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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 4.

 ► 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 sẽ học về Châu Mỹ thời trước 
Columbus, chuyến thám hiểm, và các khu định 

cư sơ khai ở Hoa Kỳ. Các em so sánh và tổng hợp 
thông tin từ nhiều bài đọc khác nhau và đưa 
ra so sánh về các khu định cư sơ khai ở Mỹ và 

những người dân sinh sống ở đó. Đồng thời, thử 
viết một bài văn trần thuật về lịch sử bằng cách 
tìm hiểu cách viết các bài tường thuật lịch sử. 

•••
Các học sinh đọc nhiều bài viết khác nhau về 

cuộc sống của các nhà văn và xem ví dụ về các 
tác phẩm sáng tạo của họ. Các em biết được 

di sản và các trải nghiệm cuộc sống của tác giả 
giúp định hình con người họ như thế nào. 

Các em cũng sẽ học cách tổng hợp thông tin từ 
nhiều bài đọc khác nhau để minh họa việc cộng 

đồng, các trải nghiệm sống và di sản của một 
người giúp định hình bản sắc của họ  

và ảnh hưởng đến phong cách 
viết của họ như thế nào. 

Các học sinh sẽ sử dụng giá trị 
theo vị trí để làm tròn, so sánh và 

giải các bài toán đố cộng trừ.

•••
Các học sinh sẽ giải các bài toán 

nhân chia nhiều chữ số bằng 
các phương pháp xác định giá 

trị theo vị trí khác nhau.

HỌC KỲ 
MÙA ĐÔNG

Các học sinh biết được tại sao những người 
khai hoang ở Mỹ lại muốn độc lập tách khỏi 

Vương quốc Anh. Các em đọc về các sự kiện lớn 
diễn ra vào thời kỳ giữa những năm 1770, gây 
ra xung đột và dẫn tới cuộc chiến tranh giữa 

các thuộc địa Mỹ và Vương quốc Anh. Các học 
sinh biết được quan điểm của một người ảnh 

hưởng đến sự hiểu biết và/hoặc ý kiến của độc 
giả về Chiến tranh Cách mạng Mỹ như thế nào.

•••
Các học sinh biết được rằng đá và khoáng chất 
đóng vai trò quan trọng trong thế giới tự nhiên 
và xã hội loài người. Trong khi học, các em sẽ 
hiểu đá được hình thành như thế nào và thay 

đổi ra sao theo chu kỳ của đá và cách phân loại 
đá thành ba nhóm chính – đá nóng chảy, đá 

trầm tích, và đá biến chất. Các học sinh hiểu vai 
trò của đá đối với các trận động đất, núi lửa,  
xói mòn và hóa thạch, là tất cả những hiện 

tượng ảnh hưởng đến con người.

Các học sinh sẽ so sánh và sắp xếp 
các phân số theo thứ tự. Học sinh 
sẽ giải các bài toán liên quan đến 

cộng, trừ và nhân với phân số.

•••
Các học sinh sẽ hiểu và viết các phân 
số dưới dạng số thập phân. Các học 
sinh sẽ so sánh số thập phân bằng 
cách suy luận về kích cỡ của chúng.

HỌC KỲ 
MÙA XUÂN

Các học sinh sẽ học về những người anh 
hùng trong thần thoại Hy Lạp cổ đại và 

thời hiện tại. Các em cũng sẽ tìm hiểu về 
nhiều yếu tố và đặc điểm khác nhau khiến 

một người trở thành anh hùng. Các học 
sinh cũng sẽ phân tích những cách thức 

mà các tác giả sử dụng hình tượng người 
anh hùng để truyền tải thông điệp chính 

của một bài đọc.

Các học sinh sẽ hiểu, có thể 
nhận dạng và đo các góc.

   

Các học sinh tìm hiểu các bộ phận của động 
thực vật và thụ thể cảm giác của động vật.

•••
Các học sinh sẽ học về cách thức 

truyền và dự trữ năng lượng.

