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Cách Sử dụng Cẩm nang hướng dẫn về 
Giáo trình học dành cho Phụ huynh:

Cẩm nang này cung cấp cho quý vị các công cụ cần thiết để hỗ trợ con quý 
vị tại nhà. Trong cẩm nang này, quý vị sẽ tìm thấy các phương pháp dựa 
trên giáo trình giảng dạy của DCPS nhằm giúp con quý vị đạt được mục 
tiêu học tập của em. Quý vị sẽ hiểu rõ hơn những gì con quý vị đang học ở 
trường và những gì quý vị có thể làm để giúp cải thiện việc học tại nhà.

Những Việc Quý vị Có thể Làm: 

Quý vị đóng vai trò rất quan trọng trong kết quả học tập của con mình. Dưới 
đây là một số việc quý vị có thể làm để hỗ trợ việc học tại nhà: 

 ► Hãy giải thích với con quý vị rằng học vấn là nền tảng dẫn đến thành công. 

 ► Biết những kiến thức mà con quý vị cần phải học ở lớp 2.

 ► Giúp con quý vị đặt ra các mục tiêu học tập cao cả trong ngắn hạn và dài hạn. 

 ► Dành riêng thời gian và địa điểm để con quý vị làm bài tập về nhà.

 ► Trò chuyện cùng con về diễn biến ngày học ở trường và thường xuyên theo 
sát tiến độ học của con. 

 ► Bảo vệ quyền lợi của con.

 ► Chia sẻ về các điểm mạnh của con quý vị với giáo viên.

Các câu hỏi dành cho Giáo viên của Con Quý vị:

Khi thảo luận cùng giáo viên của con về tiến độ học tập của con quý vị, quý vị 
nên đưa ra một số câu hỏi sau đây:

 ► Các mục tiêu học tập là gì? Thầy/cô có thể cho tôi xem ví dụ về những bài 
làm của học sinh đáp ứng được mục tiêu học tập đó không?

 ► Liệu tôi có thể xem một ví dụ về bài làm của con tôi được không? Bài làm 
này đáp ứng hoặc chưa đáp ứng được các mục tiêu học tập như thế nào?

 ► Học lực của con tôi có đạt hoặc vượt mức yêu cầu đối với cấp lớp không? 
Có các hình thức trợ giúp thêm nào? Tôi có thể làm gì khi ở nhà?

 ► Lớp học có những thói quen nề nếp nào mà tôi cũng nên sử dụng tại nhà?
 ► Hàng ngày tôi nên hỏi con tôi những dạng câu hỏi như thế nào về lớp học?

Trò chuyện cùng Con:

Những cuộc trò chuyện hữu ích sẽ giúp con quý vị hiểu rằng chúng ta quan tâm 
tới cuộc sống của các em. Dưới đây là một số câu hỏi gợi chuyện mà quý vị có 
thể cân nhắc sử dụng:

 ► Hãy kể cho ba/mẹ nghe điều tuyệt vời nhất của con trong ngày hôm nay.

 ► Hôm nay con phải làm việc gì khó nhất?

 ► Con có thể cho ba/mẹ xem hôm nay con học được những gì không?

 ► Con đang đọc những sách gì ở trường? Hãy miêu tả về nhân vật yêu thích 
của con? Tại sao con lại thích nhân vật đó?

 ► Con nghĩ là con nên làm gì nhiều hơn ở trường? Có điều gì mà con nghĩ 
mình nên làm ít hơn không? Tại sao vậy?



VĂN KHOA ANH NGỮ TOÁN

HỌC KỲ 
MÙA THU

Các học sinh biết được rằng thực vật có nhiều 
đặc điểm khác nhau, hỗ trợ cho quá trình sinh 
trưởng của chúng và thực vật phụ thuộc vào 

các sinh vật khác để nuôi dưỡng quá trình sinh 
trưởng này. Học sinh sẽ tìm hiểu làm thế nào 
thực vật có thể trở thành nguồn lương thực 

quan trọng và mang lại vẻ đẹp cho môi trường.
•••

Học sinh học về khái niệm khoa học đằng sau 
các hiện tượng thời tiết xấu và ảnh hưởng của 

chúng đối với con người và cộng đồng. 
•••

Học sinh học được rằng có thể sử dụng công 
nghệ để giải quyết các vấn đề và giúp cho cuộc 
sống của con người dễ dàng hơn, công nghệ đã 
thay đổi từ trước đến nay như thế nào, và công 
nghệ sẽ tiếp tục thay đổi theo thời gian, và sẽ 

xuất hiện các vấn đề mới cần khắc phục.

