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5月18日至22日 

K级 

星期一 

阅读-每天在raz-上进行20分钟的阅读练习 

孩子们这周。 https://www.raz-kids.com/ 
记住选择“ Leveled Books”，然后单击“ Level B”或“ C” 

如果您尚未收到密码，请给我发短信。 

星期二 

听力-单击此处以听故事-海豚不是 

鱼 

https://watchandlearn.scholastic.com/videos/animals-and-plants/all- 

动物种类/海豚不是鱼 

用户名：Learning20密码：Clifford 

参加测验神童和关键词，看看你是否是一个好人 

听众。 

星期三 

写作-画一幅海豚在海洋中的图片。你可以看到 

从昨天开始在您的故事中。用文字标记您的照片 

气孔和尾巴。写一个关于海豚的句子。 

例如：海豚是_________________________。 

海豚就像一条鱼，因为__________________________。 

我喜欢海豚，因为____________________________。 

海豚可以_______________________。 

您可以在本周与我分享有关变焦的文章。 

星期四- 

口语-记住-用英语完成句子。 

1.海豚是哪种动物？ 

2.用“ blowhole”一词说出完整的句子。 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=zh-CN&u=https://www.raz-kids.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=zh-CN&u=https://watchandlearn.scholastic.com/videos/animals-and-plants/all-kinds-of-animals/a-dolphin-is-not-a-fish.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=zh-CN&u=https://watchandlearn.scholastic.com/videos/animals-and-plants/all-kinds-of-animals/a-dolphin-is-not-a-fish.html


3.告诉家人海豚就像一条鱼的两种方式。 

4.告诉您的家人2条为什么海豚不是鱼的原因。 

星期五-获取应用程序可汗学院的孩子们，玩得开心 

玩游戏和学习。下载后，点击 

趣味游戏的图书馆书。 
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本周应用：K-1- Khan Academy Kids-下载到您的 

iphone或ipad-学龄前，幼儿园和一年级 

活动-使用您的电子邮件帐户- 免费。 

一年级和二年级 

星期一 

阅读--每天获得20分钟的阅读练习 

这周疯子们。 https://www.raz-kids.com/ 

请记住选择“ Leveled Books”，然后单击“ Level DI- 

1 第一级或水平JM-2 第二级 

如果您尚未收到密码，请给我发短信。 

星期二 

聆听-单击此链接转到BookFlix。你可以 

观看花生酱和水母，然后阅读《我的书》 

水中的家 
https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0133pr/start?aut 

hCtx = U.794217314 

用户名：Learning20密码：Clifford 

请记住完成单词匹配问题，事实或 

小说，首先是什么？。 

星期三 

写作-撰写有关您最喜欢的动物的观点故事 

昨天在Bookflix上您的故事中浮现的故事。 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=zh-CN&u=https://www.raz-kids.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=zh-CN&u=https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0133pr/start%3FauthCtx%3DU.794217314
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=zh-CN&u=https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0133pr/start%3FauthCtx%3DU.794217314


陈述您的观点并举例说明两个原因。 

记住图形管理器-OREO 

您可以在本周放大阅读给我。 

星期四 

口语-记住-用英语完成句子。 

1.解释一下您学到的关于水和地球的两个事实。 

2.在完整的句子中使用“涉水”一词。 

3.在完整的句子中使用“ snout”一词。 

4.如果您可能是任何生活在水中的动物，那将会怎样？ 

你是，为什么？说明。 

星期五-在Funbrainjr上玩游戏。 
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本周网站： http : //www.funbrainjr.com/games/ 
Trang 1 

Tuần 18-22 / 5 

Lớp K 

THỨ HAI 

Đọc- Nhận 20 phút luyện đọc mỗi ngày trên raz- 

trẻ em tuần này https://www.raz-kids.com/ 
Hãy nhớ chọn Sách được phân cấp và sau đó nhấp vào Cấp độ B hoặc C 

Nhắn tin cho tôi nếu bạn chưa nhận được mật khẩu của bạn. 

NGÀY THỨ NĂM 

Lắng nghe- Bấm vào đây để nghe câu chuyện-Một chú cá heo không 

phải là một 

Cá 
https://watchandlearn.scholastic.com/ideo/animals-and-plants/all- 

các loại động vật / a-dolphin-is-not-a-fish.html 

Tên đăng nhập: Mật khẩu Learning20: Clifford 

Làm bài kiểm tra Whiz và các từ khóa để xem bạn có giỏi không 

thính giả. 

