Khả năng nói

Khả năng nghe

Khả năng đọc

Nhận ra được ý nghĩa của một vài
Tham gia vào những cuộc trò
từ xảy ra thường xuyên trong
Xác định được một vài từ và cụm
chuyện ngắn; trả lời một cách đơn những bài thuyết trình đơn giản và từ chính trong các đoạn văn đơn
giản có/không. (S1)
đọc lớn cho mọi người nghe. (L1) giản. (R1)

Nói lên thông tin đơn giản về các
đề tài quen thuộc. (S2)

Thu thập và đặt tên cho thông tin
từ các nguồn thông tin nói lên
bằng miệng. (L2)

Lắng nghe các cuộc hội thoại và
thảo luận và trả lời các câu hỏi
đơn giản. (L4)

Cách giúp đỡ tại nhà

Trả lời được những câu hỏi
có/không đơn giản. (W1)

Sử dụng ngôn ngữ ttại nhà của
quý vị để nói, kể và đọc các mẩu
chuyện, hỏi và trả lời các câu hỏi
về những ý tưởng mới. Khả năng
tiếng Anh của con em quý vị sẽ tốt
hơn khi khả năng ngôi ngữ dùng
tại nhà của con em quý vị mạnh
Con em quý vị rất muốn làm việc
hơn. (H1)
và làm việc rất chăm chỉ. (T1)

Xác định ý nghĩa của các từ, cụm
từ và thành ngữ xuất hiện thường
xuyên trong các bài văn đơn giản. Nói lên thông tin đơn giản về các
(R2)
đề tài quen thuộc. (W2)

Nói lên những câu ngắn về những Xác định được một vài từ và cụm
đề tài, kinh nghiệm hoặc sự kiện từ chính trong bài thuyết trình và Trả lời các câu hỏi đơn giản về
quen thuộc. (S3)
đọc lớn cho mọi người nghe. (L3) các bài văn quen thuộc. (R3)

Trình bày thông tin đơn giản về
một đề tài và kể lại các sự kiện
theo thứ tự; sử dụng các từ liên
kết thường dùng. (S4)

Khả năng viết

Kể lại một chuỗi các sự kiện đơn
giản theo thứ tự. (W3)

Đặt câu hỏi để làm rõ sự hiểu biết
về những đề tài và đoạn văn quen Nói lên thông tin đơn giản về các
thuộc. (R4)
đề tài quen thuộc. (W4)

Hãy tham gia trong việc học của
con em quý vị. Khuyến khích con
em quý vị học tập bằng cách hỏi
con em quý vị và giáo viên những
câu hỏi về các sinh hoạt trong lớp
và bài tập mang về nhà. (H2)
Giới hạn thời giờ dùng các dụng
cụ kỹ thuật số. Nghiên cứu cho
thấy rằng ngôn ngữ, sự sáng tạo
và khả năng tập trung tăng lên khi
các em nhỏ tuổi tham gia những
sinh hoạt không sử dụng màn
hình phần lớn thời giờ trong ngày.
(H3)
Khuyến khích đọc ở nhà bằng
ngôn ngữ quý vị dùng tại nhà và
tiếng Anh. Lắng nghe con em quý
vị đọc có thể giúp nâng cao khả
năng đọc của trẻ, ngay cả khi quý
vị không hiểu ngôn ngữ của bài
văn. (H4)

Nhận xét của giáo viên

Con em quý vị tham gia nhiều
trong lớp. (T2)

Con em của quý vị biết làm theo
chỉ dẫn. (T3)

Con em quý vị có những ý tưởng
tuyệt vời để viết (T4)

Khuyến khích con em của quý vị
kể lại cho quý vị nghe về sinh hoạt
của các em trong ngày các em đi
học bằng tiếng Anh hoặc ngôn
Tham gia trong việc trao đổi
ngữ dùng trong nhà của quý vị.
Viết những câu đơn giản; dùng
Xác định được một hoặc hai lý do Xác định được cách thức của một những đoạn văn ngắn về những
Yêu cầu các em cho biết càng
Con em của quý vị có thể hỏi và
một số hình thức văn phạm
mà một người nói đưa ra để hỗ trợ hoặc hai lý do hỗ trợ quan điểm
đề tài và đoạn văn quen thuộc; hỏi nhiều chi tiết càng tốt. "Điều con trả lời những câu hỏi trong những
thường được dùng. (S5)
cho ý chính. (L5)
chính mà tác giả đưa ra. (R5)
và trả lời câu hỏi. (W5)
thích nhất trong ngày là..." (H5)
buổi nói chuyện nhóm nhỏ. (T5)
Tham gia vào những cuộc trò
Viết những đoạn văn tường thuật
chuyện ngắn và trả lời những câu Xác định được đề tài chính và trả
hoặc thông tin về những đề tài,
hỏi đơn giản và những câu hỏi bắt lời những câu hỏi về những bài
Thu thập thông tin từ các nguồn
bài văn, hoặc kinh nghiệm quen
Con em của quý vị có thể hỏi và
đầu bằng wh- về những đề tài
thuyết trình và đọc lớn cho mọi
bằng văn bản và xác định được
thuộc, trong đó có một vài chi tiết.
trả lời các câu hỏi trong những
quen thuộc. (S6)
người nghe. (L6)
thông tin chính. (R6)
(W6)
Liên lạc với giáo viên ELL (H6)
buổi thảo luận của cả lớp. (T6)

Đáp ứng nhận xét của người khác Xác định ý nghĩa của những từ
và đóng góp ý kiến của riêng
ngữ cụ thể theo nội dung và một
mình. (S7)
số thành ngữ. (L7)

Tham gia các sinh hoạt ngoài nhà
Xác định ý chính hoặc ý nghĩa, trả
trường nơi con em quý vị có thể
lời câu hỏi về một số chi tiết
Giới thiệu đề tài thông tin bao gồm học ngôn ngữ theo ngữ cảnh qua
chính. (R7)
nhiều điều thật sự về đề tài. (W7) sự giao tiếp với các bạn
Liên lạc với giáo viên ELL (T7)

Nói lên ý kiến về một đề tài hoặc Lắng nghe các cuộc trò chuyện và
câu chuyện quen thuộc và đưa ra thảo luận và trả lời nhận xét của
lý do cho ý kiến đó. (S8)
người khác. (L8)
Tóm tắt một phần đoạn văn. (R8)
Viết được và mở rộng những câu
đơn giản và một số câu kép. (S9)

Chú trọng vào những mục tiêu
khác. (L9)

Trình bày những bài thuyết trình
ngắn với những đoạn văn, đề tài
và sự kiện quen thuộc, trong đó
có một vài chi tiết. (S10)
Chú trọng vào những mục tiêu
khác. (S11)

Chú trọng vào những mục tiêu
Xem nhận xét của giáo viên. (L10) Xem nhận xét của giáo viên. (R10) khác. (W10)
Xem nhận xét của giáo viên.
Liên lạc với giáo viên ELL. (L11) Liên lạc với giáo viên ELL. (R10) (W11)

Xem nhận xét của giáo viên. (S12)
Liên lạc với giáo viên ELL. (S13)

Chú trọng vào những mục tiêu
khác. (R9)

Viết được và mở rộng những câu
đơn giản và câu kép. (W8)
Kể lại một chuỗi các sự kiện có
đầy đủ chi tiết với phần đầu, phần
giữa và phần cuối. (W9)

Liên lạc với giáo viên ELL. (W12)