Học sinh sẽ cộng và trừ trong 
phạm vi 100 bằng cách sử dụng các 
phương pháp xác định giá trị theo 

vị trí và đo chiều dài của đồ vật.
•••

Học sinh sẽ hiểu giá trị theo vị trí của 
các số có ba chữ số và sử dụng các biểu 

tượng so sánh (<, > hoặc =) để  
so sánh các số có ba chữ số.

HỌC KỲ 
MÙA ĐÔNG

Học sinh học được rằng có nhiều dạng địa 
hình khác nhau trên Trái đất, với các đặc 
điểm khác nhau có thể thay đổi do các 

nguyên nhân tự nhiên. Có thể sử dụng bản 
đồ để nhận biết các dạng địa hình khác nhau 

trên Trái đất, và các địa hình trên Trái đất 
ảnh hưởng đến các sinh vật sống trong môi 

trường của chúng như thế nào.
•••

Hoạt động xã hội có nghĩa là đấu tranh cho 
sự thay đổi hoặc cho những gì mà bạn tin 
tưởng. Bất kỳ ai cam kết hành động thúc 

đẩy sự thay đổi về xã hội, chính trị hoặc môi 
trường trong cộng đồng của họ đều có thể là 
nhà hoạt động xã hội. Các học sinh làm việc 
như một cộng đồng để xác định các vấn đề 

đang xảy ra tại địa phương nhằm  
ủng hộ cho sự thay đổi.

Học sinh sẽ cộng trừ trong phạm 
vi 1000 và giải các bài toán đố 

với các chữ số đến 100.

•••
Học sinh sẽ nhận diện các số chẵn 
và số lẻ, và sử dụng phép cộng để 
giải các bài toán có các nhóm đồ 

vật với số lượng bằng nhau.

HỌC KỲ 
MÙA XUÂN

Các học sinh học về hai quốc gia tiếp giáp với Hoa 
Kỳ là Canada và Mexico—bằng cách so sánh và 
đối chiếu các điểm khác biệt về văn hóa và liên 
tưởng đến nội dung bài đọc. Các học sinh hiểu 
ý nghĩa câu, nơi sống ảnh hưởng đến lối sống. 

•••Các câu truyện ngụ ngôn, truyện dân gian và 
truyện cổ tích đều có các phiên bản khác nhau 
về cùng một câu chuyện. Học sinh sẽ thấy mỗi 
câu chuyện có thể dạy cho chúng ta những bài 

học hay vấn đề đạo đức như thế nào; và mỗi câu 
chuyện có các đặc điểm khác nhau như thế nào. 

Các em sẽ sử dụng những câu chuyện này làm bài 
đọc tạo cảm hứng cho bài viết kể về  
cuộc sống của bản thân đã dạy cho  

các em bài học bổ ích.

Học sinh sẽ đo chiều dài bằng các đơn 
vị chuẩn. Học sinh sẽ biết cách đọc thời 
gian tới năm phút gần nhất, trình bày 
và diễn giải dữ liệu và nhận diện các 
hình dạng theo đặc điểm của chúng.

     

Học sinh sẽ tìm hiểu động vật và thực vật 
cần và phụ thuộc lẫn nhau như thế nào.

•••
Học sinh sẽ tìm hiểu về các tính 
chất và trạng thái của vật chất.

Các cộng đồng có quan trọng không? 
Học sinh sẽ tìm hiểu ý nghĩa của tư cách 

công dân, cả trong cương vị học sinh 
cũng như thành viên của cộng đồng.

•••
Tại sao cần đến chính phủ? Học sinh 
sẽ tìm hiểu về luật pháp, các nguyên 
tắc và hệ quả, cả trong lớp học và ở 

Hoa Kỳ, và thảo luận về tầm quan trọng 
của các luật lệ và nguyên tắc đó.

