chuỗi câu chuyện (bắt đầu , giữa, kết thúc / đầu tiên, sau đó, cuối cùng). 
Nếu bạn không có một cuốn sách, một người khác có thể kể một câu chuyện và học sinh có thể xâu 
chuỗi câu chuyện. 

3. trò chơi Guess the Shape Tài liệu : Tùy chọn: Hình ảnh của tất cả các hình dạng để 
học sinh nhìn vào 

 Trò chơi đoán hình (Hoạt động này cần có hai người. Vui lòng xem lại các từ vựng (cạnh, góc, 
thẳng, cong, cạnh, mặt) Một người chọn hình dạng 2D hoặc 3D và mô tả hình dạng, chẳng hạn như 
Hình dạng của tôi có 3 cạnh thẳng và 3 góc. Hình dạng của tôi là gì? Một người khác đoán hình 
dạng. 
Hình dạng 2D: Hình vuông, Hình tròn, Hình chữ nhật, Hình tam giác , Hình lục giác 
3D Hình trụ: Hình trụ, Hình khối, Hình nón, Hình cầu 

4. Phỏng vấn gia đình 
 

Tài liệu : bút chì, giấy, dụng cụ tô màu (bút đánh dấu, 
bút màu, bút chì màu) Cho 

 con bạn phỏng vấn một thành viên gia đình ở nhà. chia sẻ những gì họ đã học. Họ có thể vẽ tranh 
hoặc viết một câu chuyện về người đó, bao gồm tất cả thông tin họ đã học. Một số câu hỏi họ có 
thể hỏi:  

a. Thức ăn / màu sắc / động vật 
b. yêu thích của bạn là gì? 
c. Hoạt động yêu thích của bạn là gì? 
d. Bạn làm gì ike để làm gì với bạn bè của bạn? 
e. Bạn thích nhất ngày lễ / gia đình nào? 
f. Bạn đã có vật nuôi? Nếu vậy, chúng là con vật gì? 
g. bạn muốn đi du lịch ở đâu? 

 
 Những gì gia đình có thể làm 

 
● Ngồi xuống với nhau để hoàn thành mỗi hoạt động. 
● Khuyến khích con bạn sử dụng các câu hoàn chỉnh khi hỏi và trả lời câu hỏi. 
● Đọc một cuốn sách hoặc kể một câu chuyện cho con bạn, để bé có thể kể lại câu chuyện 

thông qua trình tự. 
● Tham gia vào một cuộc phỏng vấn gia đình bằng cách cho phép con bạn đặt câu hỏi cho bạn. 

Bạn có thể cần giúp con bạn suy nghĩ các câu hỏi khác nhau trước.  



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

 

Điều quan trọng là học sinh phải duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc. Học sinh nên 
tham gia vào các hoạt động thúc đẩy những lý tưởng này.  
 
 

Hoạt động của Tuần 2 

1. cảm xúc Tài liệu về biểu tượng : Bạn và các thành viên trong gia đình.  

 Play cảm xúc với gia đình của bạn. Gia đình bạn có thể đoán được cảm giác trên khuôn mặt của bạn? (Ví 
dụ: vui, buồn, ngạc nhiên, giận dữ, buồn chán, sợ hãi, v.v.) 

2. Uống nước Nguyên liệu : Nước. 

 Uống một ly nước lớn ngay khi bạn thức dậy. (Nước làm tăng hiệu suất tinh thần và thể chất của bạn trong 
suốt cả ngày. Nếu bạn bị mất nước, nó có thể dẫn đến đau đầu.) 

3. yên tĩnh / an toàn Vật liệu : Bạn. 

 Khoanh tay trước ngực và thực hành bằng cách sử dụng công cụ nơi yên tĩnh / an toàn của bạn. (Ví dụ: bạn 
có ở bãi biển không? Bạn có ở trên mây không? Bạn nghe thấy gì? Bạn ngửi thấy gì?) 

4. Tạo mộtpháo đài vật liệu : Chăn, ghế và gối. 

 Tạo một pháo đài trong phòng gia đình của bạn và tưởng tượng bạn đang ở cùng với bạn bè của mình :) 

5.  Tài liệu :  

  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Tham gia vào các hoạt động với con của bạn!  



 
 
 

Tuần 3 



 Hoạt động học tập để đọc 
 lớp K  

 
Với sự giúp đỡ, các học sinh mẫu giáo sẽ nói ý tưởng chính, chi tiết, và hỏi và trả lời các câu hỏi về 
những gì họ đang đọc.  
Trẻ mẫu giáo dự kiến   sẽ có thể đọc và viết các từ được sử dụng thường xuyên trong in ấn.  
 

Hoạt động tuần 3 

1. Đọc truyện cho con nghe .  
Sau khi đọc, hãy hỏi họ những câu hỏi 
sau: 

● Ý tưởng chính là gì (chủ yếu nói 
về điều gì)? 

● Điều gì xảy ra vào mùa xuân? 
● Cho trẻ nghĩ về những câu hỏi 

để hỏi về mùa xuân. 

Tài liệu : Câu chuyện  
                 Mùa xuân của Emily C. Dawson 
 
Mùa xuân mới. Vào mùa xuân những điều mới phát triển. 
Tuyết tan. Hoa thò lên. Trong mùa xuân chồi cây mọc. 
Chồi mọc thành hoa. Trong mùa xuân mặc áo làm tổ.  
Họ dệt cỏ và cành cây. Mama robin đẻ trứng. Trong mùa xuân 
nhện con nở. Họ quay một sợi tơ. Họ đu đến một ngôi nhà mới. 
Trong mùa xuân cừu con được sinh ra. Mẹ cừu cho chúng ăn sữa. 
Trong những ngày xuân dài hơn. Mặt trời lặn sau. Vào mùa xuân 
thì lầy lội. Jen đi bộ đến trường. Cô mang giày bốt. Vào mùa xuân 
trời có gió.  
Cô thả diều. Bạn làm gì vào mùa xuân? 
 

2. Đọc lại câu chuyện.  
Cho trẻ viết hoặc vẽ một bức tranh về 
những gì chúng làm trong Mùa xuân.  

Tài liệu : Câu chuyện, giấy, bút chì, bút màu 

  

3. Từ Word Toss 
Viết chữ nhìn thấy cảnh trên trên thẻ 
hoặc giấy. Đặt chúng trên sàn nhà. Ném 
túi đậu hoặc thú nhồi bông nhỏ vào thẻ 
từ. Đọc từ. Sử dụng từ trong một câu. 

Vật liệu:Các giấy tờ với lời cảnh, thú nhồi bông hoặc túi đậu 
“SightWords”: 

 

  

4. Viết nhiệm  vụ:“Cầu vồng Viết Sight 
Words”.   
Viết mỗi từ nhìn thấy cảnh sát bằng 
cách sử dụng 5 màu khác nhau. 

Vật liệu:giấy, bút chì màu hoặc đánh dấu 
“SightWords”:   

 

   

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Chọn một cuốn sách phi hư cấu nếu bạn có. Đọc 20 phút (học sinh có thể tự đọc, cho 
người khác hoặc nghe đọc). Đặt câu hỏi về những gì họ đọc. Ý tưởng chính là gì? 
Quyển sách nói về điều gì? Các chi tiết quan trọng là gì?  

● Tìm kiếm các từ nhìn trong sách mà bạn đọc 
 
 
  



 
Câu chuyện bằng tiếng Anh : 

. 



Các hoạt động học tập cho Tiêu đề 1 Đọc Các 
  lớp K  

 

tiêu chuẩn củaOregon xác định ngữ âm và nhận thức ngữ âm là một kỹ năng ưu tiên ở mẫu 
giáo. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn đọc các từ. 
 

Hoạt động tuần 3 

1. Luyện tập kỹ năng nhận thức ngữ 
âm: Xác định âm trung. 
 

Tài liệu : Đây là một hoạt động nói có thể được thực hiện với bất 
kỳ từ nào bạn chọn.  
 

 Cha mẹ nói một lời. Học sinh nhắc lại từ đó, nói âm thanh lớn. 

 

2. Tìm và nói nguyên âm. Tài liệu:  Câu chuyện ở trang tiếp theo. Một cây bút, bút chì, hoặc 

ngón tay.  

 Tìm, khoanh tròn hoặc tô sáng tất cả các nguyên âm trong câu chuyện. Cho trẻ nói nguyên âm phát ra thành 
tiếng. 

3. Luyện tập phát âm các từ trong văn 
bản, Vic Vic trong tiếng van.  

Tài liệu : Câu chuyện ở trang tiếp theo. Phát ra những từ này:  

 

 Cha mẹ nên chỉ vào từ đó, và cho trẻ nói với chúng tất cả các âm thanh trong từ mà không dừng lại giữa các 
âm thanh.  

 

4. Đọc truyện.  Tài liệu : Câu chuyện ở trang tiếp theo. 

 Cho học sinh luyện đọc truyện (nhiều lần). 

5. Chính tả.  Tài liệu : Từ trong câu chuyện Vic Vic trong xe van. 

 Nói lời với con của bạn. Cho trẻ lặp lại từ đó và nói các âm thanh trong từ (giơ một ngón tay cho mỗi âm 
thanh). 

