
 
 

Âm nhạc     

Hát giai điệu đơn giản     

Xác định các giai điệu duyên dáng và nhịp điệu     

Hiểu khái niệm / từ vựng âm nhạc     

Tham gia một cách thích hợp trong các buổi biểu diễn     

Chứng minh hành vi tôn trọng     

 

 

 

Mục Tiêu chỉ số hoạt động  

 4 - vượt quá kỳ vọng cấp lớp ++ vượt quá mục tiêu thực hiện 

3 - đáp ứng kỳ vọng cấp lớp + đạt được mục tiêu thực hiện 

2 - tiến tới kỳ vọng cấp lớp ^ tiến bộ trong việc đạt được mục tiêu thực hiện 

1 - dưới mức kỳ vọng của cấp lớp - không đạt được mục tiêu thực hiện 

n/a kỹ năng không áp dụng cho chu kỳ xếp loại hiện tại 

 

 

  Nghệ thuật K1  K2         K3        K4 

 

 

Trường công lập St. Louis  

Giấy báo cáo điểm 
Lớp 1 

năm học-khóa  

 

HỌC SINH: 

SỐ ID HỌC SINH:  

TRƯỜNG: 

GIÁO VIÊN:
 

sự có mặt K1 K2 K3 K4 

  ngày có mặt     

  ngày nghỉ     

  ngày trễ     

  về nhà sớm     

 

Thông báo của Tổng giám đốc  

Cảm ơn bạn đã là một đối tác trong việc học hành của con bạn! Sự tham 

gia tích cực của bạn rất quan trọng đối với sự thành công trong học tập hiện tại 

và trong tương lai của con bạn. 

Tài liệu này cung cấp thông tin để thông báo và giúp bạn làm việc với con 

của bạn, giáo viên của con bạn và trường học. Nếu bạn có thắc mắc hoặc lo lắng 

về điểm của con bạn, hãy liên hệ với giáo viên và / hoặc hiệu trưởng của con 

bạn. 

 

Dr. Kelvin Adams, Tổng giám đốc  

Trường công lập St. Louis 

 
 

 

Chữ ký: 

hiệu trưởng ________________________ giáo viên_  
 

LƯU Ý: Kiểm tra, con của bạn sẽ nhận được các báo cáo bổ sung từ các chương trình được chỉ định.. 

Giáo dục có năng khiếu     Giáo dục đặc biệt English for Speakers of Other Languages 

Thể dục và Y tế     

Tham gia Đánh giá Thể hình     

Chứng minh các kỹ năng không vận động (xoắn, biến, đá, cân 

bằng) 

    

Chứng minh sự hợp tác và làm việc theo nhóm     

Hiểu khái niệm về sức khoẻ     

Mỹ thuật     

Tư duy sáng tạo & sử dụng tài liệu một cách thành thạo     

Hiểu khái niệm thiết kế và từ vựng     

Tham gia một cách thích hợp để nâng cao kỹ năng nghệ thuật     

        



Khoa học     

Chứng minh sự hiểu biết về vật chất, khối lượng và nhiệt độ     

Chứng minh sự hiểu biết về lực và chuyển động     

Chứng minh sự hiểu biết về thực vật và động vật     

Chứng minh sự hiểu biết về các hệ thống Trái Đất     

Hỏi hỏi và tiến hành điều tra đơn giản     

Sử dụng công cụ để quan sát và đo lường     

 
Khoa học Xã hội     

Giải thích cách thức ra quyết định và thi hành trong trường học và 

trong cộng đồng 
    

Giải thích cách bỏ phiếu có thể được sử dụng để đưa ra quyết định     

Đọc, xây dựng và sử dụng các bản đồ đơn giản với tiêu đề và khoá     

Nhận biết và giải thích tầm quan trọng của các biểu tượng quốc gia 

và quốc gia 

    

Mô tả cách mọi người sản xuất, tiêu thụ và trao đổi hàng hoá và 

dịch vụ 

    

Mô tả sự đóng góp của người trong lịch sử liên quan đến các ngày 

lễ quốc gia ... 

    

 

Viết     

Hiểu và sử dụng chủ đề     

Giới thiệu chủ đề và cung cấp một cảm giác đóng cửa     

Sử dụng quá trình sửa đổi để tăng cường viết     

Viết các câu hoàn chỉnh bằng cách sử dụng khoảng cách chính xác 

giữa các từ 

    

Sử dụng viết hoa chính xác     

Viết tiểu thuyết và tiểu thuyết phi hư cấu     

Sử dụng cách đánh sáng tạo     

 

K1 K2 K3 K4 K1  K2  K3  K4 
 

Đọc hiểu     

Nhận biết các từ tần số cao thích hợp     

Đáp ứng kỳ vọng mức độ giảng dạy cấp lớp     

Thể hiện kỹ năng đọc bằng cách dự đoán, trả lời các câu hỏi và kể 

lại 

    

Làm cho kết nối với tiểu thuyết và phi hư cấu     

Minh chứng hiểu bằng cách suy luận, phân tích và rút ra kết luận     

Xác định ý tưởng chính và các chi tiết hỗ trợ     

Mô tả các yếu tố câu chuyện trong một văn bản     

Áp dụng các đầu mối ngữ cảnh và các chiến lược để giải mã và 

hiểu những từ chưa biết 

    

Chứng minh khả năng sắp xếp một câu chuyện     

Phát triển vốn từ thông qua văn bản     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 nhận xét 
 

 
 

Môn toán     

Cộng và trừ trong vòng 20     

Hiểu và sử dụng giá trị địa điểm lên đến 120     

Nói và viết thời gian cho giờ và nửa giờ     

Lý do và xác định hình dạng 2 chiều và 3 chiều theo thuộc tính của 

chúng 

    

Chứng minh sự hiểu biết về hình dạng của toàn bộ, một nửa và một 

phần tư 

    

Thu thập, tạo, tổ chức và đại diện dữ liệu     

Hiểu việc đo chiều dài trong các đơn vị không chuẩn     

 


