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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 mẫu giáo.

 ► 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

Học sinh sẽ học thế nào là một người bạn 
tốt, vượt qua những khác biệt và trở ngại, 

đối xử với những người khác như cách 
các em muốn được đối xử, và duy trì các 
tập quán cũ với những người bạn mới.

•••
Các học sinh học được rằng những người 
làm việc trong nhóm và tinh thần làm việc 

theo nhóm là các mặt quan trọng trong bất 
kỳ môi trường làm việc nào. Các em khám 
phá phong cách sống và nơi sống của mọi 

người cũng có thể ảnh hưởng đến nơi họ làm 
việc, vui chơi, và cư ngụ trong cộng đồng đó.

•••
Các học sinh học được rằng có nhiều  

dạng thời tiết khác nhau; các ảnh hưởng  
của thời tiết đối với con người và  
môi trường; và học cách ghi chép  

và theo dõi thời tiết.

Các học sinh sẽ học cách đếm đến 
mười, chọn các chữ số đến mười 
khớp với số lượng tương ứng các 

đồ vật, và chia nhỏ các chữ số thành 
các cặp chữ số trong phạm vi 10. 

•••
Các học sinh sẽ tìm hiểu các hình 

không gian 2 chiều và 3 chiều. Các em 
sẽ nhận diện và mô tả các hình dạng 

và sử dụng ngôn ngữ không chính 
quy để mô tả về các điểm tương đồng 

và khác biệt giữa các hình dạng.

HỌC KỲ 
MÙA ĐÔNG

Các học sinh học được rằng các câu chuyện 
được sáng tác với các nhân vật, bối cảnh, 
các sự kiện chính kèm theo một vấn đề 

và giải pháp; các tác giả truyền đạt thông 
tin về các nhân vật trong câu chuyện. 

Các trải nghiệm sống của chúng ta đương 
nhiên sẽ đưa chúng ta đến những câu 

chuyện mà chúng ta muốn chia sẻ.
•••

Các học sinh học được rằng con người có ảnh 
hưởng đến trái đất theo cách tích cực và tiêu 

cực, và trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ 
trái đất. Các em cũng học các phương thức 
bảo vệ môi trường - giảm mức độ sử dụng, 

tái sử dụng, tái chế—và áp dụng những cách 
thức bảo vệ trái đất, chẳng hạn như  
tái chế và tái sử dụng các sản phẩm.

Các học sinh sẽ so sánh chiều dài, trọng 
lượng, dung tích và các chữ số đến 10.

•••
Các học sinh sẽ cộng trừ 

trong phạm vi 10.

HỌC KỲ 
MÙA XUÂN

Các học sinh học được rằng hai người 
từ hai nơi khác nhau trên thế giới, 

có các trải nghiệm khác nhau nhưng 
vẫn có thể giao tiếp được. Trên thế 

giới, phong tục tập quán mỗi nơi mỗi 
khác và thậm chí cũng khác nhau 

ngay cả trong cùng một cộng đồng.

•••
Các học sinh hiểu các chu kỳ sống của thực 

vật, các loài bươm bướm, và động vật 
lưỡng cư; và các loài động thực  
vật chuẩn bị sẵn sàng cho các  

thay đổi theo mùa ra sao.

Các học sinh sẽ học giá trị theo vị trí 
của các số hàng chục bằng cách tách 

các số này dưới dạng 10 và cộng thêm 
các số lẻ. Các em sẽ học đếm đến 

100 theo hàng đơn vị và hàng chục, và 
các em sẽ tạo và ghép các hình dạng.

     

Các học sinh sẽ biết được rằng lực 
tác động có thể làm thay đổi chuyển 

động của một vật như thế nào.

•••
Các học sinh sẽ tìm hiểu các điều 

kiện thời tiết, các quy luật thời tiết 
và ảnh hưởng của mặt trời.

Có phải bất kỳ ai đều có thể trở thành 
anh hùng không? Các học sinh biết được 

rằng có các nhà lãnh đạo và công dân mẫu 
mực trong cuộc sống thực tế và hư cấu, 
và các nhân vật này được nhìn nhận như 
vậy do có một số phẩm chất nhất định.

•••
Chúng ta có cần việc làm không? 