 Những gì gia đình có thể làm 
- Đọc văn bản với trẻ. 
- Luyện tập âm trung trong từ. Cho trẻ một từ và bảo chúng nói với bạn âm trung. 
- Thực hành tìm nguyên âm trong các văn bản xung quanh nhà (nhãn, tạp chí, trang web, sách) 
- Cho học sinh phát ra các từ ngắn, nói các âm trong một từ mà không dừng lại. 
- Luyện viết chính tả các từ như trong hoạt động 5 (nói từ, âm thanh, sau đó viết từ. 
 



 



Hoạt động học tập để viết 
  lớp K  

 
Học sinh sẽ có thể viết một câu chuyện ý kiến   với hai lý do hỗ trợ và bắt đầu với một câu bắt đầu câu ý 
kiến. * Ở trường mẫu giáo, chúng tôi khuyến khích học sinh viết những âm mà chúng nghe được và 
không phải lo lắng về việc đánh vần các từ chính xác. Ví dụ: pizza = pesu Rainbow = ranbo * 
 

Hoạt động tuần 3 

1. Ý kiến   người mới Tài liệu : giấy, bút chì, bút màu 
 

 bắt đầuÝ kiến   viết cần phải bắt đầu bằng một câu mở đầu. Ví dụ: Theo ý kiến   của tôi ____________ 
Món quà tốt nhất để có được là gì? 

 
 

2. ý kiến Tài liệu : giấy, bút chì, bút màu 

 Khởi đầuViết ý kiến   cần bắt đầu bằng một câu mở đầu. Ví dụ: Tôi tin rằng _______ 
Món tráng miệng yêu thích của bạn là gì? 

 

3. ý kiến Tài liệu : giấy, bút chì, bút màu 

 Khởi đầuViết ý kiến   cần bắt đầu bằng một câu mở đầu. Ví dụ, tôi nghĩ rằng _____________ 
Cách tốt nhất để thêm màu vào ảnh là gì? 

 

4. ý kiến Tài liệu : giấy, bút chì, bút màu 

 Khởi đầuViết ý kiến   cần bắt đầu bằng một câu mở đầu. Ví dụ, tôi cảm thấy _________ 
Thực phẩm tồi tệ nhất để ăn bằng ngón tay là gì? 

 

5. Sửa câu Tài liệu : giấy, bút chì, bút màu 

 Cha mẹ, viết câu này lên một tờ giấy, bao gồm các lỗi và để con bạn chỉnh sửa nó. Nói về khoảng cách ngón 
tay, vốn ở đầu và thời gian.  
 
inmy opiNION i thiNK RED isthe ambTcolor beCauSE đó là đồng tác giả của 
 

 những gì gia đình có thể làm 
 

 



Hoạt động học tập cho môn Toán 
  lớp K  

By vào cuối năm học, học sinh dự kiến   sẽ có thể đếm đến 100 bởi cả hàng chục và hàng chục. Học 
sinh cũng cần có khả năng đếm ngược từ một số đã cho. Các hoạt động sau đây được thiết kế để giúp 
học sinh thực hành các kỹ năng này. (Tiêu chuẩn cốt lõi chung: K.CC.A.1 và K.CC.A.2)  
 

Hoạt động tuần 3 

1. Bạn có thể đếm được bao nhiêu bởi 
những người? Tài liệu : Không 

 Chọn ai đó trong gia đình của bạn và cho họ thấy bạn có thể đếm cao đến mức nào mà không cần bất kỳ trợ 
giúp hoặc bỏ qua bất kỳ số nào. Bạn có thể dừng lại khi bạn đạt tới 100, HOẶC tiếp tục! Nếu con bạn không 
thể làm cho nó độc lập đến 100, hãy thực hành điều này ba lần. 

2. Làm thế nào cao, bạn có thể đếm 
hàng chục? Tài liệu : Không 

 Chọn ai đó trong gia đình bạn và cho họ thấy bạn có thể đếm hàng chục cao đến mức nào. Bạn có thể dừng 
lại khi bạn đạt tới 100, HOẶC tiếp tục! Nếu con bạn không thể bỏ qua đếm đến 100 độc lập, hãy thực hành 
ba lần. 

3. Đếm theo độ tuổi Vật liệu : Các thành viên trong gia đìnhthành viên 

 Hỏi từngtrong gia đình bạn bao nhiêu tuổi, và tính vào số bắt đầu từ tuổi của họ. Đếm tất cả các cách lên tới 
100! 

4. Đếmsăn Scavenger vật liệu : Nhiều đồ vật khác nhau trong nhà hoặc bên ngoài 

 Tìm và đếm bảy vật có màu đỏ. 
Tìm mười hai bánh quy nhỏ hoặc miếng ngũ cốc. Đếm chúng ra và ăn chúng. (vui lòng điều chỉnh khi cần 
thiết) 
Với sự cho phép của người lớn, hãy tìm và đếm hai mươi điều trong tự nhiên. Đặt chúng thành hai nhóm 
mười. Các ý tưởng bao gồm bồ công anh, gậy, lưỡi cỏ, lá, v.v ...  
Đếm xem bạn có bao nhiêu thú nhồi bông (hoặc một loại đồ chơi khác). 
Tìm một bộ cầu thang, đi lên cầu thang và đếm có bao nhiêu. Đi xuống cùng một bộ cầu thang và đếm lại 
chúng để kiểm tra câu trả lời của bạn. 

5. Thời gian trò chơi! Tài liệu : Một trò chơi hội đồng liên quan đến việc đếm. Ví dụ bao 
gồm: Chutes & Thang, Rắc rối, Xin lỗi, Candyland, v.v ... 

 Chơi một trò chơi vui vẻ với gia đình bạn, để rèn luyện kỹ năng đếm của bạn! 

 Những gì các gia đình có thể làm 
 

● Jack Hartmann đếm tới 100 video:  https://www.youtube.com/watch?v=1dkPouLWCyc 
● Bất kỳ trò chơi cờ nào bạn chọn bao gồm cả đếm. 
● Bất cứ khi nào con bạn rửa tay, hãy để chúng to lên đến hai mươi. 

https://www.youtube.com/watch?v=1dkPouLWCyc


Các hoạt động học tập chokhoa học 
  lớpK  

Oregon Tiêu chuẩn khoa học thế hệ tiếp theo (NGSS) xác định có thể  đặt câu hỏi để có được thông 
tin về mục đích dự báo thời tiết và ứng phó với thời tiết khắc nghiệt  như kỹ năng ưu tiên cho Mẫu 
giáo. Những hoạt động này sẽ giúp học sinh của bạn suy nghĩ về thời tiết khắc nghiệt và những loại 
chúng ta có thể trải nghiệm ở Portland và trên toàn thế giới. 
 

Hoạt động tuần 3 

1. sách thời tiết khắc nghiệt Tài liệu : Giấy, bút chì, bút màu 

 Tạo một cuốn sách về thời tiết khắc nghiệt. Trên mỗi trang, vẽ một hình ảnh của một loại thời tiết khắc nghiệt 
khác nhau (mưa đá, giông bão, lốc xoáy, bão tuyết, bão, v.v.) và viết một câu để nói về những gì bạn thấy 
trong Tôi thấy ___. 

2. phỏng vấn thời tiết khắc nghiệt Tài liệu : Giả vờ micro (bàn chải tóc, cuộn giấy vệ sinh trống, bút 
chì, v.v.) 

 Giả vờ bạn là một phóng viên tin tức. Phỏng vấn ai đó trong gia đình bạn về thời tiết khắc nghiệt. Hỏi, Bạn có 
thấy ___ không? (mưa đá, giông bão, lốc xoáy, bão tuyết, bão, v.v.). Sau đó, hãy hỏi, bạn cần gì ở một ___? 
(ô, nơi trú ẩn, ủng, đèn pin, thực phẩm, nước, chăn, xẻng, áo khoác, mũ, găng tay, v.v.). 

 

3. tìm kiếm thời tiết khắc nghiệt Tài liệu : TV hoặc thiết bị để truyền phát tin tức, giấy, bút chì, bút 
màu 

 Xem dự báo thời tiết từ một nơi nào đó trên thế giới và lắng nghe bất kỳ loại thời tiết khắc nghiệt nào đang 
xảy ra. Vẽ một bức tranh về những gì bạn nhìn thấy và bao gồm những thứ mà bạn sẽ cần để bảo vệ bản 
thân trong loại thời tiết khắc nghiệt đó. 

4. thí nghiệm Vật liệu : Giấy, bút chì, bút màu, khối băng 

 mưa đáCho con bạn một miếng băng để mô phỏng mưa đá. Cho họ mô tả những gì họ quan sát và lập danh 
sách các quan sát. Viết hoặc vẽ về một cơn mưa đá mà bạn đã thấy trong cuộc sống thực. 

5. thí nghiệm bão Vật liệu : Bát lớn, nước, thìa, màu thực phẩm 

 Đổ đầy một bát lớn bằng nửa nước. Bắt đầu khuấy nước xung quanh theo chuyển động tròn bằng thìa. Sau 
đó thêm một giọt màu thực phẩm vào trung tâm và quan sát khi nước xoáy mang màu thực phẩm với nó, 
thổi tung nó thành một cơn bão lớn và lớn hơn. 
 

 Những gì các gia đình có thể làm 
 

● Thảo luận về từ vựng thời tiết khắc nghiệt trong suốt cả tuần (mưa đá, giông bão, bão tuyết, lốc 
xoáy, bão, v.v.) 

● Xem thời tiết quốc gia trong suốt cả tuần và quan sát xem có nơi nào trên thế giới hiện đang 
gặp thời tiết khắc nghiệt không. 
 