Học sinh sẽ tìm hiểu các bản đồ và các 
hình thái của nước trên Trái đất.

•••
Học sinh sẽ khám phá những thay đổi có 

thể xảy ra đối với cảnh quan Trái đất.

Nước Mỹ là một tô xà-lách trộn hay 
nồi lẩu thập cẩm? Học sinh thảo luận 
về việc, mặc dù có các nền văn hóa và 

thành phần xuất thân khác nhau, nhưng 
cộng đồng của các em đều là một khối 
thống nhất và cùng chung các nguyên 
tắc, mục tiêu và phong tục tập quán.

Điều gì tạo nên một nơi chốn? Học sinh sử dụng các yếu tố liên kết với gia 
đình của các em để tìm hiểu về các quốc gia và khu vực khác, có lưu ý đến 

tầm quan trọng của các địa danh và sự kiện lịch sử ở những nơi đó.
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Sử dụng một chiếc thước kẻ để 
đo các vật dụng khác nhau trong 
nhà. Ghi lại các thông số đo và 
sau đó dựa trên các thông số 
có được để xác định vật dụng 
nào lớn hơn hoặc nhỏ hơn. 

•••
Ghi “hàng trăm”, “hàng chục”, hoặc 
“hàng đơn vị” lên các đĩa giấy, sau 
đó xếp những chiếc đĩa này theo 

thứ tự và đặt một viên xúc xắc lên 
mỗi chiếc đĩa. Tung viên xúc  

xắc trên mỗi đĩa để tạo ra  
một số có ba chữ số.

Đi dạo trong thiên nhiên và chụp 
hình ba loại cây khác nhau. Sử 
dụng internet để tìm tên của 

các loại cây đã quan sát được.

•••Vẽ phác thảo bản đồ nước Mỹ và 
minh họa những nơi thường hay 

gặp các quy luật thời tiết xấu nhất, 
chẳng hạn như: bão ở Florida.

•••
 Sử dụng internet để so sánh và đối 

chiếu hình ảnh của các loại điện 
thoại di động, máy tính, TV và máy 
chơi game khác nhau trong cuộc 
sống của bạn. Các vật dụng  
đã thay đổi như thế nào?

Đi thăm Sở thú Quốc gia và 
tìm các ví dụ cụ thể về mối 
quan hệ cộng sinh của các 
loài động vật và thực vật.

•••
Đề nghị con quý vị lập một 

danh sách các vật dụng 
trong nhà có thể giúp giữ 

lạnh thực phẩm và/hoặc đồ 
uống khi không có tủ lạnh.

Thảo luận xem việc du lịch đến Mexico 
hoặc Canada sẽ khác nhau theo các 
thời điểm khác nhau trong năm như 
thế nào. Nhận biết các hoạt động có 
thể thực hiện được ở cả hai vùng này 

cũng như các hoạt động chỉ có thể 
thực hiện được ở một trong hai nơi.

•••
Viết lại một câu chuyện ngụ ngôn, chẳng 

hạn như “Sư tử và Chuột” hay  
“Công Chúa Lọ Lem” bằng cách sử  
dụng các thành viên trong gia đình  
làm nhân vật và thay đổi bối cảnh  

hoặc phần kết câu chuyện. 

Thảo luận về vai trò của các 
học sinh ở trường và các cơ 

cấu điều hành của trường học. 
Các giáo viên có vai trò gì? 

Còn gia đình thì sao?

Tập tìm nước Mỹ trên bản 
đồ thế giới, cũng như các địa 

điểm khác quan trọng đối 
với gia đình quý vị. Quý vị sẽ 

được giao thực hiện một cuộc 
phỏng vấn ngoài lớp học với 
một thành viên gia đình của 

mình. Hãy giúp con của quý vị 
phỏng vấn người này và giúp 

các em hiểu thêm về di  
sản của gia đình mình.

Lưu một cuốn nhật ký về đọc 
sách để ghi chép lượng thời 
gian mà quý vị dành cho việc 
đọc sách hàng ngày! Ghi các 

tiêu đề sách và các nhân vật yêu 
thích của quý vị trong mỗi câu 

chuyện. Ghi cả các đặc điểm của 
nhân vật mà quý vị ngưỡng mộ.