Các học sinh học được rằng có rất nhiều 
dạng công việc mà mọi người thực hiện 

trong các môi trường khác nhau, và phân 
tích cách thức mọi người lập ngân sách.

Các học sinh sẽ tìm hiểu xem các loài 
thực vật và động vật đáp ứng nhu 

cầu của chúng trong môi trường xung 
quanh như thế nào, và ảnh hưởng 
của con người đối với môi trường.

•••
Các học sinh sẽ khám phá các sinh vật 
tương tác với môi trường của chúng 

để đáp ứng nhu cầu như thế nào.

Điều gì khiến nước Mỹ trở thành quốc 
gia đặc biệt? Các học sinh tìm hiểu về 

các ngày lễ và các biểu tượng riêng của 
nước Mỹ qua việc tìm hiểu lịch và tiếp 

xúc với  dạng bài đọc khác nhau.

Tôi đang ở đâu? Các học sinh sử dụng bản đồ và quả địa cầu để thể 
hiện kiến thức hiểu biết về địa điểm và phương hướng.
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KHOA HỌC NGHIÊN CỨU XÃ HỘI

HỌC SINH MẪU GIÁO SẼ HỌC NHỮNG KIẾN THỨC GÌ 
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Giúp con quý vị xác định số lượng 
bằng cách đề nghị em mang cho quý 

vị 4 chiếc bít tất hoặc 7 cái khuy.
•••

Tìm các vật trong cuộc sống 
thực tế có hình dạng khác nhau.  

Hỏi con quý vị xem các em có 
thể tìm một vật nhìn giống 

hình tròn ở trong phòng hoặc 
hình chữ nhật hay không.

Lập một danh sách và vẽ tranh về các 
hoạt động thú vị mà bạn có thể làm 
với những người bạn mới. Niêm yết 

danh sách đó ở nhà và khoanh tròn các 
hoạt động khi bạn làm với bạn bè.

•••Hãy quan sát những người lao động 
chăm chỉ trong cộng đồng của bạn! Họ 
đang làm công việc gì? Thảo luận xem 

những công việc khác nhau mà bạn quan 
sát có điều gì thú vị hay khó khăn.

•••
Theo dõi báo cáo thời tiết trong chuyên mục 
thời sự, sau đó theo dõi thời tiết trong khu 
phố của bạn cho một dịp cuối tuần. Cuối 

cùng, bạn có thể tự lập báo cáo thời tiết riêng 
để chia sẻ với bạn bè và gia đình! Đừng quên 

đưa vào một số bức hình về tình  
hình thời tiết trong những ngày đó.

Đi ra ngoài chơi đá bóng với 
con quý vị. Cho các em thấy 
rằng có thể biết trước là lực 

tác động nhẹ hoặc mạnh 
(chẳng hạn như: đá bóng 

mạnh hơn hoặc nhẹ hơn) sẽ 
ảnh hưởng đến đường bóng 

di chuyển như thế nào.

•••Đi dạo xung quanh ở ngoài trời 
và thảo luận về thời tiết ngày 

hôm đó. Khuyến khích con quý 
vị nghĩ về những cách xây dựng 
các tòa nhà để bảo vệ chúng ta 

tránh các điều kiện  
thời tiết khác nhau.

Viết và minh họa một mẩu 
chuyện ngắn về một gia đình ở 

nơi khác trên thế giới. Mô tả chi 
tiết về thức ăn mà họ ăn, nơi 
họ cư ngụ và đi học, và/hoặc 

những trang phục mà họ mặc.
•••

Những con bươm bướm thật tuyệt 
vời! Vẽ một hình tròn và minh họa 
các giai đoạn sinh trưởng của một 
chú bươm bướm quanh hình tròn. 

Sau đó tìm các bức tranh bươm 
bướm trong các cuốn tạp chí hoặc 

trên mạng trực tuyến để  
dán vào tác phẩm của bạn!

Tập quan sát các biển báo trên đường, các biển báo xe 
buýt hoặc biển báo tàu điện ngầm, hoặc bản đồ trên GPS 
của quý vị hoặc tàu điện ngầm. Thảo luận về cách thức chỉ 
đường của những biển báo này. Sử dụng các ký hiệu mô tả 
để cho biết hướng bên trái, bên phải, gần, xa và các hướng 

chính, chẳng hạn như các góc phần tư của thành phố.