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

Oregon Các tiêu chuẩn nghiên cứu xã hội xác định khả năng  mô tả vai trò của người trợ giúp cộng 
đồng cũng như tạo mối liên hệ (tương đồng và khác biệt) giữa bản thân và người khác.  như một 
kỹ năng ưu tiên cho mẫu giáo. Mẫu giáo cũng tập trung vào  việc sử dụng các thuật ngữ định hướng 
là ưu tiên. Một tiêu chuẩn khác là có thể  thay phiên nhau và thúc đẩy sự công bằng.  Những hoạt 
động này sẽ giúp học sinh của bạn suy nghĩ về vai trò hiện tại của họ trong cộng đồng của họ và cách 
họ tương tác với những người khác.  
 

Hoạt động tuần 3 

1. Người trợ giúp cộng đồng 
Xác định người trợ giúp cộng đồng. Viết 
và vẽ về cách người này làm cho cộng 
đồng của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn .  

Vật liệu : Giấy và bút chì và các vật liệu tìm thấy xung quanh nhà 
bạn 
 

2. 
Dream Big  
Bạn có thể có loại công việc nào khi lớn 
lên? Viết và vẽ về những gì bạn muốn 
trở thành.  

Vật liệu : Giấy và bút chì và các vật liệu tìm thấy xung quanh nhà 
bạn 
 

3. Đêm trò chơi  
Chơi một ván hoặc trò chơi bài với gia 
đình bạn. Hãy chắc chắn rằng tất cả 
mọi người biết các quy tắc!  

Tài liệu : Trò chơi trên bàn, thẻ hoặc các trò chơi gia đình khác 

4. Hướng dẫn sau  
Chơi Play Simon Simon nói với đối tác. 
Bạn có thể sử dụng các từ chỉ hướng 
như trên / dưới, ở đây / ở đó, trái / phải, 
trên / dưới, tiến / lùi, giữa không?  

Tài liệu : 1-2 người 

5. Giống nhau và khác nhau  
Chọn một người trong gia đình bạn. 
Xác định ba điều giống nhau về bạn và 
ba điều khác nhau. Viết hoặc vẽ về 
những điểm tương đồng và khác biệt.  

Tài liệu : 1-2 người 

 Các gia đình có thể làm gì 
 

● Nói chuyện với sinh viên về các công việc mà các thành viên trong gia đình bạn 
có, cha mẹ dì, chú bác, v.v ... Làm thế nào để họ giúp đỡ cộng đồng? Một cách 
mà học sinh của bạn muốn giúp đỡ cộng đồng là gì?  

● Thảo luận về lý do tại sao điều quan trọng là phải tuân theo các quy tắc của một 
trò chơi. Có những quy tắc khác quan trọng để tuân theo? Hỏi con bạn, nếu bạn 
có thể đưa ra một số quy tắc, chúng sẽ là gì và tại sao? Những câu hỏi này giúp 
tạo ra các kết nối về lý do tại sao điều quan trọng là phải có quy tắc. Đó cũng là 
niềm vui khi nghe ý tưởng của họ cho các quy tắc.  

● Giúp con bạn xác định những thứ giống nhau và khác nhau. Giúp họ suy nghĩ về 
cách những điều này giống hoặc khác nhau bằng cách sử dụng các từ mô tả. (Ví 
dụ: Cây khác vì lá to hơn cây kia.)  



Hoạt động học tập cho nghệ thuật 
  Lớp K  

Bugs and Birds 
Cách thức cơ bản để chúng ta trải nghiệm thế giới của mình và thể hiện bản thân là thông qua nghệ thuật, 
và giáo dục nghệ thuật phát triển các kỹ năng và khả năng thiết yếu cho các công dân thế kỷ 21 thành công.  
Tuần này chúng tôi sẽ cung cấp các hoạt động trong các lĩnh vực  Nghệ thuật thị giác, Khiêu vũ và Sân 
khấu! 
 

Hoạt động tuần 3 

1. Tạo côn trùng của riêng bạn! 
 
 
 
  

Vật liệuvật : Sử dụng bất kỳdụng nào trong số này: bút chì, bút, 
bút đánh dấu, giấy xây dựng, sơn. Một lựa chọn là sử dụng giấy 
xây dựng, hoặc giấy màu từ tạp chí để hoàn thành công việc này. 
Cho học sinh của bạn tạo ra côn trùng bằng cách chỉ sử dụng giấy 
rách. Họ có thể dán các hình dạng giấy xuống trên một tờ giấy 
màu mà họ lựa chọn.  

 Các bộ phận của một lỗi là gì? Những mẫu và hình dạng nào bạn nhận thấy? Sọc? Dấu chấm? Gầy? Tròn? 
Vẽ lỗi đủ lớn để điền vào giấy. Thêm các mẫu và hình dạng để thêm sự quan tâm đến lỗi của bạn. Sử dụng 
bút chì: Tô màu bằng bút chì và sử dụng một cục tẩy để loại bỏ một số dấu bút chì để tạo ra các khu vực 
mờ. Điền vào các khu vực có dấu bút chì tối và sáng cho tương phản. 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ:  VA: Cr2.3.Ka Tạo nghệ thuật đại diện cho môi trường tự nhiên và được xây dựng. 

2. Bug / Dance 
 

liệu : Tùy chọn: tạo trang phục lỗi hoặc mũ ra khỏi giấy. Nó có thể 
đơn giản như một chiếc băng đô có gắn ăng ten. Ăng-ten có thể 
được làm ra đơn giản bằng giấy.  

 Làm thế nào để một lỗi di chuyển? Nó có rung không? Bò? Nhảy? Tạo một điệu nhảy cho thấy lỗi của bạn 
trong hành động. Nhảy điệu nhảy của bạn cho một người ở nhà. 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: DA: Cr1.1.K a. Đáp ứng trong chuyển động với một loạt các kích thích (ví dụ, âm nhạc / âm thanh, 
văn bản, đồ vật, hình ảnh, biểu tượng, khiêu vũ quan sát). Tiêu chuẩn nội dung 6: Khiêu vũ cho người khác 

3. Phim truyền hình lỗi: Ý tưởng cho 
một vở kịch Tài liệu : Không có 

 gì sẽ nhỏ như một con bọ? Bạn sẽ nói gì với ai đó muốn squish bạn? Tại sao bạn quan trọng? Bạn sẽ làm gì 
nếu một con chim cố gắng ăn bạn? 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: TH: Cr1.1.Ka Với sự thúc giục và hỗ trợ, phát minh và sống một nơi tưởng tượng ở nơi chơi kịch 
hoặc trải nghiệm kịch có hướng dẫn (ví dụ: kịch quá trình, kịch truyện, kịch sáng tạo).  

4. Ứng phó với nghệ thuật:nghệ thuật 
lỗi  
 

Tài liệu : Xem ngày 1. 
 

 Tạo một tác phẩm nghệ thuật lỗi khác. Làm cùng một lỗi, nhưng thay đổi màu sắc hoặc mẫu hoặc làm một lỗi 
khác. Lần này, thậm chí thực hiện một thiết kế viền xung quanh các cạnh của giấy. Cái nào bạn thích hơn? 
Tại sao? 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: VA: Re9.1.K a Giải thích lý do chọn tác phẩm nghệ thuật ưa thích.  

5. Mở rộng ý tưởng của bạn:nghệ thuật 
chim Tài liệu : Xem Ngày 1 

 Lấy các ý tưởng trên để tạo ra nghệ thuật về các loài chim. Nghệ thuật của bạn có một con chim hay nhiều 
hơn một? Những mẫu và màu sắc bạn đã sử dụng để tạo ra con chim của bạn? Nó có loại mỏ nào? Mỏng 
dày? Chim của bạn ăn loại côn trùng nào? Nó xây dựng loại tổ nào? 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: VA: Cr2.3.Ka Tạo nghệ thuật đại diện cho môi trường tự nhiên và được xây dựng. 



 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Thảo luận về vai trò của côn trùng và chim. Quan sát côn trùng và chim bên ngoài. Đếm số 
lượng bạn nhìn thấy. Họ đang làm gì? Tại sao? 



Các hoạt động học tập cho sức khỏe 
  Lớp K Các  

 
tiêu chuẩn sức khỏe của Oregon yêu cầu học sinh hiểu các khái niệm liên quan đến tăng cường sức 
khỏe và phòng chống bệnh tật để tăng cường sức khỏe. Các hoạt động sau đây sẽ nhắc nhở học sinh 
của bạn về việc  sử dụng các kỹ năng an toàn để giữ an toàn cho bản thân . Họ sẽ có các công cụ 
để cảm thấy an toàn trong và ngoài nhà. 
 

Hoạt động của Tuần 3 

1. số điện thoại Tài liệu về : Điểm đánh dấu, giấy, băng, bút chì (Tùy chọn: Điện 
thoại) 

 Thực hành viết số điện thoại của bạn với con bạn và thực hành bằng miệng số điện thoại với chúng nhiều 
lần. Tùy chọn: Cho trẻ thực hành quay số trên điện thoại. 
Giải thích cho con bạn rằng mã vùng (503) hoặc (971) được sử dụng ở tiểu bang Oregon.  

2. Học địa chỉ gia đình 
 

Tài liệu : Thẻ chỉ mục hoặc giấy, bút chì.  
  

