
 

 

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.   

AKS: hỏi và trả lời các câu hỏi về các chi tiết chính trong một văn bản, chẳng hạn như ai, cái gì, khi nào, ở 

đâu, tại sao và như thế nào, có hỗ trợ và có nhắc 

Điều này có nghĩa là… 

Trẻ có thể kể xem ai là nhân vật trong câu 

chuyện. 

Trẻ có thể kể những gì đang xảy ra. 

Điều này sẽ là… 

Hành động 1: Trẻ có thể nghe một câu chuyện, nhìn 

vào bức tranh và trả lời câu hỏi: Ai được nhắc đến 

trong câu chuyện? 

Hành động 2: Trẻ có thể nghe một câu chuyện, nhìn 

vào bức tranh và trả lời câu hỏi: Điều gì đang xảy ra 

thế? 

 

Tên hoạt động: Đọc, Nhìn, Nói 

Tài liệu cần thiết:  

1. một cuốn sách tranh yêu thích để cha mẹ đọc to cho con nghe 
2. một cuốn sách tranh yêu thích để con đọc to cho cha mẹ nghe 
3. một văn bản trực tuyến được đọc to cho cha mẹ và con cùng nghe: 

https://www.getepic.com/sign-in hoặc https://www.gwinnettpl.org/ 
 

Bookmark với các câu hỏi: Ai? Chuyện gì đang xảy ra?  
 

Hướng dẫn:  

Trước khi đọc:  

1. Chỉ cho con em quý vị xem bìa sách. Để con lật qua các trang để xem hình ảnh.  

2. Đưa ra một dự đoán: Quý vị nghĩ câu chuyện sẽ nói về điều gì? Tại sao quý vị nghĩ thế? 

 

Trong quá trình đọc:  

1. Đọc to 2 hoặc 3 trang cho con em quý vị nghe. 

2. Nhìn vào các bức tranh và nói "hãy cho mẹ biết những gì con nhìn thấy." (Thí dụ: ngựa, cỏ, 

chuồng) 
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3. Hãy nói về câu chuyện. Hãy sử dụng dấu trang để nhắc nhở chính quý vị và con hỏi: Ai được 

nhắc đến trong câu chuyện? Họ đang làm gì? (Thí dụ: Con ngựa được nhắc đến trong câu 

chuyện. Nó đang ăn cỏ.) 

4. Hãy đảm bảo cho con em quý vị cơ hội để hỏi và trả lời các câu hỏi. 

5. Hãy lặp lại bằng cách dừng vài trang mỗi lần để ĐỌC, NHÌN và NÓI. 

 

Sau khi đọc:  

Hãy hỏi con em quý vị: Con yêu thích phần nào trong cuốn sách này nhỉ? Con nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp 

theo? Con học được gì từ câu chuyện này nhỉ? Dự đoán của con về câu chuyện có đúng không? 

Nếu hoạt động quá khó, hãy thử:  

1. Đặt tên cho những gì có trong hình ảnh. 
2. Hãy nói những gì đang xảy ra dựa trên hình ảnh. Hãy chấp nhận câu trả lời hợp lý. 
3. Hãy mô hình hóa suy nghĩ của riêng quý vị. Đọc một vài trang. Rồi dừng lại để xem các hình ảnh. 

Hãy chỉ ra mọi thứ cho con em quý vị và gọi tên chúng. (Nhìn kìa, có một con ngựa.) Sau đó nói 
về câu chuyện. (Con ngựa đang ăn cỏ. Không biết ngựa có thấy cỏ ngon không.) 

Nếu hoạt động quá dễ, hãy thử:  

1. Bổ sung thêm các câu hỏi: Câu chuyện đang xảy ra ở đâu? (Bên ngoài, trên cánh đồng, gần 
chuồng) 

2. Tại sao chúng lại làm điều đó? (Con ngựa ăn cỏ vì nó đói.) 
3. Chúng làm điều này như thế nào? (Con ngựa cúi xuống và dùng răng để ăn.) 
4. Hãy minh họa câu chuyện để thể hiện "CÁCH" nhân vật đã làm điều gì đó. 

Nếu hoạt động phù hợp rồi, hãy thử:  

1. Chọn một cuốn sách khác và lặp lại hoạt 

động. 

2. Sử dụng nhãn dán hình ? & nhãn dán hình 

bóng đèn  

○ Khi quý vị đọc, khi quý vị nghĩ ra một 

câu hỏi, hãy giơ nhãn dán hình câu 

hỏi lên và hỏi. 

3. Khi quý vị có thể trả lời câu hỏi được đặt ra 

hoặc quý vị có một ý tưởng, hãy sử 

dụng nhãn dán hình bóng đèn. (Điều này 

giúp trẻ phân biệt giữa đặt câu hỏi và phát 

biểu.) 