THỨ TƯ 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=zh-CN&u=http://www.funbrainjr.com/games/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=zh-CN&u=http://www.funbrainjr.com/games/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=zh-CN&u=http://www.funbrainjr.com/games/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www.raz-kids.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://watchandlearn.scholastic.com/videos/animals-and-plants/all-kinds-of-animals/a-dolphin-is-not-a-fish.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://watchandlearn.scholastic.com/videos/animals-and-plants/all-kinds-of-animals/a-dolphin-is-not-a-fish.html


Viết- Vẽ một bức tranh về một con cá heo trong đại dương. Bạn có 

thể thấy 

nó trong câu chuyện của bạn từ hôm qua Dán nhãn cho ảnh của bạn 

bằng các từ 

lỗ thông hơi và đuôi. Viết một câu về cá heo. 

EX: Một con cá heo là. 

Một con cá heo giống như một con cá bởi vì. 

Tôi thích cá heo vì. 

Cá heo có thể _______________. 

Bạn có thể chia sẻ văn bản của bạn trên zoom với tôi trong tuần này. 

THỨ NĂM- 

Nói- Ghi nhớ- Hoàn thành câu bằng tiếng Anh. 

1. Cá heo là loại động vật nào? 

2. Nói một câu hoàn chỉnh bằng cách sử dụng từ lỗ thổi. 

3. Nói với gia đình bạn 2 cách một con cá heo giống như một con cá. 

4. Nói với gia đình bạn 2 lý do tại sao cá heo không phải là cá. 

THỨ SÁU - Nhận ứng dụng Khan Academy Kids và vui chơi 

chơi game và học tập Sau khi tải về, nhấp vào 

sách thư viện cho các trò chơi vui nhộn. 

 
Trang 2 

Ứng dụng của Tuần : K-1- Khan Academy Kids - Tải xuống của bạn 

iphone hoặc ipad- Trường mầm non , mẫu giáo và lớp một 

các hoạt động- Thiết lập một tài khoản với email của bạn- Hoàn 

toàn miễn phí . 
Lớp 1 và 2 

THỨ HAI 

Đọc- - Nhận 20 phút luyện đọc mỗi ngày 

raz-trẻ tuần này. https://www.raz-kids.com/ 
Hãy nhớ chọn Sách được phân cấp và sau đó nhấp vào Cấp DI- 

1 st cấp hoặc trình độ JM-2 nd lớp 
Nhắn tin cho tôi nếu bạn chưa nhận được mật khẩu của bạn. 

NGÀY THỨ NĂM 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www.raz-kids.com/


Lắng nghe- Nhấp vào liên kết này để đến BookFlix. Bạn có thể 

xem Bơ đậu phộng và sứa và sau đó đọc cuốn sách của tôi 

Nhà trong nước 
https://bookflix.digital.scholastic.com/ Pair / dailail / bk0133pr / start? 

hCtx = U.794217314 

Tên đăng nhập: Mật khẩu Learning20: Clifford 

Nhớ hoàn thành các câu hỏi Word Match, Fact hoặc 

Tiểu thuyết, và cái gì đến đầu tiên? . 

THỨ TƯ 

Viết- Viết một câu chuyện ý kiến về động vật yêu thích của bạn 

sống trong nước từ câu chuyện của bạn ngày hôm qua trên Bookflix. 

Nêu ý kiến của bạn và đưa ra hai lý do với các ví dụ. 

Hãy nhớ người tổ chức đồ họa-OREO 

Bạn có thể đọc nó cho tôi trên zoom tuần này. 

THỨ NĂM 

Nói- Ghi nhớ- Hoàn thành câu bằng tiếng Anh. 

1. Giải thích 2 sự thật bạn đã học về nước và Trái đất. 

2. Sử dụng từ ngữ wade Cảnh trong một câu hoàn chỉnh. 

3. Sử dụng từ mõm snout trong một câu hoàn chỉnh. 

4. Nếu bạn có thể là bất kỳ động vật sống trong nước, những gì sẽ 

bạn là ai và tại sao? Giải thích. 

THỨ SÁU - Chơi trò chơi trên Funbrainjr. 

 
Trang 3 

Trang web của Tuần : http://www.funbrainjr.com/games/ 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0133pr/start%3FauthCtx%3DU.794217314
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0133pr/start%3FauthCtx%3DU.794217314
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://www.funbrainjr.com/games/