 Học sinh có thể bắt đầu tìm hiểu địa chỉ của họ. Thảo luận về lý do tại sao nó an toàn để biết địa chỉ của bạn. 
Viết địa chỉ của bạn cho con bạn và để chúng sao chép nó xuống để thực hành viết và đọc lại cho bạn.  

3. An toàn tại nhà Vật liệu : Giấy và bút chì 

 Thảo luận về các cách an toàn tại nhà.  
1. Không mở cửa cho người lạ. 
2. Không chạm vào thiết bị / Chất tẩy rửa gia dụng. 
3. Phải làm gì nếu có trường hợp khẩn cấp.  
Cho trẻ vẽ một bức tranh về chúng và gia đình của chúng được an toàn. 
 

4. đi bộ khu phố Tài liệu : Không có tài liệu, nhưng cần có sự giám sát của người 
lớn.  

 Nếu gia đình chọn đi ra ngoài-  
1. Thảo luận về cách an toàn và duy trì khoảng cách với người khác.  
2. Thảo luận về những nơi cần đi dạo ở sân sau hoặc không gian mở. 
3. Thảo luận không chạm vào những thứ trên mặt đất.  
4. Rửa tay sau khi đi bộ xong  
* Hoạt động bên ngoài này chỉ nên được thực hiện với người lớn. 

 Những gì gia đình có thể làm 
● Thực hành quay số điện thoại của bạn trên điện thoại thực 
● Viết địa chỉ trên giấy 
● Vẽ một bức tranh về nơi bạn sống. 
● Bạn nên liên lạc với ai trong trường hợp khẩn cấp? 



Hoạt động học tập cho âm nhạc Các 
  lớp K  

 
tiêu chuẩn củaOregon xác định  đáp ứng với âm nhạc  là một kỹ năng ưu tiên ở trường mẫu giáo. Nói 
chuyện với học sinh của bạn về cách thức và lý do tại sao các nhạc sĩ đưa ra lựa chọn sẽ giúp họ phát 
triển khả năng sáng tạo, cũng như các kỹ năng tư duy phê phán. 
 

Hoạt động tuần 3 

1. 
Tạo ban nhạc nhà bếp của riêng bạn! 

Vật liệu : muỗng gỗ, nồi / chảo bếp 
Nếu những vật liệu này không có sẵn, bạn có thể sử dụng cơ 
thể của mình bằng cách vỗ tay, diễu hành, chụp, vv 

 Chơi một nhịp đều đặn. Hãy thử nó nhanh, chậm và trung bình! Bạn có thể làm cho nhịp lớn? Mềm mại?  
Giải thích những âm thanh bạn thích nhất. 
 

2. Echo nhịp điệu với một người bạn 
Đừng quên nhịp điệu đều đặn của bạn! 

Tài liệu : Đối tác - anh, chị, cha mẹ hoặc thành viên khác trong 
gia đình bạn. Tưởng tượng. 
  

 Thay phiên nhau tạo ra các mẫu nhịp điệu ngắn cho nhau.  
Ví dụ  

1. I Like Ice Cream (ti ti ti ti) 
2. Ball Ball Basket ball (ta ta ti ti ta) 
3. Chạy xuống hội trường (ti ti ti ti ta, nghỉ ngơi) 

Thảo luận với đối tác của bạn - bạn thích nói về ai? Tại sao? 
 

3. 

Đoán xem ai? 

Tài liệu:  Trò chơi này nên được chơi với ba người trở lên. Nếu 
chỉ có hai người chơi, bạn có thể lập danh sách các nhân vật 
để hành động.  
Ví dụ:  giọng nói của bà, giọng nói của giáo viên, giọng nói trẻ 
con, giọng nói ngớ ngẩn 

  
Chỉ đường: Một người nhắm mắt lại. Một người khác nói vần điệu để người đầu tiên có thể đoán đó là ai. 
                   Vần điệu: Động cơ, Động cơ số chín 
                                  Đi xuống Chicago LineDây 
                                  Thấy nó lấp lánh, thấy nó tỏa sáng 
                                  Động cơ, Động cơ số chín 

   

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Bạn có thể tự làm nhạc cụ cho ban nhạc nhà bếp của mình! 
● Súp sạch hoặc lon khác không có cạnh sắc có thể được đổ đầy gạo hoặc đậu. 
● Dây cao su xung quanh hộp khăn giấy là một cây đàn guitar giả vờ tuyệt vời! 



Các hoạt động học tập choPE Các 
  lớp  

 
tiêu chuẩn của tiểu bang Oregon về giáo dục thể chất bao gồm rèn luyện các kỹ năng vận động và mô 
hình vận động và áp dụng các kỹ năng và kiến   thức này để duy trì lối sống năng động bên ngoài lớp 
học giáo dục thể chất. 
 

Các hoạt động của Tuần 3 

1. bữa tiệc khiêu vũ Tài liệu về : TV, Radio, Điện thoại hoặc Máy tính 

 Bật nhạc và khiêu vũ yêu thích của bạn cho đến khi bạn không thể nhảy nữa! Hoạt động này có thể rất thú vị 
khi người lớn và học sinh chọn âm nhạc yêu thích của họ. Cũng có thể thú vị khi tạo một điệu nhảy theo 
nhạc yêu thích của bạn và sau đó dạy hoặc cho gia đình bạn xem. 
 
Why: Để vui vẻ và tập thể dục tuyệt vời. Khiêu vũ có thể nâng cao trái tim của bạn giống như chơi thể thao 
có thể! 
 

2.  
  thẻ bài tập Vật liệu : Thẻ chơi hoặc súc sắc 

 Đặt các thẻ úp xuống khỏi bạn. Chạy hoặc đi bộ nhanh đến các thẻ và lật lại. Bất cứ số nào bạn nhận được 
trên thẻ, bạn thực hiện số lượng bài tập đã chọn. Cũng có thể sử dụng súc sắc! 
 
Tại sao: Cách thú vị để thực hiện các bước nhảy, situps hoặc chống đẩy. 
 

3. xắc phiêu lưu động vật Vật liệu xúc : kéo, keo hoặc băng 

 Cắt hai con xúc xắc dưới đây. Gấp tại các đường và tạo hình thành một khối. Gắn các mặt vào nắp bằng keo 
hoặc băng keo. Một khi xúc xắc được chuẩn bị, chơi bằng cách lăn cả hai con xúc xắc. Di chuyển như con 
vật trong khoảng thời gian lăn. Tiếp tục lăn và chơi, thay phiên nhau lắc xí ngầu mỗi vòng.  
 

4. khóa học vượt chướng ngại Vật liệuvật : đồ gia dụng (gối, ghế, bìa cứng, v.v.) 

 Làm việc với đối tác để tạo ra một chướng ngại vật bằng cách sử dụng bất cứ thứ gì bạn có thể tìm thấy 
xung quanh nhà. Bao gồm các chướng ngại vật mà bạn phải di chuyển trong, xung quanh, trên và dưới để 
thực hành di chuyển theo những cách khác nhau. Xem làm thế nào nhanh chóng bạn có thể vượt qua các 
khóa học trở ngại! 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Dành thời gian bên ngoài như một gia đình. Đi dạo và thử các mẫu đầu máy khác nhau. Trộn nó lên 
bằng cách phi nước đại, bỏ qua, nhảy hoặc trượt xuống các khối phố khác nhau. Lưu ý cách nhịp tim 
và nhịp thở của bạn thay đổi với các chuyển động khác nhau. Nói về lý do tại sao điều này xảy ra.  



  



 



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

 
tiêu chuẩn nghe và nói của Oregon xác định việc  tham gia vào các cuộc hội thoại về các chủ đề và 
văn bản mẫu giáo  là quan trọng. Những hoạt động này sẽ tiếp tục phát triển ý tưởng của con bạn và 
thực hành thay phiên nhau nói về các chủ đề. 

Các hoạt động của Tuần 3 

1. Thực phẩm lành mạnh và Không lành 
mạnh Nguyên liệu : Giấy, dụng cụ viết để ghi lại thực phẩm 

 Lập danh sách thực phẩm lành mạnh và không lành mạnh. Khuyến khích con bạn sử dụng các câu hoàn 
chỉnh. (ví dụ ____ khỏe mạnh. ____ không lành mạnh.) Khi bạn lập danh sách, học sinh có thể viết từ và vẽ 
hình ảnh của các loại thực phẩm.  

2. Nghiên cứu mộtđộng tài liệuvật : Sách, video, bút chì, giấy 

 Hãy cho con bạn nghĩ về một con vật mà chúng thích học. Nghiên cứu về chủ đề bằng cách sử dụng sách, 
video, bài viết, vv Viết câu / vẽ hình ảnh về những gì họ đã học được. Khuyến khích con bạn phát ra các từ. 
Sau đó, hỏi con bạn về những gì chúng viết / vẽ. (Tôi đã viết __. Tôi đã vẽ ___.)  

