
Tiêu Chuẩn Học Tập Theo Cấp Lớp 
LỚP MẪU GIÁO

CÁC GIA ĐÌNH WPS THÂN MẾN
Tài liệu này phác thảo các mục tiêu học tập, hoặc các tiêu chuẩn mà con quý vị sẽ làm việc trong suốt năm 

học. Mục đích là để con quý vị thể hiện sự thành thạo trong từng mục tiêu học tập này vào cuối năm. Vào cuối 
mỗi quý, quý vị sẽ nhận được báo cáo cho biết sự tiến bộ mà con mình đạt được trong việc làm chủ các mục 
tiêu học tập. 

Các mục tiêu học tập được lấy trực tiếp từ thang đo mức độ thành thạo mà giáo viên sử dụng hàng ngày để 
lập kế hoạch và lên lớp. Chúng tôi mời quý vị truy cập trang web học khu chúng tôi, USD259.org/Grading, để 
khám phá các mục tiêu học tập theo thang điểm thành thạo, giúp quý vị trở nên quen thuộc với sự tiến triển 
của việc học được cung cấp trên mỗi thang đo, và xem xét các câu hỏi và câu trả lời thường gặp về hướng dẫn 
và cách chấm điểm tham khảo tiêu chuẩn.

Chúng tôi rất vui mừng về sự thay đổi đối với hướng dẫn tham khảo tiêu chuẩn và cách chấm điểm sử 
dụng thang đo thành thạo và mục tiêu học tập. Cải cách này sẽ hỗ trợ học sinh của chúng tôi trong hành trình 
sẵn sàng cho tương lai!

MỤC TIÊU THÓI QUEN LÀM VIỆC/HÀNH VI
THÓI QUEN LÀM VIỆC  

• Hoàn Thành Công Việc: Hoàn thành công việc theo
thời gian chỉ định

• Tham gia và Cam kết: Lắng nghe, tham gia trong lớp
học và cam kết vào quá trình học tập trên cơ sở nhất
quán

• Làm theo Chỉ dẫn: Biết và hành động theo các quy tắc
của lớp học & hướng dẫn bằng lời hoặc bằng văn bản

PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
• Nhận thức Xã hội: Thể hiện sự nhận thức về suy nghĩ,

cảm xúc và sự khác biệt của người khác,(ví dụ học
sinh có phản ứng phù hợp với người khác trong các
hoàn cảnh khác nhau.)

• Kỹ năng Giao tiếp: Thể hiện kỹ năng giao tiếp và xã
giao để tương tác hiệu quả trong các mối quan hệ

PHÁT TRIỂN CÁ TÍNH 
• Nguyên tắc Cốt lõi: Trong nhiều bối cảnh khác nhau, hãy

thể hiện những đặc điểm của tính cách tốt (như trung thực,
tốt bụng, tự chủ và kiên trì) và có thể tự đánh giá việc sử
dụng những đặc điểm này

• Kỹ năng Ra Quyết định: Thể hiện trách nhiệm và kỹ năng ra
quyết định hiệu quả trong nhiều bối cảnh

• Kỹ năng Giải quyết Vấn đề: Phát triển, thực hiện và mô hình
hóa các kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả trong nhiều bối
cảnh khác nhau

PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN
• Tự Nhận Thức: Nhận biết, hiểu và thể hiện suy nghĩ & cảm

xúc cá nhân theo những cách lành mạnh
• • Tự Quản Lý: Hiểu và sử dụng các chiến lược quản lý suy

nghĩ/hành vi và đặt mục tiêu
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Tiêu chuẩn Học Tập Theo Cấp Lớp 
LỚP MẪU GIÁO

•

MỤC TIÊU HỌC TẬP MÔN NGÔN NGỮ ANH
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•••

• Được nhắc và hỗ trợ, mô tả sự liên hệ giữa minh họa và
thông tin trong một văn bản RLK.7

• Được nhắc và hỗ trợ, so sánh các nhân vật từ các câu
chuyện quen thuộc RLK.9

• Sử dụng các loại từ vựng quen thuộc để hiểu nghĩa của
chúng trong văn bản văn học RLK.11b

