
 

 

Mẫu giáo 
Ngữ văn 

 

AKS = Kiến thức và khả năng học tập: chương trình học của con em quý vị trong năm nay ở trường. 

Kiến thức và khả năng học tập (AKS)/Mục tiêu: So sánh và đối chiếu các cuộc phiêu lưu và kinh nghiệm 

của các nhân vật chính trong các câu truyện, có lời nhắc và hỗ trợ. 

Điều này có nghĩa là… 

Tôi có thể thảo luận điểm giống và khác nhau về 

những gì đã xảy ra với nhân vật chính của hai văn bản.  

 

Điều này sẽ là… 

Học sinh có thể nói to suy nghĩ để trả lời các câu hỏi sau - 

"Em đã học được gì về kinh nghiệm của nhân vật này giống 

với kinh nghiệm của nhân vật kia? Điều gì khác nhau?" 

 

Tên hoạt động: Corduroy TRÌNH ĐỘ: Thành thạo 

Dụng cụ cần thiết: 

• Hai văn bản hư cấu quen thuộc với các nhân vật có kinh nghiệm tương tự  

(Thí dụ - Corduroy của Don Freeman và Corduroy Writes a Letter của Alison Inches) 

• Bảng neo - chuẩn bị trước  

(*Tương tự = Giống nhau) 

 

 

Giấy dán ghi chú - Giấy ghi chú Post-It (hai màu khác nhau) 

 

 

Nhận thấy những điểm giống và khác 

nhau trong các nhân vật 

Điều gì giống nhau 

trong kinh nghiệm 

của các nhân vật? 

Điều gì khác nhau 

trong kinh nghiệm 

của các nhân vật? 



Ngữ văn, Bài 4 Mẫu giáo 
 
Hướng dẫn:  

1. Hãy nói: "Hôm nay chúng ta sẽ nói về điểm giống và khác nhau của các nhân vật. Chúng ta có thể làm điều 

này trong khi chúng ta đang đọc." 

2. Giơ ra hai cuốn sách quen thuộc với các nhân vật có những kinh nghiệm tương tự. 

3. Hãy nói: "Hãy nghĩ lại những gì xảy ra trong những câu truyện này, Corduroy của Don Freeman và 

Corduroy Writes a Letter của Alison Inches." 

4. Hãy làm và nói: "Đầu tiên, chúng ta đặt các cuốn sách cạnh nhau! Cũng giống như bảng neo!" 

 

5. Hãy nói: "Tiếp theo, hãy mở cuốn sách Corduroy Writes a Letter. Hãy nhớ rằng chúng ta có thể bắt đầu 

nhận thấy những điểm giống và khác nhau ngay từ khi bắt đầu." 

6. Để con em quý vị lật một vài trang (dừng lại ở trang 6). 

7. Hãy hỏi: "Con biết được gì từ kinh nghiệm của nhân vật này (Corduroy Writes a Letter) tương tự như kinh 

nghiệm của nhân vật Corduroy? Vì nhân vật giống nhau, quý vị có thể hỏi, "Corduroy trong Corduroy 

Writes a Letter giống với những kinh nghiệm của cậu ấy ở Corduroy như thế nào?" 

8. Để con em quý vị chỉ ra những điểm giống nhau để viết lên giấy dán ghi chú một màu trước. Xem thí dụ 

bên dưới. 

 

9. Hãy hỏi: "Con biết được gì từ kinh nghiệm của nhân vật này khác với kinh nghiệm của nhân vật này?" hoặc 

"Kinh nghiệm của Corduroy khác nhau như thế nào trong hai văn bản của chúng ta?" 

 

10. Để con em quý vị chỉ ra những điểm khác nhau để viết lên giấy dán ghi chú màu khác.  

Corduroy là nhân vật 

chính trong cả hai văn 

bản. 

Hiện tại, mẹ đang thấy 

rằng Corduroy vẫn dành 

nhiều thời gian với Lisa. 

Nhận thấy những điểm giống và 

khác nhau trong các nhân vật 

Điều gì giống nhau 

trong kinh nghiệm 

của các nhân vật? 

Điều gì khác nhau 

trong kinh nghiệm 

của các nhân vật? 
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Xem thí dụ bên dưới. 

 

11. Hãy nói: "Là người đọc, con có thấy ngay từ khi bắt đầu Corduroy Writes a Letter, con đã có thể dừng lại 

và đặt câu hỏi về những điểm giống và khác nhau trong kinh nghiệm của nhân vật không? 

Nếu hoạt động quá khó, hãy thử:  

• Chọn hai cuốn sách quen thuộc. 

• Đặt các cuốn sách cạnh nhau. 

• Đặt câu hỏi bằng cách sử dụng những lời nhắc sau: 

❖ Các nhân vật trong hai câu truyện có gì giống nhau? Điều gì khác nhau?  

❖ Các nhân vật giải quyết vấn đề như thế nào trong hai câu truyện? 

❖ Các nhân vật đã giải quyết vấn đề theo cùng một cách? 

❖ Điều gì xảy ra với nhân vật chính? 

• Để trẻ nói về những điểm giống và khác nhau của nhân vật. 

  

Kinh nghiệm của 

Corduroy trong 

Corduroy Writes a 

Letter có khác biệt, vì 

cậu ấy đang giúp Lisa 

trong cuốn sách này 

bằng cách gửi thư. 

Trong Corduroy, Lisa 

là người giúp đỡ. Cô 

bé giúp Corduroy 

bằng cách mua cậu 

ấy và đưa về nhà làm 

bạn. 

Corduroy 
đang giúp 
Lisa bằng 
cách gửi 

thư. 
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Nếu hoạt động quá dễ, hãy thử:  

• Chọn hai cuốn sách mà con em quý vị có thể đọc độc lập với các nhân vật có cùng 

kinh nghiệm. 

• Giơ ra bảng neo ở trên. 

• Cung cấp các câu hỏi gợi ý -  

❖ Các nhân vật trong hai câu truyện có gì giống nhau? Điều gì khác nhau?  

❖ Các nhân vật giải quyết vấn đề như thế nào trong hai câu truyện? 

❖ Các nhân vật đã giải quyết vấn đề theo cùng một cách? 

❖ Điều gì xảy ra với nhân vật chính? 

• Để con em quý vị sử dụng các giấy dán ghi chú để viết 2 điểm giống nhau và 2 điểm 

khác nhau (sử dụng một màu cho điểm giống nhau và một màu cho điểm khác 

nhau). 

• Hãy nói: "Hãy nhớ với tư cách là người đọc, con có thể dừng lại và đặt câu hỏi về 

những điểm giống và khác nhau trong kinh nghiệm của nhân vật." 

Nếu hoạt động ở mức vừa phải, hãy thử:  

• Chọn hai cuốn sách khác và lặp lại hoạt động. 