3. So sánhđối tượng Vật liệu : Không 

 So sánh 2 đối tượng ở nhà bằng chiều cao, cân nặng và chiều dài làm thuộc tính. Người bắt đầu câu có thể: 
(__ cao hơn / ngắn hơn ___), (___ nặng hơn / nhẹ hơn ___) và (___ dài hơn / ngắn hơn ____). Bạn cũng có 
thể mô tả cách các vật thể giống nhau / khác nhau bằng cách sử dụng màu sắc, kích thước, trọng lượng của 
nó, v.v ...  
Ví dụ về các từ so sánh là: cao hơn, ngắn hơn, nặng hơn, nhẹ hơn, mềm hơn, cứng hơn, lớn hơn, nhỏ hơn 

4. trò chơi liệt kê Tài liệu : Không có 

 ai đó khác, thay phiên nhau liệt kê một cái gì đó trong một thể loại. Quay đi quay lại, và ai có thể nghĩ ra 
nhiều từ hơn sẽ thắng! Khuyến khích con bạn sử dụng các câu hoàn chỉnh. (ví dụ ___ là một hình dạng 2D / 
hình dạng 3D, ___ là một màu sắc, ___ là động vật sở thú / động vật đại dương, ___ là một từ có cùng vần) 
Ví dụ về các loại: hình dạng 2D / 3D, màu sắc, động vật sở thú, động vật biển, từ có vần điệu ( mèo, dơi, mũ, 
chiếu, ngồi, v.v.) 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Ngồi xuống với nhau để hoàn thành mỗi hoạt động. 
● Khuyến khích con bạn hỏi và trả lời các câu hỏi bằng cách sử dụng các câu hoàn chỉnh. 
● Giúp con bạn chọn một con vật để nghiên cứu và tìm tài nguyên (sách, video) 
● Giúp con bạn tạo danh sách (thực phẩm lành mạnh / không lành mạnh). Khuyến khích con 

bạn viết những âm thanh bé nghe được bằng lời. 



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

 
Điều quan trọng là học sinh phải duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc. Học sinh nên 
tham gia vào các hoạt động thúc đẩy những lý tưởng này.  
 

Hoạt động của Tuần 3 

1. Nụ cười trongGương Vật liệu : Bạn và một tấm gương.  

 Nụ cười trong gương trong 10 giây. Sau đó mỉm cười với các thành viên trong gia đình và nói với họ để có 
một ngày tuyệt vời nhất. (Mỉm cười làm thư giãn cơ thể và giúp giảm căng thẳng.) 

2. Lắng nghe Âm thanh xung quanh bạn Tài liệu : Đôi tai lắng nghe của bạn.  

 Ngồi yên càng lâu càng tốt và tiếp nhận tất cả những âm thanh bạn nghe thấy. Sau đó đi nói với ai đó sống 
với bạn tất cả những âm thanh bạn nghe thấy.  

3. thở 5 ngón tay Vật liệu : 2 bàn tay của bạn.  

 Luyện thở 5 ngón tay. Theo dõi ngón tay của bạn từ từ, hít vào trên đường lên và thở ra trên đường xuống. 
Cuối cùng, bạn nên cảm thấy bình tĩnh và hạnh phúc.  

4. săn lùng Scavenger Tài liệu : Bạn và một người anh / người lớn đáng tin cậy. 

 Đi săn lùng bên ngoài (với anh chị em trưởng thành hoặc lớn tuổi hơn). Bạn có thể tìm thấy một bông hoa? 
Bạn có thể tìm thấy một cây gậy trong hình chữ Y không? Bạn có thể tìm thấy một giọt nước? Bạn có thể 
phát hiện ra một con chim hoặc một con sóc? 

5.  Tài liệu :  

  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Tham gia vào các hoạt động với con của bạn!  



 
 
 

Tuần 4 



Hoạt động học tập để đọc 
  lớp K  

 
Với sự giúp đỡ, các học sinh mẫu giáo sẽ nói ý tưởng chính, chi tiết, và hỏi và trả lời các câu hỏi về 
những gì họ đang đọc.  
Trẻ mẫu giáo dự kiến   sẽ có thể đọc và viết các từ được sử dụng thường xuyên trong in ấn.  
 

Hoạt động tuần 4 

1. Đọc truyện cùng con .  
Sau khi đọc, hãy hỏi họ những câu hỏi 
sau: 

● Ai là nhân vật trong câu chuyện? 
● Điều gì đã xảy ra ở đầu, giữa và 

cuối của câu chuyện? 

Tài liệu : Câu chuyện 

 
  

2. Đọc lại câu chuyện.  Tài liệu : Câu chuyện, giấy, bút chì, bút màu 

 Viết hoặc vẽ một bức tranh về thời gian mà bạn không từ bỏ. 

3. Bộ nhớ từ Word 
Viết các từ nhìn thấy hình chữ nhật trên 
thẻ, với 2 thẻ cho mỗi từ. Trộn các thẻ. 
Đặt chúng thành hàng, úp mặt. Lật lại 2 
thẻ và đọc chúng. Nếu hai thẻ khớp 
nhau, hãy giữ chúng. Nếu chúng không 
khớp, lật chúng lại. 

Tài liệu : Giấy tờ với các từ nhìn thấy trên chúng. 
“SightWords”:  

 

4. Viết nhiệm vụ: 
“Cầu vồng Viết Sight Words”.   
Viết mỗi từ nhìn thấy cảnh sát bằng 
cách sử dụng 5 màu khác nhau. 

Vật liệu:giấy, bút chì màu hoặc đánh dấu 
“SightWords”:  

 

   

 Những gia đình có thể làm 
 

● Chọn một cuốn sách viễn tưởng nếu bạn có một. Đọc 20 phút (học sinh có thể tự đọc, 
cho người khác hoặc nghe đọc). Đặt câu hỏi về những gì họ đọc. Kể lại câu chuyện kể 
những gì đã xảy ra ở đầu, giữa và cuối. 

● Tìm kiếm các từ nhìn trong sách mà bạn đọc. 
 
 

 



Các hoạt động học tập cho Tiêu đề 1 Đọc Các 
  lớp K  

 

tiêu chuẩn củaOregon xác định ngữ âm và nhận thức ngữ âm là một kỹ năng ưu tiên ở mẫu 
giáo. Những hoạt động này sẽ giúp con bạn đọc các từ. 
 

Hoạt động tuần 4 

1. Luyện tập kỹ năng nhận thức âm vị: 
trộn âm thanh 

Tài liệu : Đây là hoạt động nói có thể được thực hiện với bất kỳ từ 
nào bạn chọn.  

 Cha mẹ nói những âm thanh riêng lẻ trong một từ. Con nghe rồi nói cả lời.  

 

2. Tìm và nói nguyên âm. Tài liệu:  Câu chuyện ở trang tiếp theo. Một cây bút, bút chì, hoặc 

ngón tay.  

 Tìm, khoanh tròn hoặc tô sáng tất cả các nguyên âm trong câu chuyện. Cho trẻ nói nguyên âm phát ra thành 
tiếng. 

3. Luyện tập phát âm các từ trong văn 
bản, Liz Liz Wins.  

Tài liệu : Câu chuyện ở trang tiếp theo. Phát ra những từ này:  

 

 Cha mẹ nên chỉ vào từ đó, và cho trẻ nói với chúng tất cả các âm thanh trong từ mà không dừng lại giữa các 
âm thanh. Ví dụ:  

 

4. Đọc truyện.  Tài liệu : Câu chuyện ở trang tiếp theo. 

 Cho học sinh luyện đọc truyện (nhiều lần). 

5. Chính tả. Tài liệu : Từ trong câu chuyện, Liz Liz Thắng. 

 Nói lời với con của bạn. Cho trẻ lặp lại từ đó và nói các âm thanh trong từ (giơ một ngón tay cho mỗi âm 
thanh). 

 Những gì gia đình có thể làm 
- Đọc văn bản với trẻ. 
- Thực hành pha trộn âm thanh thành từ. Cung cấp cho trẻ những âm thanh tạo nên một từ và bảo 
chúng cho bạn biết từ đó là gì. 
- Thực hành tìm nguyên âm trong các văn bản xung quanh nhà (nhãn, tạp chí, trang web, sách) 
- Cho học sinh phát ra các từ ngắn, nói các âm trong một từ mà không dừng lại. 
- Luyện viết chính tả các từ như trong hoạt động 5 (nói từ, âm thanh, sau đó viết từ. 

 
 



 



Hoạt động học tập để viết 
  lớp K  

 
Học sinh sẽ có thể viết một câu chuyện ý kiến   với hai lý do hỗ trợ và bắt đầu bằng một câu bắt đầu câu 
ý kiến   và kết thúc bằng một kết luận. 
* Ở trường mẫu giáo, chúng tôi khuyến khích học sinh viết những âm mà chúng nghe được và không 
phải lo lắng về việc đánh vần các từ chính xác. Ví dụ: pizza = pesu Rainbow = ranbo * 
 

Hoạt động tuần 4 

1. Thêm một kết luận Tài liệu : giấy, bút chì, bút màu  

 Điều gì là tốt nhất để làm ở bãi biển? Thêm một ý kiến   khởi đầu, 2 lý do, và một kết luận. 
Ví dụ về một kết luận: Chơi trong nước là thú vị nhất trong tất cả. 

 

2. Thêm mộtkết luận tài liệu : giấy, bút chì, bút màu Loại  
 

 rau nào tốt nhất? Thêm một ý kiến   khởi đầu, 2 lý do, và một kết luận. 
Ví dụ về một kết luận :: Cà rốt là giòn nhất và tốt nhất.  

 

3. Thêm mộtkết luận tài liệu : giấy, bút chì, bút màu  

 Bạn muốn trở thành động vật đại dương nào? Thêm một ý kiến   khởi đầu, 2 lý do, và một kết luận. 
Ví dụ về một kết luận: Cá mập là tuyệt vời nhất! 