• Giải thích nghĩa của từ bằng cách liên kết nó với các từ trái
nghĩa RLK.12b

• Liên hệ các từ với ý nghĩa thực tế của chúngLiên hệ các từ
với ý nghĩa thực tế của chúng RLK.12c

• Được nhắc và hỗ trợ, mô tả người, địa điểm và những thứ
quen thuộc SLK.4

• Tạo hình ảnh hoặc hiển thị trực quan để thêm chi tiết SLK.5
• Nêu ý kiến hoặc sở thích về một chủ đề hoặc cuốn sách

bằng cách sử dụng kết hợp vẽ, viết chính tả & viết dụng kết
hợp vẽ, đọc chính tả và viết WK.1

• Sử dụng bản vẽ, đọc chính tả & viết để cung cấp thông tin
về một chủ đề WK.2

• Sử dụng kết hợp giữa vẽ, đọc chính tả và viết để soạn văn
bản thông tin / giải thích trong đó học sinh đặt tên cho
những gì chúng đang viết về WK.2

• Sử dụng kết hợp vẽ, đọc chính tả và viết để tường thuật về
một sự kiện hoặc một số sự kiện có liên kết lỏng lẻo WK.3

• Kể về các sự kiện theo thứ tự xảy ra WK.3
• Thể hiện phản ứng với mhững gì đã xảy WK.3
• Được nhắc và hỗ trợ, trả lời một câu hỏi với các dữ kiệnthật

hoặc mẩu thông tin từ nguồn tài liệu được cung cấp WK.8
• Viết nhiều chữ hoa và chữ thường WK.10a
• Sử dụng các động từ phổ biến một cách chính xác WK.10b
• Sử dụng đúng danh từ số ít và số nhiều WK.10b
• Sử dụng các từ câu hỏi chính xác WK.10c
• Sử dụng các giới từ phổ biến một cách chính xác WK.10d
• Viết các câu khi được yêu cầu đánh vần từng từ riêng lẻ

WK.10d
• Tạo câu hoàn chỉnh trong các hoạt động ngôn ngữ được

chia WK.10E
• Viết hoa từ đầu tiên trong câu & đại từ "Tôi" WK.11a
• Sử dụng và kể tên các dấu chấm câu thích hợp cho các loại

câu khác nhau WK.11b
• Viết một hoặc nhiều chữ cái cho hầu hết các âm có phụ âm

và nguyên âm ngắn WK.11c

•

• Giải thích cách sắp xếp của các từ được viết ra trên trang
giấy RFK.1

• Viết các từ được nói theo chuỗi chữ cái cụ thể RFK.1b
• Vừa chỉ vào từng từ một đồng thời vừa nói các từ đó

RFK.1c
• Nhận biết và đọc tên các chữ hoa và chữ thường RFK.1d
• Tạo ra các từ có vần bằng miệng RFK.2a
• Nối âm và tách âm trong những từ được nói RFK.2b
• Nối và tách phụ âm đầu với vần của các âm của các từ 1

vần được nói ra RFK.2c
• Phát âm nguyên âm đầu, nguyên âm giữa & các âm cuối

của các từ được nói theo mẫu phụ âm-nguyên âm-phụ âm
(CVC) RFK.2d

• Thêm hoặc thay thế các âm riêng lẻ (âm vị) bằng các từ
đơn giản có một âm tiết để tạo từ mới RFK.2e

• Đọc các từ thường thấy xuất hiện với tần số cao RFK.3c
• Xác định các chữ cái và âm thanh khác nhau giữa các từ

được đánh vần tương tự RFK.3d
• Được nhắc và hỗ trợ, đọc các văn bản dành cho người mới

học đọc với mục đích và hiểu RFK.4
• Được nhắc và hỗ trợ, xác định ý chính của một văn bản

thông tin RIK.2
• Được nhắc và hỗ trợ, kể lại chi tiết từ một văn bản thông tin

RIK.2
• Được nhắc và hỗ trợ, mô tả sự liên kết giữa hai ý tưởng, sự

kiện hoặc con người trong một văn bản RIK.3
• Xác định bìa trước, bìa sau & trang tiêu đề của một cuốn

sách RIK.5
• Được nhắc và hỗ trợ, xác định một lý do để hỗ trợ một ý

trong văn bản RIK.8
• Được nhắc và hỗ trợ, so sánh chi tiết từ hai văn bản cùng

một chủ đề RIK.9
• Được nhắc và hỗ trợ, đặt câu hỏi về các chi tiết cụ thể trong

một văn bản RL / RIK.1
• Được nhắc và hỗ trợ, kể lại theo thứ tự các sự kiện từ một

văn bản tường thuật RLK.2
• Được nhắc và hỗ trợ, xác định các nhân vật và bối cảnh

trong văn bản tường thuật RLK.3
• Xác định các đặc tính của các loại văn bản phổ biến RLK.5
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• Đếm từng số một đến 100 và xác định quy tắc tăng dần
K.CC.1

