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GÓI THÔNG TIN CỐT LÕI CHUNG 
Câu hỏi. Câu hỏi. Câu hỏi. 

Mẫu Giáo - Ngữ Văn Anh - Đọc Văn K.1 
 

Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung Về cơ bản, điều này có nghĩa là con quý vị có 
thể... 

RI.K.1 Với sự nhắc nhở và hỗ trợ, đặt và trả lời 
các câu hỏi về các chi tiết chính trong một văn 
bản. 

Cho biết ai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao và 
bằng cách nào sau khi nghe kể chuyện. 

 

Thông Tin Cơ Bản:  
 

Trong khi con quý vị đọc sách, điều quan trọng là các em phải có thể trả lời các câu hỏi ai, cái gì, 
khi nào, ở đâu, và tại sao. Ví dụ như, "Tại sao cô gái lại muốn có chiếc áo đầm đó đến vậy?" 
Hoặc "Khi nào ông bố trả lại chiếc búa cho hàng xóm?"  

Những dạng câu hỏi này sẽ giúp con quý vị chú ý kỹ hơn đến nội dung đang đọc. Khi quý vị đọc 
sách hàng ngày cùng con mình, con quý vị sẽ chờ đợi quý vị đặt ra các câu hỏi về những gì các 
em đã đọc. Ở trang tiếp theo, quý vị sẽ tìm thấy một số câu hỏi mà quý vị có thể đặt ra. Quý vị 
cũng có thể tự đặt ra các câu hỏi.  

 
Hoạt động:  
 
1. Lấy một tờ ghi chú post-it hoặc một mảnh giấy nhỏ.  

2. Ghi ra ai, cái gì, khi nào, ở đâu và tại sao lên tờ ghi chú và dán chúng lên một cái túi. Ghi 
một từ hỏi lên mỗi mảnh giấy.  

3. Đọc một câu chuyện cho con quý vị nghe.  

4. Sau khi đọc xong (hoặc sau mỗi trang), yêu cầu con quý vị rút một phiếu câu hỏi ra khỏi túi.  
5. Chọn một câu hỏi từ danh sách khớp với phiếu câu hỏi. Ví dụ như, nếu trẻ chọn "cái gì," phụ 

huynh có thể hỏi, "Điều gì xảy ra trong câu chuyện?"  

6. Yêu cầu con quý vị trả lời câu hỏi và chỉ vào tranh trong sách giúp các em trả lời câu hỏi.  

 

Mở rộng:  
Cũng có thể sử dụng kỹ thuật này trong khi quý vị và con mình xem tivi. 
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Quý vị cần những gì (tài liệu):  

� Cuốn sách  
� Ghi chú post-it  
� Túi giấy  

Thông tin:  
Ai? 

� Ai là nhân vật chính trong câu chuyện?  

� Nếu nhân vật gặp vấn đề, ai giúp nhân vật giải quyết vấn đề?  

� Tác giả là ai?  

� Người minh họa là ai?  

Cái gì?  

� Điều gì xảy ra trước tiên trong câu chuyện?  

� Vấn đề trong câu chuyện là gì?  

� Con nghĩ tiếp theo sẽ xảy ra điều gì?  

� Con nghĩ cuốn sách này nói về điều gì?  

� Phần nào của câu chuyện là thú vị nhất?  

Khi nào? Ở đâu?  

� Câu chuyện diễn ra ở đâu?  

� Câu chuyện diễn ra vào lúc nào?  

� Nhân vật thay đổi lúc nào trong câu chuyện?  

Tại sao?  

� Tại sao nhân vật lại có hành động như vậy?  

� Tại sao con thích cuốn sách này?  

� Tại sao nhân vật lại...  

Bằng cách nào?  

� Con mô tả nhân vật như thế nào?  

� Vấn đề được giải quyết bằng cách nào?  

� Nhân vật có thể đã giải quyết vấn đề bằng cách nào khác?  

� Nhân vật cảm thấy thế nào khi... 