 

4. Thêm mộtkết luận tài liệu : giấy, bút chì, bút màu 

 Điều gì là tốt nhất để làm trong mùa hè? Thêm một ý kiến   khởi đầu, 2 lý do, và một kết luận. 
Ví dụ: Cắm trại là tốt nhất! 

 

5. Sửa câu.  Tài liệu : giấy, bút chì, bút chì màu 

 Cha mẹ, viết câu này lên một tờ giấy, bao gồm các lỗi và để con bạn chỉnh sửa nó. Nói về khoảng cách ngón 
tay, vốn ở đầu và thời gian.  
Strawberriesare THESTST và ngọt ngào nhất 

 Những gì các gia đình có thể 
 

● thực hành Đánh vần các từ bằng cách viết cầu vồng bằng văn bản. (theo dõi mỗi chữ 
cái với một màu khác nhau) 



Hoạt động học toán 
  Lớp K  

 
Học sinh đã được thực hành viết số của họ từ 0-20 chính xác. Họ có thể đại diện cho một số đối tượng 
bằng một chữ số và hiểu mối quan hệ giữa số và số lượng. (Tiêu chuẩn cốt lõi chung: K.CC.A.3 và 
K.CC.A.4) 
 

Hoạt động tuần 4 

1. cuộn & viết Tài liệu : Xúc xắc, giấy và bút chì 

 Viết các số 1-6 trên đầu trang giấy, theo chiều ngang. Học sinh sẽ lắc xí ngầu và viết số mà họ đã lăn, rõ 
ràng và quay mặt về hướng chính xác, dưới số trên tờ giấy của họ. 

2. Cuộn, đếm và viết Tài liệu  : 2 Xúc xắc, giấy và bút chì 

 Viết các số 1-12 trên đầu một tờ giấy, theo chiều ngang. Học sinh sẽ lắc xí ngầu và viết tổng của các số mà 
chúng lăn, rõ ràng và hướng về đúng hướng, dưới số trên tờ giấy của chúng. 

3. viết số Tài liệu : Bút chì và giấy 

 Viết 0-20 trên một tờ giấy, với tất cả các số hướng về đúng hướng. Nếu hoạt động này dễ dàng cho con bạn, 
hãy thách thức chúng đi xa hơn. Làm thế nào cao họ có thể viết đến 50? Đến 100? Kiểm tra độ chính xác và 
mức độ dễ đọc. 

4. Lấy và đếm vật liệu : 20 vật phẩm nhỏ bạn chọn (cổ vũ, đá cuội, tiền xu, v.v.) Giấy và bút chì 

 Lấy một số đồ vật và thả chúng lên một bề mặt để đếm. Đếm từng đối tượng một, chú ý nói một số cho mỗi 
đối tượng. Viết số để biểu thị nhóm đối tượng bạn đã lấy. Đặt các đối tượng trở lại vào nhóm 20 và lặp lại, 
lấy một số đối tượng mới. 

   

  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Hãy đi dạo quanh khu phố và đếm những thứ khác nhau bạn nhìn thấy, viết số trong không khí. 
● Nhìn vào cách viết số của con bạn và cho chúng phản hồi về cách viết của chúng.  



Các hoạt động học tập chokhoa học 
  lớpK  

 
Oregon Tiêu chuẩn khoa học thế hệ tiếp theo (NGSS) xác định có thể lập  kế hoạch và thực hiện một 
cuộc điều tra để so sánh tác động của các thế mạnh khác nhau hoặc các hướng đẩy và kéo 
khác nhau của chuyển động của đối tượng  là kỹ năng ưu tiên cho Mẫu giáo. Những hoạt động này 
sẽ giúp học sinh của bạn khám phá những tác động mà đẩy và kéo có trên một vật thể. 
 

Các hoạt động của Tuần 4 

1. săn và đẩy Scavenger Vật liệu : Các vật có thể đẩy và kéo 

 Tìm những thứ xung quanh nhà bạn có thể đẩy hoặc kéo. Tìm những thứ di chuyển chậm / nhanh, qua lại, 
tròn và tròn, trượt và ngoằn ngoèo. 

2. Đẩy và kéo bằngĐồ chơi vật liệu đồ chơi có bánh xe:có bánh xe, đường dốc 

 Thử nghiệm chuyển động bằng cách sử dụng đồ chơi có bánh xe (xe Hotwheels) và đường dốc (sách bìa 
cứng, mảnh gỗ, thớt, miếng bìa cứng, v.v.). Quan sát chuyển động của đồ chơi (nhanh, chậm). Thử nghiệm 
bằng cách làm cho đường dốc trở nên dốc hoặc bằng cấp và giải thích rằng đường dốc càng dốc thì chuyển 
động càng nhanh. Bạn cũng có thể thử di chuyển các vật thể khác xuống đoạn đường dốc không có bánh 
xe. 

 

3. Simon Says Tài liệu : Người chơi 

 Chơi Simon Says với các loại chuyển động khác nhau. Một người là Simon Simon và đưa ra hướng di 
chuyển bằng cách nói, Simon Simon nói ___ (nhảy, chạy, nhảy, đi bộ, phi nước đại, nhảy, v.v.). Những người 
chơi khác chỉ di chuyển Simon khi Simon nói rằng Simon Simon nói. Nếu Simon không nói thì Simon Simon 
nói, thì người chơi sẽ ra khỏi trò chơi. Thay phiên nhau là Simon và đưa ra hướng di chuyển. 

4. Cách ưa thích để di chuyểnsách tài liệu : Giấy, bút chì, bút màu 

 Thảo luận về các loại hoạt động phong trào khác nhau (trượt ván, trượt patin, nhảy, chạy, nhảy, đạp xe, v.v.). 
Làm một cuốn sách để hiển thị những cách yêu thích của bạn để di chuyển. Trên mỗi trang vẽ một bức ảnh 
bạn đang thực hiện động tác và viết một câu để thực hiện, ví dụ như tôi thích __. hoặc lồng tiếng Cách ưa 
thích của tôi để di chuyển là ___. 

5. và kéo Vật liệu nhồithú nhồi bông: Thú nhồi bông, đồ vật để thú nhồi bông 
cưỡi trong 

 Tìm thứ gì đó trong nhà mà thú nhồi bông của bạn có thể cưỡi xung quanh (giỏ giặt, hộp các tông, thùng, 
giỏ, bát nhựa lớn, v.v.) . Thực hành đẩy và kéo thú nhồi bông của bạn xung quanh nhà. Giả vờ bạn đang lái 
xe trên đường, trên sân băng, đi lên / xuống đồi, v.v ... 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Hãy vào liên kết sau để khám phá lực và chuyển động:  www.futurephysics.com 
● Nếu bạn có một viên bi hoặc đá cẩm thạch con bạn có thể thử nghiệm với lực và chuyển động. 

http://www.futurephysics.com/


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

 

Oregon Các tiêu chuẩn nghiên cứu xã hội xác định có thể  giải thích cách mọi người có thể 
chăm sóc môi trường của chúng tôi  và xác định vị trí, mô tả và mô tả những nơi quan 
trọng đối với bản thân, gia đình, trường học và văn hóa  là một kỹ năng ưu tiên cho Mẫu 
giáo.  Sử dụng các thuật ngữ liên quan đến vị trí, hướng và khoảng cách.  Những hoạt 
động này sẽ giúp học sinh của bạn suy nghĩ về vai trò hiện tại của họ trong cộng đồng của họ 
và cách họ tương tác với những người khác.  
 

Hoạt động tuần 4 

1. Tạo ảnh ghép của Trái đất . 
Vẽ một vòng tròn lớn trên một tờ 
giấy. Tìm các mẩu vật liệu giấy xung 
quanh nhà bạn có màu xanh lam, 
xanh lá cây và trắng. Dán các mẩu 
vụn lên giấy để tạo ra một bức tranh 
về Trái đất của chúng ta.  

Vật liệu : Tái chế  vật liệu, tạp chí, báo, kéo và keo 

2. 

Tạo bản đồ. 
Vẽ một bản đồ về cách bạn đến 
trường từ nhà của bạn. Bạn đi bộ, lái 
xe, đi xe buýt, hoặc đi xe đạp? 
Những gì bạn nhìn thấy trên đường; 
bảng hiệu, cây cối, tòa nhà, vv 

Vật liệu : Giấy, bút chì, bút màu, bút đánh dấu và tìm thấy các vật 
liệu khác xung quanh nhà bạn 
 

3. Tạo một áp phích. 
Tạo một poster để treo trong nhà 
giúp giải thích cách chăm sóc môi 
trường. 

Vật liệu : Giấy, bút chì, bút màu, bút đánh dấu và tìm thấy các vật 
liệu khác xung quanh nhà bạn 
 
 

4. Chăm sóc cho môi trường của 
bạn. 
Giúp dọn dẹp nhà cửa, tìm ba điều 
bạn có thể làm để giúp dọn dẹp. Ví 
dụ: quét, đặt bát đĩa, hút bụi, rửa 
cửa sổ, gấp quần áo 

Vật liệu : Nhà của bạn và các dụng cụ làm sạch 

5. Liệt kê và tìm. 
Viết hoặc vẽ một danh sách 10 điều 
bạn có thể tìm thấy trong nhà của 
bạn. Có đối tác của bạn tìm kiếm 
chúng và kiểm tra từng điều.  