•••
Tới thư viện địa phương nơi để 

mượn về ba cuốn sách mới! Truy 
cập website bit.ly/findmylibrary 
để tìm chi nhánh thư viện tại địa 
phương của quý vị. Đừng quên 

thêm các cuốn sách mới mà  
quý vị đọc vào nhật  

ký đọc sách!

Truy cập website 
bit.ly/DCPSTellTime để tập cách 

chỉnh kim đồng hồ chỉ giờ và 
chỉ phút cho đúng thời gian. 

Thử tất cả các cấp độ kỹ năng khác 
nhau trong quá trình thực hiện.

Dùng đất sét để tạo một núi lửa mô 
hình. Dùng một cuốn sách về núi lửa 

để giúp tạo một bức tranh quang 
cảnh xung quanh. Quý vị có thể nhìn 
thấy những gì xung quanh một ngọn 
núi lửa? Sau đó, thêm giấm và baking 
soda vào bên trong ngọn núi lửa đã 

xây và nhìn xem điều gì xảy ra!

•••Phỏng vấn một người lớn tuổi trong 
cộng đồng của quý vị.  Đề nghị họ nghĩ 
đến một nhà hoạt động xã hội mà họ 

ngưỡng mộ.  Nhà hoạt động xã hội này 
quan tâm đến những vấn đề gì? Nhà 

hoạt động xã hội này sống ở thời nào?  
Nhà hoạt động xã hội này đã  

cố gắng tạo nên sự thay  
đổi như thế nào?

Sử dụng các đồ gia dụng đơn 
giản như miếng vải bông, 
mì nui và/hoặc đất sét để 

tạo ra một mô hình đáy đại 
dương. Thảo luận về các đặc 
điểm của vùng biển sâu và 

đời sống động vật ở đó.
•••

Phỏng vấn một người có xuất 
thân từ nền văn hóa khác. 
Sau đó thảo luận về những 
điểm khác biệt của nền văn 
hóa của người đó so với nền 

văn hóa của quý vị? Điểm 
tương đồng là gì?

Thảo luận với con của quý vị 
về các nền văn hóa và xuất 

thân khác nhau của mọi 
người trong cộng đồng và hỏi 

xem họ coi cộng đồng của 
mình là một “tô sa-lát trộn” 
hay là “nồi lẩu thập cẩm"?

Tới một nơi ở (hoặc ở gần) 
DC có sông hồ.  Giúp con quý 
vị vẽ bản đồ của khu vực đó 
và đánh dấu các địa danh, 
sông hồ và các điểm khác  

của khu vực đó. 

Đưa cho con của quý vị cuốn 
catalog và đề nghị các em xác định 

các vật mà các em muốn và tính 
tổng số tất cả các vật dụng đó.  

•••
Tung một viên xúc xắc và vẽ số lượng 

hình tròn bằng với số trên xúc xắc.  
Sau đó lại tung xúc xắc một lần nữa.  

Lần này, viết dấu X bên trong mỗi 
hình tròn theo chữ số trên xúc xắc.  
Sau đó, đề nghị con quý vị sử dụng 

phép tính cộng lặp lại để tìm ra tổng 
cộng có bao nhiêu dấu X.

Đến thăm Công viên và Vườn 
Thủy sinh Kenilworth. Săn tìm 
ếch quanh hồ vào mỗi dịp cuối 

tuần, lúc 10 giờ sáng. Truy 
cập website bit.ly/DCPSKen 

để biết thêm thông tin.

•••
Quý vị có kế hoạch gì trong 

mùa hè? Tìm năm hoạt động 
mà quý vị có thể thực hiện với 

con để giúp em duy trì việc 
học tập trong mùa hè.

Tới thư viện (hoặc trên mạng 
trực tuyến) và tìm những 

cuốn sách hay bài báo mô tả 
về các thiên tai/hiểm họa và 
ảnh hưởng của chúng đối với 
các sinh vật. Thảo luận xem 
người dân ở DC cần phải lo 
ngại về những thiên tai hay 
hiểm họa nào trong số này.  

bit.ly/findmylibrary
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   CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỂ THỰC HÀNH VỚI HỌC SINH 
LỚP HAI
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