Điều gì khiến Bắc Mỹ trở nên đặc biệt 
đến như vậy? Các học sinh sẽ phân tích 

mối quan hệ tương tác giữa Thổ dân 
châu Mỹ da đỏ và môi trường, tìm hiểu 
về các tín ngưỡng tôn giáo của họ cũng 
như cách thức sinh sống của các bộ tộc 
trước khi Người Châu Âu Đến Khai Phá.

•••
Cuộc sống ở nước Mỹ thuộc địa có tốt 

đẹp không? Các học sinh sẽ tìm hiểu việc 
hình thành các thuộc địa và các định chế 
đã phát triển theo thời gian như thế nào.

Các học sinh sẽ khám phá cách thức 
con người giao tiếp từ xa bằng cách sử 

dụng sóng ánh sáng hoặc sóng âm.

•••
Các học sinh sẽ lập và so sánh 

nhiều giải pháp nhằm giảm nhẹ ảnh 
hưởng của các quy trình tự nhiên 

của Trái đất đối với con người.

Cuộc Cách mạng giúp đoàn kết hay chia 
rẽ nước Mỹ? Các học sinh diễn giải tầm 

quan trọng của Tuyên ngôn Độc lập, và xác 
định các nguyên nhân kinh tế, chính trị và 
xã hội của cuộc Chiến tranh Cách mạng.

Làm thế nào để tạo ra một “Hợp Chủng Quốc hoàn hảo hơn nữa?” Các học sinh sẽ phân tích 
các lỗ hổng trong Tuyên ngôn Độc lập và Các điều khoản Hợp bang, sau đó sẽ tìm hiểu quy 
trình hoạt động của Hiến pháp và ý nghĩa của Hiến pháp đối với các công dân Mỹ ngày nay.
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Đề nghị con quý vị dạy quý vị  
cách giải các bài toán nhân và chia 
bằng các phương pháp khác nhau.

Tới thư viện địa phương để tìm 
ba bài đọc khác nhau về những 

người định cư Mỹ và châu 
Âu. Xem lại các nguồn bài đọc 
này và ghi chép những điểm 

tương đồng và khác biệt về mỗi 
nguồn. bit.ly/FindMyLibrary

•••
Mỗi người đều có một câu chuyện 
riêng. Bạn muốn câu chuyện của 
mình sẽ như thế nào khi về già? 
Kể câu chuyện cuộc đời của bạn  

mà bạn mong muốn sẽ như  
vậy khi trưởng thành.

Đố con quý vị nghĩ về những loài 
động vật có giác quan tốt hơn 

chúng ta trong số năm giác quan 
mà chúng ta có. Lập một danh 
sách và tiếp tục thêm vào danh 
sách đó khi các em nghĩ ra được 

những ví dụ khác (chẳng hạn 
như: chó có thể nghe và ngửi 

thính hơn nhiều so với người).

•••Bật nảy một trái bóng cao su ở các 
độ cao khác nhau và quan sát việc 
này ảnh hưởng đến độ bật cao của 
trái bóng như thế nào (và sau đó 
bật được trong bao lâu). Đề nghị 
con quý vị liên tưởng giữa hoạt 

động này với thế năng  
và động năng.

Tham quan Bảo tàng Lịch sử Tự 
nhiên Smithsonian. Khám phá khu 

trưng bày các loại đá và khoáng chất 
tại viện bảo tàng. Chọn hai loại đá/
khoáng chất khác nhau và tìm hiểu 
các điểm tương đồng và khác biệt 
của chúng. Sau đó, xác định cách 
thức sử dụng các loại đá/khoáng 

chất này. Có thể dùng để làm trang 
sức? Có thể dùng để xây dựng? 

Ghé thăm Bảo tàng Quốc gia về 
Thổ dân Châu Mỹ Da đỏ (miễn 
phí) hoặc Công viên Quốc gia ở 

D.C. Thảo luận về phong cảnh tự 
nhiên của khu vực này với con quý 

vị và những lợi ích mà tự nhiên 
có thể mang lại cho con người.

•••
Hỏi con quý vị về cuộc sống 

của những người khác nhau ở 
nước Mỹ thuộc địa, bao gồm cả 
những người có bản sắc riêng. 

Thảo luận với con quý vị về việc 
quốc gia, con người và các định 
chế của chúng ta thay đổi theo 

thời gian như thế nào để  
mang lại cho người dân  

nhiều quyền hơn. 