Vật liệu : Giấy, bút chì, bút màu, bút đánh dấu và tìm thấy các vật 
liệu khác xung quanh nhà bạn 
 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Nói về những cách mà chúng ta có thể chăm sóc cho môi trường của chúng ta. Những 
cách bạn có thể tạo sự khác biệt trong môi trường của bạn, ngay cả ở nhà là gì? Điều 
này chia sẻ tầm quan trọng của việc chăm sóc nơi bạn sống và thế giới xung quanh 
bạn.  

● Giúp con bạn nghĩ về những gì chúng thấy trên đường đến trường. Điều này sẽ giúp 
ích khi họ đang tạo một bản đồ đến trường. Nói chuyện với con bạn về lý do tại sao bản 
đồ là quan trọng và điều gì có thể xảy ra nếu bạn không có bản đồ. 



● Sử dụng sáng tạo khi mô tả nơi mọi thứ được đặt. Là nó dễ hơn hay khó hơn khi bạn 
sử dụng các mô tả rõ ràng? Điều này giúp con bạn hiểu tại sao chỉ đường, vị trí và 
khoảng cách là quan trọng khi cố gắng xác định vị trí vật phẩm hoặc địa điểm.  

 



Hoạt động học tập cho nghệ thuật 
  Lớp K  

Động vật xung quanh, tưởng tượng và thực tế 
Cách cơ bản để chúng ta trải nghiệm thế giới của mình và thể hiện bản thân là thông qua nghệ thuật, và 
giáo dục nghệ thuật phát triển các kỹ năng và khả năng thiết yếu cho các công dân thế kỷ 21 thành công.  
Tuần này chúng tôi sẽ cung cấp các hoạt động trong các lĩnh vực  Nghệ thuật thị giác, Khiêu vũ & Sân 
khấu! 
 

Hoạt động tuần 4 

1. Nghệ thuật: Tạo một con vật 
 

Vật liệu : Bút chì, giấy, giấy xây dựng, báo, tạp chí, bút màu, bút 
đánh dấu, bút chì màu, keo 

 Con vật yêu thích của bạn là gì? Nó trông như thế nào?  Nó có hoa văn gì trên cơ thể và màu sắc của nó là 
gì? Nó sống ở đâu? Vẽ một bức tranh bằng bất kỳ tài liệu nào ở trên, hoặc thử tạo tác phẩm nghệ thuật của 
bạn từ giấy rách hoặc cắt giấy xây dựng, báo hoặc các mảnh từ tạp chí. Khi bạn tạo tác phẩm nghệ thuật 
của mình, hãy thực hành làm cho con vật của bạn đủ lớn để chạm vào các mặt của tờ giấy.  
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: VA: Cr2.3.Ka Tạo nghệ thuật đại diện cho môi trường tự nhiên và được xây dựng. 

2. Khiêu vũ: Động vật của bạn di 
chuyển như thế nào? Vật liệu :  

 Làm thế nào để động vật của bạn di chuyển?  Nhanh? Chậm? Độ dốc? Nhảy lò cò?  
Tạo một điệu nhảy về chuyển động của động vật. Cho ai đó xem điệu nhảy của bạn. 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: DA: Pr4.1.Kc. Xác định và áp dụng các đặc điểm khác nhau cho các chuyển động (ví dụ: chậm, 
mịn hoặc lượn sóng). 

3. Kịch: Động vật ở những nơi vui 
nhộn. Tài liệu :  

 Giả vờ bạn là một con vật và nghĩ về một khung cảnh khác biệt và rất ngớ ngẩn so với nơi nó thường sống. 
Điều gì sẽ xảy ra nếu con vật của bạn lên tàu vũ trụ và lên mặt trăng? Nếu nó đi đến cửa hàng tạp hóa thì 
sao? Tạo một vở kịch cho thấy những gì con vật của bạn sẽ làm và nói. 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: TH: Cr1.1.Ka Với sự thúc giục và hỗ trợ, phát minh và sống một nơi tưởng tượng ở nơi chơi kịch 
hoặc trải nghiệm kịch có hướng dẫn (ví dụ: kịch quá trình, kịch truyện, kịch sáng tạo).  

4. Đáp ứng với nghệ thuật: Vật liệu :  

 Tạo một tác phẩm nghệ thuật khác của cùng một con vật hoặc một con vật khác. Hãy thử vẽ hai con vật 
trong bức tranh của bạn. Bạn thích cái nào hơn? Tại sao? 
 
Tiêu chuẩn nghệ thuật Địa chỉ: Tiêu chuẩn nghệ thuật Địa chỉ: VA: Re9.1.K a Giải thích lý do chọn tác phẩm nghệ thuật ưa thích. 

5. Hoạt động mở rộng: Môi trường sống 
của động vật Vật liệu :  

 Tạo một tác phẩm nghệ thuật mới tập trung vào môi trường sống mà động vật của bạn sống. Động vật của 
bạn có sống trong cây không? Sa mạc? Đại dương? Những gì sống trong cùng một môi trường sống với 
động vật của bạn? 
Con vật của bạn ăn gì? 
Tiêu chuẩn nghệ thuật có địa chỉ: VA: Cr2.3.Ka Tạo nghệ thuật đại diện cho môi trường tự nhiên và được xây dựng. 

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Dành thời gian quan sát thú cưng ở nhà. Nó làm gì? Nó ăn bao nhiêu lần một ngày? Nó ngủ 
bao nhiêu giờ? Tạo một biểu đồ của các hoạt động vật nuôi trong tuần. 

● Nghệ thuật tái chế động vật: Hộp ngũ cốc, TP và ống khăn giấy đều có thể được sử dụng để 



tạo và xây dựng một con vật tưởng tượng. Hộp khăn giấy có thể là cơ thể, hoặc thậm chí là 
môi trường sống cho động vật của bạn. 



Các hoạt động học tập cho sức khỏe 
  Lớp K Các  

 
tiêu chuẩn sức khỏe của Oregon yêu cầu học sinh hiểu các khái niệm liên quan đến tăng cường sức 
khỏe và phòng chống bệnh tật để tăng cường sức khỏe. Các hoạt động sau đây sẽ nhắc nhở học sinh 
của bạn về việc  tập thể dục để giữ cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh . 
 

Hoạt động của Tuần 4 

1. Cách tập thể dục an toàn Vật liệu : Không có tài liệu  

 Tập thể dục trong nhà hoặc ra ngoài an toàn với cha mẹ (Ví dụ: nhảy cầu, đẩy tạ, ngồi xổm, v.v.) 
Thảo luận về nơi và cách tập thể dục an toàn. 

2.  
Thực hành kéo dài  Vật liệu : Không phải 

 là một gia đình, hãy tập kéo dài cổ, cánh tay và chân một cách an toàn tại một nơi an toàn trong nhà bạn. 

3. 
T
ậ
p 

thở vào và thở ra để làm dịu cơ thể.  Tài liệu : Không 

 Thực hành thở chậm vào và ra. Thực hành đếm đến 10 trong khi thở để cơ thể bạn bình tĩnh lại. 
Tùy chọn: Kết hợp các động tác tay để theo dõi hơi thở của bạn (ví dụ: Hơi thở núi lửa: hai tay chắp trước 
ngực, từ từ và giữ hai bàn tay đưa lên trên đầu cho đến khi hai cánh tay thẳng, sau đó, phun ra và đưa hai 
tay xuống từ từ về phía bạn và lặp lại)  

4. Cạnh tranh gia đình! Tài liệu : Không gian an toàn (bên trong hoặc bên ngoài) Giấy và 
bút chì 

 Tạo một cuộc thi thân thiện trong gia đình của bạn và ghi lại số lượng từng bài tập được thực hiện bởi mỗi 
cá nhân. Tạo một poster và viết ra sự tiến bộ của bạn để thách thức lẫn nhau. Hãy cùng nhau tập thể dục (ví 
dụ: Chống đẩy, Ngồi dậy, Nhảy tại chỗ) Giữ cho nó vui vẻ!  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

●  Làm tốt nhất của thời gian này ở nhà. Liên tục di chuyển; Ở nhà, Giữ sức khỏe, Giữ an toàn.  



Các hoạt động học tập cho âm nhạc Các 
  lớp K  

 
tiêu chuẩn củaOregon xác định  thực hiện một mình và với những người khác  là một kỹ năng ưu 
tiên ở mẫu giáo. Những hoạt động này sẽ giúp học sinh của bạn phát triển sự tự tin, cũng như các kỹ 
năng kỹ thuật bằng cách thực hành, luyện tập và tinh chỉnh một màn trình diễn hoặc sáng tác. 
 

Hoạt động tuần 4 

1. Thực hiện  một thói quen khăn quàng 
cổ ! 
 

Vật liệu : Khăn quàng cổ, ruy băng hoặc vải khác 
 

 Tạo các chuyển động phù hợp với bài hát yêu thích của bạn. Hãy thử các động tác cho thấy âm nhạc khiến 
bạn cảm thấy như thế nào.  
Thực hành vớihọc sinh của bạn và sau đó thực hiện cho nhau. Những từ nào có thể  mô tả  bài hát của bạn? 
 

2. Sing “Đả đảo By The Bay” 
 

Vật liệu:Lyrics cho “Xuống By The Bay” 
 

 Hát bài hát và thay phiên nhau với các thành viên gia đình chiếm vần ngớ ngẩn cho bài hát.  
Điền vào chỗ trống để tạo nên vần điệu của riêng bạn! 
Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con số Xuống bên vịnh Bay 
 
Ví dụ: 
Xuống bên vịnh, nơi trồng dưa hấu / Trở về nhà tôi không dám đi / 
Vì nếu tôi làm thế, mẹ tôi sẽ nói, /  Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con gấu, chải tóc chưa? /  Xuống bên 
vịnh. 
 