• Đếm từng mười số một đến 100 và xác định quy tắc tăng
dần K.CC.1

• Đọc & viết các chữ số từ 0-20. K.CC.3
• Hiểu con số được đọc sau cùng biểu thị đồ vật được đếm

K.CC.4b
• Biểu thị số lượng đồ vật bằng cách viết một con số từ 0-20

K.CC.4d
• Cho 20 đồ vật cụ thể hoặc bằng hình ảnh dưới các dạng

khách nhau, đếm và trả lời “Có bao nhiêu?” K.CC.5
• Quan sát một bộ gồm các chấm nhỏ và giải thích nó trông

giống cái gì K.CC.5
• Sử dụng các đồ vật và các con số để xác định cái nào lớn

hơn, nhỏ hơn, hay bằng nhau so với các đồ vật hay các con
số khác & chứng minh sự so sánh K.CC.6; K.CC.7

• Mô tả đồ vật trong môi trường sử dụng tên các hình dạng &
mô tả vị trí của những đồ vật này (từ chỉ vị trí) K.G.1

• Đọc tên các hình dạng (không kể chiều và kích thước của
chúng) & xác định hình không gian hai chiều (hình phẳng)
hoặc hình không gian ba chiều (hình khối) K.G.2; K.G.3

• Phân tích và so sánh hình không gian hai chiều & ba chiều
ở các kích thước và hướng khác nhau để mô tả sự giống
nhau, khác nhau, thành phần & các thuộc tính khác K.G.4

• Tạo mẫu các hình dạng trong cuộc sống bằng cách xây
dựng & vẽ chúng K.G.5

• Mô tả một vài thuộc tính đo lường của đồ vật đơn chiếc. K.MD.1
• So sánh trực tiếp hai đồ vật với một thuộc tính đo lường chung để

xem vật thể nào có “nhiều hơn” hoặc “ít hơn” thuộc tính đó & mô
tả sự khác nha K.MD.2

• Phân loại các đồ vật theo từng hạng mục; giải thích cách phân
loại; dán nhãn từng bộ, đếm & so sánh K.MD.3

• Tổng hợp và phân tích các con số từ 11 đến 19 theo từng 10 số
hạng & các số tiếp theo K.NBT.1

• Biểu thị phép trừ trong phạm vi 10 bằng các đồ vật, ngón tay, giải
thích bằng miệng, biểu thức, phương trình, v.v. K.OA.1

• Biểu thị phép cộng dưới hoặc bằng 10 bằng các đồ vật, ngón tay,
giải thích bằng miệng, biểu thức, phương trình, v.v. K.OA.1

• Giải các bài toán đố có phép trừ trong phạm vi 10 K.OA.2
• Giải các bài toán đố có phép cộng trong phạm vi 10 K.OA.2
• Phân tích các số thành 10 theo nhiều cách khác nhau (dùng các

đồ vật hoặc hình vẽ) & ghi lại các bài toán bằng cách sử dụng các
hình vẽ hoặc phương trình K.OA.3

• Đối với bất kỳ số nào từ 1 đến 9 nào, hãy tìm số tạo thành 10 khi
được thêm vào số đã cho sử dụng đồ vật, hình vẽ và / hoặc
phương trình K.OA.4

• Cộng thành thạo (hiệu quả, chính xác và linh hoạt) trong phạm vi
K.OA.5

• Trừ thành thạo (hiệu quả, chính xác và linh hoạt) trong phạm vi
5Cộng thành thạo (hiệu quả, chính xác và linh hoạt) trong phạm
vi 5 K.OA.5

MỤC TIÊU HỌC TẬP MÔN TOÁN
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MỤC TIÊU HỌC TẬP MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