Đề nghị con quý vị diễn tập Phiên điều trần Quốc 
hội Giả định “We the People” trong bốn phút, 

và sau đó đặt các câu hỏi để giúp các em chuẩn 
bị cho Phiên điều trần Quốc hội Giả định.

Lưu một cuốn nhật ký ghi lại 
lượng thời gian mà quý vị dành 
để đọc sách hàng ngày! Liệt kê 

các nhân vật ưa thích của quý vị 
từ mỗi câu chuyện và xác định 
một đoạn trong câu chuyện mà 

nhân vật thể hiện một phẩm 
chất mà quý vị ngưỡng mộ.

•••
Tham quan Sở thú Quốc gia!  

Ghi lại các quan sát (như màu 
sắc, hình dạng và kích thước) 
của năm con vật yêu thích của 
bạn. Quan sát một cách khách 

quan nhất có thể. Ví dụ:  
“Sư tử có màu da nâu  

vàng và rất khỏe.”

Nhận biết các góc trong cuộc sống 
thực tế. Xác định các góc này là góc 
nhọn, góc vuông hay góc tù và sau 

đó thử đoán số đo của góc đó.

Paul Revere đã cảnh báo về 
việc người Anh sẽ tới trên 
lưng ngựa. Viết một thông 
điệp cảnh báo như thông 

điệp của Paul Revere, nhưng 
là cho Facebook, tin nhắn 

qua điện thoại, Twitter hoặc 
Instagram. Thông điệp này 

khác nhau ở điểm gì?

Tham quan triển lãm Pháo hạm 
Philadelphia của Bảo tàng Lịch 
sử Hoa Kỳ. Sau đó, vẽ lại bức 
tranh về trận chiến đã đánh 

chìm Chiến thuyền Philadelphia. 
Truy cập americanhistory.si.edu 

để biết thêm thông tin.

•••Hãy ghé thăm Vườn Bươm 
bướm (Butterfly Pavillon) của 

Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên 
Smithsonian, miễn phí vào 
các ngày Thứ Ba. Truy cập 

mnh.si.edu để biết  
thêm thông tin.

Thảo luận về nguyên nhân và 
kết quả của những việc xảy 

ra trong cuộc sống hàng ngày 
của con quý vị, cũng như các 

kết quả thay đổi tùy thuộc 
vào ngữ cảnh như thế nào.

Đề nghị con quý vị lựa chọn  
các em có thể sống mà không 
có TV hoặc điện thoại di động 

(hoặc máy tính/thiết bị máy tính 
bảng) hay không. Thảo luận về 

các ưu và nhược điểm khi có một 
thiết bị này so với thiết bị kia.

•••
Thảo luận về kịch bản “Nếu-thì” 

sau đây với con quý vị: Nếu dự báo 
sẽ có động đất vào ngày mai thì 
sao? Quý vị sẽ làm gì? Quý vị và 

gia đình quý vị sẽ thực hiện những 
bước nào? Đề nghị các em lập một 
kế hoạch ứng phó khẩn cấp trong 

trường hợp xảy ra động  
đất hoặc thiên tai khác.

Tìm và nhận biết các phân số trong 
cuộc sống thực tế. Để con quý vị 
khám phá những chiếc muỗng 
và ly đo lường và thực hiện các 

quan sát cũng như so sánh về kích 
cỡ của các phân số khác nhau. 

•••
Tìm các phân số và số thập phân 
trong các quảng cáo bán hàng. 

Đề nghị con quý vị quy đổi số thập 
phân sang phân số và ngược lại.

Tới tham quan Lễ hội Hoa 
Anh đào Quốc gia  
bit.ly/DCPSCherry.

•••
Nói về một sự kiện đang 

diễn ra, nơi mọi người giúp 
bảo vệ hoặc gây hại cho môi 

trường. Thảo luận về việc 
hành vi đó sẽ ảnh hưởng 

đến cuộc sống của con người 
trong tương lai như thế nào.

Văn khoa Anh ngữ Hoạt động Bổ trợKhoa họcToán Nghiên cứu Xã hội
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