Lưu một cuốn nhật ký về đọc sách để ghi chép lại 
thời gian bạn dành cho việc đọc sách hàng ngày! Ghi 

các tiêu đề sách và các nhân vật ưa thích của bạn 
trong mỗi câu chuyện. Đừng quên nêu đặc điểm 

tính cách của nhân vật mà bạn ngưỡng mộ.

•••
Tới thư viện địa phương để mượn về ba cuốn 

sách mới! Truy cập website bit.ly/findmylibrary 
để tìm chi nhánh thư viện địa phương.

Tập tìm các cặp chữ số trong phạm 
vi 10.  Hỏi con quý vị chữ số nào 
cộng với 4 để thành 10.  Hoặc số 

nào cộng với 7 để thành 10.

•••
Tập đếm theo hàng chục và hàng 

đơn vị đến 100 cùng với con quý vị. 
Vẽ các bức hình để tạo ra các vật có 
hình dạng. Ví dụ: vẽ một ngôi nhà 
có mái nhà hình tam giác và móng 

nhà hình vuông, và nói về hình dạng 
mới được tạo ra.

Viết và mô tả một câu chuyện vui 
về một chuyến đi tới công viên với 

gia đình của bạn là các nhân vật 
chính! Đừng quên vẽ các bức ảnh 
đẹp về những thời khắc vui vẻ mà 

bạn đã trải qua tại công viên.
•••

Gia đình bạn có tái chế không? Nếu 
có, nghĩ về những cách bạn có thể 
tái chế một số vật dụng. Ví dụ: có 

thể dùng mặt sau của tờ giấy để làm 
giấy tô màu, hoặc bạn có thể tạo một 
chiếc tên lửa bằng các ống cuộn giấy 
vệ sinh. Nếu không, tạo một khu tái 

chế nơi bạn có thể thu gom  
lon, chai lọ thủy tinh và giấy.

Lập một danh sách các ngày 
đặc biệt, chẳng hạn như ngày 
sinh nhật, ngày lễ, và các ngày 

quan trọng khác. Sau đó, 
cùng con quý vị ghi các ngày 

này theo thứ tự trên lịch.
•••

Tới thăm Vườn Bươm bướm 
(Butterfly Pavillon) của 

Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên 
Smithsonian, miễn phí vào cửa 

các ngày thứ Ba hàng tuần. 
Truy cập www.mnh.si.edu để 

biết thêm thông tin.

Lưu một tờ lịch ở một nơi sinh 
hoạt chung trong nhà, và tập 

đọc tờ lịch này cũng như đánh 
dấu các ngày quan trọng với 
gia đình quý vị và cộng đồng 

của quý vị. Đề nghị con quý vị 
thêm các ngày lễ cùng với các 

biểu tượng mà các em đã thảo 
luận ở lớp học, chẳng hạn như 

Ngày Martin Luther King Jr. 
trong Tháng Một, Ngày Tổng 

thống trong Tháng Hai và  
Ngày Giải phóng  
trong Tháng Tư.

Đề nghị con quý vị nghĩ 
về những cách giảm ảnh 

hưởng tiêu cực đối với môi 
trường trong khu phố của 
quý vị (và các loài thực vật 

và động vật sinh sống ở đó).

•••
Nghĩ ra một câu chuyện 

trước giờ đi ngủ theo 
cách nhìn của một con 

vật chuyển vào một khu 
trưng bày mới tại sở thú.

Thảo luận về kết quả so sánh 
với con quý vị bằng cách hỏi 

các em vật nào nặng hơn 
hay nhẹ hơn, hoặc hỏi các 
em con vật nào dài hơn.

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

•••
Đến thăm Công viên và Vườn 
Thủy sinh Kenilworth. Đi 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? 

Nghĩ ra năm hoạt động mà 
quý vị có thể cùng làm với 

con quý vị để giúp em tiếp 
tục học tập trong mùa hè.
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   CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỂ LUYỆN TẬP CÙNG VỚI HỌC 
SINH MẪU GIÁO
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