
 

Kindergarten Language Arts- Unit 3 - Vietnamese 

Mẫu giáo 
Ngữ văn 

 

Kiến thức và khả năng học tập (AKS)/Mục tiêu: Mô tả cách các hình minh họa hoặc hình ảnh bổ trợ cho 

nội dung bài viết có tính cách thông tin, có lời nhắc và hỗ trợ 

 

Điều này có nghĩa là… 

Tôi có thể sử dụng các hình ảnh trong nội dung bài 

viết để giúp hiểu các từ trong bài viết. 

 

 

Điều này sẽ là… 

Học sinh có thể nhìn vào các bức tranh và gọi tên những 

gì có trong bức tranh hoặc mô tả những gì đang diễn ra. 

Học sinh có thể suy nghĩ và tự đặt câu hỏi về bức tranh. 

Tên hoạt động: Sử dụng hình ảnh để hiểu thông tin (phi hư cấu)   TRÌNH ĐỘ: Thành thạo 

Tài liệu cần thiết: 

❖ It’s a Chameleon của Tessa Kenan (https://www.getepic.com/book/45600997/its-a-chameleon) 

❖ Liên kết nguồn sách  

https://www.wilbooks.com/free-online-books-guided-reading-level 

https://www.youtube.com/channel/UCYlvkbg53ryhuxWuEwL1LPQ 

https://www.getepic.com/students 

❖ Tạo bảng neo bằng giấy dán ghi chú như hình dưới đây 

 

  

 

 

 

 

Sử dụng hình 
ảnh để giúp 
hiểu bài viết 

Kiểm tra hình ảnh. Suy nghĩ và tự hỏi. Đọc các từ. 
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Hướng dẫn 

1. Hãy nói - "Hôm nay chúng ta sẽ sử dụng các bức tranh trong một cuốn sách để giúp hiểu các từ. 

Người đọc làm điều này bằng cách suy nghĩ và tự hỏi về các bức tranh để hiểu và giúp đọc các từ 

trong sách." 

2. Hãy lật các trang và xem kỹ các bức tranh. 

3. Làm mẫu các bước sử dụng bức tranh. 

4. Hãy nói to ý nghĩ với các trang 16-17.  

Hãy nói - Đầu tiên, tôi sẽ kiểm tra bức tranh, và tôi sẽ suy nghĩ và tự đặt câu hỏi.  

Tôi thấy rằng có một con tắc kè hoa trên một cái que hoặc một cành cây.  Tôi cũng nhận thấy rằng 

con tắc kè hoa có nhiều màu sắc.  Tôi đang tự hỏi tại sao con tắc kè hoa này lại thay đổi màu sắc.  

Con tắc kè hoa này là con đực hay con cái? 

Tiếp theo, tôi sẽ sử dụng những gì tôi biết được từ bức tranh để giúp tôi đọc và hiểu các từ (bài viết). 

(Đọc to bài viết ở trang 16.) 

Tôi biết được rằng tắc kè hoa mẹ thay đổi màu sắc và có thể đẻ một trăm quả trứng.  Bằng cách kiểm 

tra, sau đó suy nghĩ và tự hỏi về hình ảnh trước tiên, tôi đã có thể phát triển kiến thức của mình về 

loài tắc kè hoa.  Hình ảnh bổ trợ cho những gì tôi đọc trong bài viết. 

5. Cho con em quý vị thực tập bằng cách sử dụng các trang 18-19.  Tham khảo bảng neo quý vị đã làm 

ra. 

6. Hãy nói - "Con sẽ làm giống như mẹ vừa làm với những trang này của  It’s a Chameleon". 

Đầu tiên hãy xem bức tranh. (Có thể sử dụng các lời nhắc suy nghĩ để hỗ trợ cuộc trò chuyện.) 

Tôi hiểu___________________. 

Tiếp theo, hãy suy nghĩ và tự hỏi về bức tranh. 

Tôi nhận thấy ___________________. 

Tôi tự hỏi__________________. 

Cuối cùng, hãy đọc các từ và nghĩ xem bức tranh đã bổ trợ cho những gì quý vị đọc trong bài viết như 

thế nào. (Nếu cần, hãy đọc to trang 19 cho con em quý vị nghe.) 

7. Để trẻ nói về bức tranh đã giúp trẻ hiểu các từ của bài viết như thế nào. 

        Nếu hoạt động quá khó, hãy thử:  

❖ Chọn một cuốn sách phi hư cấu khác với ít từ hơn. 

❖ Nhìn vào bức tranh. 

❖ Đọc các từ. 

❖ Hãy nói: "Khi có rất ít từ, con có thể nhìn vào bức tranh để biết thêm thông tin thực tế." 

❖ Hãy nghĩ, "Cái gì trong bức tranh giống với cái gì trong các từ? Có gì mới?" 
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❖ Yêu cầu con em quý vị nói to những sự kiện bổ sung. 

Dưới đây là một số lời nhắc để hướng dẫn con em quý vị: 

❖ Các từ này nói lên điều gì? 

❖ Nhìn vào bức tranh. Nói tiếp. 

❖ Chỉ bằng ngón tay. Nói một sự kiện ở chỗ quý vị đang chỉ. 

❖ Con có thể học được gì từ bức tranh mà không có trong các từ? 

❖ Đó là điều con học được từ các từ. Con có thể học được gì từ bức tranh? 

Nếu hoạt động quá dễ, hãy thử:  

❖ Chọn một cuốn sách phi hư cấu phù hợp với lứa tuổi và có sẵn các giấy dán ghi chú. 

❖ Hãy nói - "Hôm nay chúng ta sẽ đọc một bài viết. Nhìn vào bức tranh. Hãy nghĩ, "Nếu mẹ phải kể 

một điều gì đó về bức tranh này, mẹ sẽ nói gì?" 

❖ Hãy lướt qua một bức tranh để xem kỹ các bức tranh, hình ảnh hoặc hình minh họa. 

❖ Đọc văn bản. 

❖ Viết câu của riêng con. (Xem thí dụ bên dưới.) 

❖ Dưới đây là lời nhắc để giúp viết một câu: 

❖ Sử dụng các từ của chính con trong câu, không chỉ là một sự kiện con đọc. 

❖ Thông tin tốt. Hãy viết ra những gì con đã nói. 

❖ Thông tin nào từ văn bản có thể giúp con? 

❖ Hãy kể lại những gì con đã đọc. 

❖ Bây giờ hãy nói (các) sự kiện nào liên quan đến bức tranh. 

 

 

 
 

 

 

Nếu hoạt động là phù hợp, hãy thử:  

❖ Chọn một cuốn sách khác và lặp lại hoạt động. 

1. Xem kỹ 
hình ảnh 
hoặc hình 
minh họa. 

2. Đọc bài 
viết 

3. Viết chú 
thích của 
riêng con! 