• Khoa học Xã hội: Xác định sự thay đổi và tính liên tục trong
cuộc sống của con người  K- 4.1

• Khoa học Tự nhiên: Chia xẻ các giải pháp làm giảm tác
động của con người lên trái đất, nước, không khí và / hoặc
các sinh vật sống khác trong môi trường địa phương K-
ESS3-3
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• Thử các kỹ năng vận động sau đây trong khi duy trì sự cân
bằng: nhảy lò cò, chạy nhanh, chạy, trượt, nhảy chân sáo,
nhảy xa 1

• Chuyền 1 vật (ném bóng trước cánh tay) thể hiện sự đối lập
và chứng minh sự khác biệt giữa đánh bóng với phần trên
của lòng bàn tay (sấp cánh tay) & chuyền bóng (ném bóng
trước cánh tay) 1

• Bắt quả bóng tự nảy hoặc được chuyền 1
• Lặp lại sự kết hợp của ít nhất hai kiểu nhịp điệu do giáo viên

hướng dẫn bằng cách sử dụng cả hai bên của cơ thể và vượt
qua đường giữa 1

• Rê bóng bằng tay trong không gian của mình hoặc không
gian chung 1

• Rê bóng bằng một trong hai chân 1
• Đập một vật nhẹ bằng cách sử dụng vật có tay cầm ngắn 1
• Sử dụng các bộ phận cơ thể khác nhau, ném một vật nhẹ như

quả bong bóng hoặc quả bóng bãi biển, tung lên trên 1
• Đá quả bóng đang đứng yên 1
• Thực hiện 1 cú nhảy đơn bằng cách tự quay dây và / hoặc với

một sợi dây dài (2 người quay 2 đầu) 1

• Hiểu sự khác biệt giữa các kiểu vận động di chuyển 2
• Phân biệt không gian cá nhân & chung 2
• Tích cực tham gia lớp giáo dục thể chất 3
• Nhận ra rằng, khi di chuyển nhanh, tim mình đập nhanh hơn và

nhịp thở nhanh hơn 3
• Xác định một hoạt động thể chất ngoài lớp giáo dục thể chất 3
• Thực hiện theo các hướng dẫn với ít lời nhắc nhất 4
• Thể hiện hành vi tích cực đối với giáo viên và các bạn 4
• Di chuyển một cách an toàn 4
• Thử các hoạt động thể chất mới 5
• Xác định một hoạt động thể chất đang thách thức 5
•

MỤC TIÊU HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

MỤC TIÊU HỌC TẬP MÔN NGHỆ THUẬT
• Kết nối nghệ thuật với trải nghiệm cá nhân, cả trong và

ngoài trường học CN.1
• Tìm hiểu nghệ thuật được tạo ra trong suốt lịch sử và bởi các

nền văn hóa trên thế giới CN.2
• Kể chuyện và / hoặc truyền đạt ý tưởng thông qua việc làm

nghệ thuật CR.1
• OTổ chức và phát triển công việc và ý tưởng nghệ thuật

CR.2

ĐỂ CÓ MỘT DANH SÁCH ĐẦY ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, HÃY THAM QUAN TRANG WEB CỦA SỞ GIÁO DỤC 
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• Xác định tên của màu sắc CR.2
• Nhận biết, đặt tên và vẽ các đường khác nhau CR.2
• Nhận biết, đặt tên và vẽ các hình dạng khác nhau CR.2
• Điều khiển các dụng cụ và vật liệu nghệ thuật CR.3
• Hưởng ứng nghệ thuật qua cách nhìn, nghe, nói và / hoặc viết RE.1

MỤC TIÊU HỌC TẬP MÔN ÂM NHẠC
• Với sự hướng dẫn, thể hiện cách giữ nhịp ổn định được sử

dụng trong âm nhạc Re.2.K
• Với sự hướng dẫn, thể hiện một ý tưởng âm nhạc độc đáo

như chuyển động hoặc trả lời một câu hỏi âm nhạc Cr.1.K.b
• Với sự hướng dẫn, thể hiện nhận thức về sự tương phản âm

nhạc như việc sử dụng bốn giọng khác nhau Pr.2.K

MỖI
 HỌC SINH

SẴN SÀNG CHO TƯƠNG LAI
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