Bạn thậm chí có thể vẽ một bức tranh về vần điệu ngớ ngẩn của bạn để chia sẻ với người khác và giúp bạn 
nhớ bài hát của mình. Dập ghim hoặc dán hình ảnh của bạn với nhau và làm một cuốn sách. 
 

3.  
Thực hiện và tạo! Vật liệu : tùy chọn: giấy, bút dạ, đồ thủ công. 

 Thực hiện một bài hát mà bạn đã học trong lớp. (Bạn thậm chí có thể hát cùng với một video youtube). Tạo 
vé, áp phích, chương trình, trang trí khu vực sân khấu ... hãy sáng tạo! 

   

 Những gì gia đình có thể làm 
 
 

● Hát cùng nhau giúp học sinh xây dựng sự tự tin, cũng như phát triển đôi tai âm nhạc của họ! 
● Bạn có thể kết nối với âm nhạc bằng cách thực hiện các dự án nghệ thuật hoặc nghiên cứu ban nhạc 

yêu thích của bạn. 
● Hát những cuốn sách yêu thích của bạn có thể là một cách thú vị để tạo ra! 

 



Các hoạt động học tập choPE Các 
  lớp  

 
tiêu chuẩn của tiểu bang Oregon về giáo dục thể chất bao gồm nhận ra giá trị của hoạt động thể chất, 
áp dụng kiến   thức và chiến lược liên quan đến vận động và hiệu suất, và thể hiện trách nhiệm và hợp 
tác khi làm việc với người khác. 
 

Hoạt động tuần 4 

1. Yoga Tài liệu : Không 

 A: Các tư thế Yoga đơn giản. Điều tốt đẹp về yoga là nó có thể được thực hiện một mình hoặc với người 
khác. 
B: Dưới đây là một vài ví dụ về tư thế yoga mà bạn có thể thử ở nhà. 

1. Tư thế chiến binh: Giả vờ bạn là một người lướt sóng với bàn chân trước hướng về phía trước và 
bàn chân đối diện của bạn lùi một bước với các ngón chân hướng sang một bên. Nâng hai cánh tay 
của bạn lên để chúng song song với mặt đất và hơi nghiêng về phía trước. Một lần nữa, giả vờ như 
một người lướt sóng. 

2. Tư thế cây: Đứng trên một chân, đặt lòng bàn chân đối diện của bạn vào bên trong chân bạn đang 
đứng và giữ thăng bằng trên một chân đó. Đặt hai cánh tay của bạn trên đầu với hai bàn tay của bạn 
với nhau. Giữ trong 10 giây. 

3. Chó úp mặt: Cúi xuống và đặt lòng bàn tay lên sàn. Bước chân của bạn trở lại và thực hiện một chữ 
lộn ngược chữ V Vv. Duỗi thẳng chân và thư giãn đầu và cổ và nhìn lại giữa hai chân. 

C: Why: Để có được sự linh hoạt và cân bằng. 
 

2. di chuyển đơn giản Vật liệu : không 

 Di chuyển xung quanh phòng / nhà của bạn bằng các kỹ năng vận động cơ bản. Bắt đầu với 10 mỗi lần và 
làm việc theo cách của bạn mỗi ngày lên con số cao hơn! Các kỹ năng bao gồm Nhảy, Bỏ qua, Nhảy (2 feet), 
Trượt, Đi bộ (tiến / lùi), Thu thập dữ liệu. 
 
Tại sao: Linh hoạt, cân bằng và nhận thức. 

3. chủng tộc động vật Vật liệu : vật phẩm để đánh dấu đường bắt đầu và kết thúc 

 Cuộc đua nhau như những con vật khác nhau trên một khoảng cách ngắn trong nhà của bạn hoặc ra ngoài 
vỉa hè.  

● Nhảy như một chú thỏ, ếch, hoặc chuột túi 
● Waddle như một con vịt, đi bộ chậm như một con lười, hoặc chạy nhanh như một con báo 
● thách thức Extra: đi bộ cua (bụng lên, đi bộ với hai bàn tay và bàn chân trên mặt đất) hoặc xe cút kít 

(sinh viên đi với họ tay trong khi đối tác giơ chân) 
 

 Những gì gia đình có thể 
 

● hợp tác là một kỹ năng được rèn luyện trong mỗi lớp PE. Tìm nhiệm vụ ở nhà để làm việc cùng nhau 
như một gia đình. Đây có thể là câu đố, trò chơi trên bàn hoặc công việc gia đình. Nói về hợp tác và ý 
nghĩa của việc làm việc với người khác. 



Các hoạt động học tập để nói và nghe 
  Lớp K Cáclớp  

 
tiêu chuẩn nghe và nói củaOregon xác định việc  mô tả những người, địa điểm, sự việc và sự kiện 
quen thuộc  là quan trọng. Những hoạt động này sẽ tiếp tục phát triển ý tưởng của con bạn một cách 
rõ ràng và thực hành nói rõ ràng.  

Hoạt động của Tuần 4 

1. giác quan Tài liệu về : Không Đặt 

 tên cho từng giác quan của bạn, mô tả một cách bạn sử dụng từng giác quan và cách giúp bạn an 
toàn (ngửi, nghe, nhìn, chạm và nếm). Ví dụ, bạn sử dụng mũi để ngửi và điều đó có thể giúp bạn 
an toàn vì bạn có thể ngửi thấy mùi thực phẩm đã bị hỏng.  

2. nghiên cứu động vật Tài liệu : Sách, video, giấy, dụng cụ viết 

 Kết thúc nghiên cứu động vật từ tuần 3. Khuyến khích con bạn đọc những gì chúng viết và dạy cho 
ai đó ở nhà về con vật mà chúng nghiên cứu.  

3. Hình dạng Tìm tài liệu : không 

 Con bạn cần chơi trò chơi này với đối tác. Thay phiên nhau đi bộ xung quanh nhà của bạn (hoặc 
bên ngoài) và nói về hình dạng bạn tìm thấy. Cho trẻ thực hành mô tả các hình dạng. (Ví dụ: Cửa là 
một hình chữ nhật vì nó có 4 mặt - 2 mặt dài và 2 mặt ngắn!).  

4.  Bạn có muốn thay vào đótrò chơi Tài liệu : Không 

 Trò chơi này cần một đối tác. Đọc từng tuyên bố dưới đây và thảo luận về những gì bạn muốn làm 
trong hai tùy chọn. Bạn cũng có thể thử nghĩ về câu hỏi của riêng bạn - vui chơi với nó! 

1. Bạn thích nóng hay lạnh? 
2. Bạn có muốn có khả năng bay hoặc có khả năng đọc được suy nghĩ không? 
3. Bạn có muốn là một con chim hoặc một con cá? 
4. Bạn có muốn có một trận đấu bóng tuyết hoặc một trận bóng nước? 
5. Bạn có muốn ăn một bát giun hay ăn một con nhện không? 
6. Bạn có muốn có một mắt ở giữa đầu hoặc hai mũi không? 
7. Bạn có muốn chỉ có thể bò trên tất cả bốn chân hoặc chỉ có thể đi lùi? 
8. Bạn có muốn có một con mèo cỡ con voi hoặc một con voi cỡ con mèo? 

 
 Những gì gia đình có thể làm 

 
● Ngồi xuống với nhau để hoàn thành mỗi hoạt động. 
● Khuyến khích con bạn sử dụng các câu hoàn chỉnh khi hỏi và trả lời câu hỏi. 
● Tham gia vào trò chơi Shape Tic-Tac-Toe với con bạn. 
● Có những cuộc trò chuyện với con bạn về các chủ đề trong các hoạt động (hình dạng, động 

vật, giác quan, bạn muốn thay thế). 
 
 
 
 

 



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

 

Điều quan trọng là học sinh phải duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc. Học sinh nên 
tham gia vào các hoạt động thúc đẩy những lý tưởng này.  
 
 

Hoạt động tuần 4 

1. Sắp xếp / làm sạch tài liệu : Bạn. 

 Cố gắng làm sạch một khu vực trong nhà của bạn. Hỏi cha mẹ của bạn nơi nào là nơi tốt nhất trong nhà của 
bạn để bạn giúp tổ chức / dọn dẹp. (Hãy nhớ tái chế giấy!) 

2. Đi tắm hoặc tắm Vật liệu : Bạn và bồn tắm / bồn tắm của bạn. 

 Đi tắm hoặc tắm. Hãy thử và tận hưởng càng nhiều giác quan càng tốt trong khi dọn dẹp. Bạn ngửi thấy gì? 
Nghe? Cảm thấy? Xem? 

3. kéo dài và thở Vật liệu : Bạn. 

 Thực hành kéo dài và thở. Tiếp cận với bầu trời và sau đó chạm vào ngón chân của bạn. Làm điều này 5 
lần. Xoay vai lại 5 lần rồi ra phía trước 5 lần. Hít thở sâu 5 lần.  

4. thể dục Vật liệu : Bạn. 

 Làm việc trên thể dục của bạn. Thực hiện 10 lần nhảy, 10 lần đẩy, 10 lần ngồi và 10 lần chạm đầu gối.  

5.  Tài liệu :  

  

 Những gì gia đình có thể làm 
 

● Tham gia vào các hoạt động với con của bạn!  
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