
BIỂU ĐỒ KỸ NĂNG 
PHÂN  LOẠI HỌC 
SINH THEO THẾ 

MẠNH 
HOẠT ĐỘNG ƯA THÍCH HOẠT ĐỘNG HỌC NÊN ÁP DỤNG CÁC MẶT NỔI TRỘI HƠN TÀI LIỆU HỌC NÊN DÙNG 

VẬN ĐỘNG 

 Chạy nhẩy 

 Sờ nắm đồ vật và nói chuyện 

 Dùng ngôn ngữ cơ thể 

 Sờ nắm đồ vật 

 Hoạt động thể chất 

 Tương tác với không gian 

 Xử lý kiến thức qua các giác quan 

 Nhảy múa 

 Đóng kịch 

 Thủ công 

 Sử dụng các dụng cụ 

 Sách hoạt động 
 Tương tác máy tính 
 Sách và CD bài hát  
 Tượng và thảm Pinguland 
 Bộ thẻ từ vựng 

NGÔN NGỮ 
 

 Đọc 

 Viết 

 Nghe 

 Kể chuyện 

 Đọc và nhìn chữ 

 Viết 

 Nghe 

 Thảo luận và tranh luận 

 Nhớ tên 

 Tư duy bằng ngôn ngữ 

 Học ngoại ngữ 

 Đánh vần 

 Sách hoạt động 
 Sách và CD bài hát 
 Sách và CD truyện  
 Bộ thẻ từ vựng của GV 
 Bộ thẻ từ vựng của HS 
 Sách chữ cái và số đếm  

LOGIC/TOÁN 
HỌC 

 Làm các thí nghiệm 

 Tìm hiểu mọi thứ 

 Đặt câu hỏi 

 Làm việc với các con số 

 Phân tích các quy luật và mối liên quan 

 Thí nghiệm 

 Tìm giải pháp 

 Lập luận logic 

 Nhận biết các quy luật 

 Dùng các biểu tượng trừu 
tượng 

 Giải quyết vấn đề 

 Sách hoạt động 
 Bộ thẻ từ vựng của GV 
 Bộ thẻ từ vựng của HS 

HƯỚNG NGOẠI 
 

 Kết bạn bè 

 Nói chuyện với mọi người 

 Tham gia các hội nhóm 

 Chia sẻ 

 Kết nối với người khác 

 Làm việc theo nhóm 

 Phỏng vấn/ đặt câu hỏi 

 Hiểu người khác 

 Dẫn dắt người khác 

 Tổ chức 

 Giao tiếp 

 Tượng và thảm Pinguland 
 Bộ thẻ từ vựng của GV 
 Bộ thẻ từ vựng của HS 
  

HƯỚNG NỘI 
 

 Làm việc một mình 

 Theo đuổi sở thích cá nhân 

 Tự tưởng tượng 

 Làm việc một mình 

 Ngẫm nghĩ 

 Tự suy xét 

 Hiểu bản thân 

 Nội tâm 

 Theo bản năng 

 Đặt / Theo đuổi sở thích, 
mục tiêu 

 Độc lập 

 Tương tác máy tính 
 Sách chữ cái và số đếm 

ÂM NHẠC 
 

 Hát/ngân nga /huýt sáo 

 Nghe nhạc 

 Phản ứng với âm nhạc 

 Chơi nhạc cụ 

 Bài học có giai điệu 

 Hát 

 Nghe nhạc và giai điệu 

 Hát 

 Nhận biết các âm thanh 

 Nhớ giai điệu, nhịp độ và 
cao độ 

 Sách và CD bài hát 

 
KHÔNG GIAN 
 

 

 Vẽ 

 Lắp ráp, xây dựng 

 Thiết kế và tạo ra các đồ vật 

 Nhìn các bức tranh 

 Hình dung, mường tượng 

 Định hướng trong không gian 

 Hoạt động với tranh ảnh và màu sắc 

 Tư duy bằng hình ảnh 

 Ghi nhớ các chi tiết 

 Giải trò chơi ghép hình  

 Đọc bản đồ và biểu đồ 

 Sách và CD truyện 
 Sách chữ cái và số đếm 

TỰ NHIÊN 
 

 Đi sở thú, trang trại, rừng 

 Quan sát các hiện tượng tự  
nhiên 

 Tìm hiểu về các hành tinh, ngôi 
sao, không gian 

 Cắm trại và leo núi 

 Lựa chọn và phân loại những thứ có 
liên quan đến thế giới tự nhiên 

 Tương tác với thiên nhiên 

 Biết phân biệt các loài 
động/thực vật  

 Hiểu các hiện tượng tự 
nhiên 

 Sách và CD bài hát 

 


