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4月6日至10日当周 
K级  
星期一 
阅读-转到 https://www.raz-kids.com/ 
登录后，进入“阅览室”，单击“水平书籍”，然后单击“ 
级别A，B或C。选择一本书并朗读给家人。 
如果您尚未登录，请在“学校身份”上给我发送密码 
变焦呢。 
请记住，幼儿园的水平是A，B，C。 
星期二 
写作-到外面去谈论您听到，看到，闻到的东西以及 
触摸。画一张图片，并为它们写一个句子。 
例：我听到鸟儿在唱歌。 
我听到 ____________。 
我知道了 _____________。 
我闻到 ___________。 
我可以触摸______________。感觉________________。 
星期三 
聆听-选择一本书在Unite for Literacy上聆听。 
https://www.uniteforliteracy.com/ 
告诉家人您在故事中学到的三件事。 
星期四 
说话-向我描述您最喜欢的食物。告诉我看起来如何 
例如，它是由什么制成的？它是从哪里来的？是热还是冷？ 
早餐或午餐…。 
告诉你的父母，或者你可以在https://info.flipgrid.com/上录制 
我将尝试猜测是什么。 
EX： 我最喜欢的食物来自海洋。小而粉红色。我喜欢 
吃晚饭。您可以在面食，沙拉或我最喜欢的食物中食用 
法吉塔斯。我喜欢冷热吃。它是什么？ 
星期五-假期 



本周网站：https : //www.uniteforliteracy.com/ 
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1-2年级  
星期一- 
阅读- 前往 https://www.raz-kids.com/ 
登录后，进入阅览室，单击“水平书籍”，然后单击 
您的阅读水平。选择一本书，然后读给家人看。 
如果您需要密码，请在学校状态上给我发短信。 
记住-K- = A，B，C / 1st = DI / 2nd = JM 
星期二 
撰写-如果您现在可以去任何地方， 
你会去吗？写一个关于你的旅行的叙述。记得 
使用大写字母，句号，主题句和顺序 
单词-
首先，下一个，然后和最后一个。您可以阅读您的故事来 
我这周要放大，或者要使用翻转网格。 
星期三 
聆听 -选择一本书在Unite for Literacy上聆听。 
https://www.uniteforliteracy.com/ 
告诉家人您在故事中学到的三件事。 
让家人询问有关故事细节的问题。 
星期四 
讲话 向我描述您最喜欢的食物。告诉我看起来如何 
例如，它是由什么制成的？它是从哪里来的？是热还是冷？ 
早餐或午餐…。 
告诉你的父母，或者你可以在https://info.flipgrid.com/上录制 
我将尝试猜测是什么。 
EX： 我最喜欢的食物来自海洋。小而粉红色。我喜欢 
吃晚饭。您可以在面食，沙拉或我最喜欢的食物中食用 
法吉塔斯。我喜欢冷热吃。它是什么？ 



星期五-假期 
本周网站： https : //www.uniteforliteracy.com/ 
	
	

Trang 1 

Tuần 6-10 tháng 4 
Lớp K 
Thứ hai 
ĐỌC-Truy cập https://www.raz-kids.com/ 
Khi bạn đăng nhập vào Phòng đọc, nhấp vào Sách được phân cấp và nhấp 
Cấp A, B hoặc C. Chọn một cuốn sách và đọc cho ai đó trong gia đình bạn. 
Nhắn tin cho tôi về Tình trạng trường học cho mật khẩu của bạn nếu bạn chưa 
vào 
phóng to chưa. 
Hãy nhớ các cấp mẫu giáo là A, B, C. 
Thứ ba 
VIẾT-Đi ra ngoài và nói về những điều bạn nghe, nhìn, ngửi và 
chạm. Vẽ một bức tranh của mỗi người và viết một câu về họ. 
Vd: Tôi nghe thấy tiếng chim hót. 
Tôi nghe ____________. 
Tôi hiểu rồi _____________. 
Tôi ngửi thấy mùi ___. 
Tôi có thể chạm vào ______________. Nó cảm thấy ____________. 
Thứ tư 
NGHE - Chọn một cuốn sách để nghe về Unite for Literacy. 
https://www.uniteforliteracy.com/ 
Kể cho một thành viên trong gia đình 3 điều bạn học được trong câu chuyện. 
Thứ năm 
NÓI- Mô tả thực phẩm yêu thích của bạn với tôi. Nói cho tôi biết nó trông như 
thế nào 
Nó giống như cái gì, nó đến từ đâu, nóng hay lạnh, là nó 
cho bữa sáng hoặc bữa trưa. 
Nói với cha mẹ của bạn hoặc bạn có thể ghi lại trên https://info.flipgrid.com/ 
và tôi sẽ cố gắng đoán nó là gì 
EX: Món ăn yêu thích của tôi đến từ đại dương. Nó nhỏ và màu hồng. tôi 
thích 
ăn nó cho bữa ăn tối Bạn có thể ăn nó trên mì ống, trong món salad, hoặc trong 
món yêu thích của tôi 
Cà ri. Tôi thích ăn nó nóng và lạnh. Nó là gì? 



Thứ sáu- ngày lễ 
Trang web của Tuần : https://www.uniteforliteracy.com/ 

 
Trang 2 

Lớp 1-2 
Thứ Hai- 
ĐỌC-Truy cập https://www.raz-kids.com/ 
Khi bạn đăng nhập, vào Phòng đọc, nhấp vào Sách được phân cấp và nhấp 
trình độ đọc của bạn. Chọn một cuốn sách và đọc cho một người nào đó trong 
gia đình bạn. 
Nhắn tin cho tôi về Tình trạng trường học nếu bạn cần mật khẩu của bạn. 
Ghi nhớ- K- = A, B, C / 1st = DI / 2nd = JM 
Thứ ba 
VIẾT - Nếu bạn có thể đi bất cứ nơi nào bạn muốn ngay bây giờ, 
nơi 
bạn sẽ đi chứ? Viết một bài tường thuật về chuyến đi của 
bạn. Nhớ 
sử dụng chữ in hoa, dấu chấm, câu chủ đề và giải trình tự 
từ- Đầu tiên, Tiếp theo, Sau đó, và Cuối cùng. Bạn có thể đọc câu 
chuyện của bạn để 
tôi trên zoom tuần này hoặc trên flipgrid. 
Thứ tư 
NGHE - Chọn một cuốn sách để nghe về Unite for Literacy. 
https://www.uniteforliteracy.com/ 
Kể cho một thành viên trong gia đình 3 điều bạn học được trong câu chuyện. 
Có một thành viên gia đình đặt câu hỏi về các chi tiết trong câu chuyện. 
Thứ năm 
NÓI Mô tả thực phẩm yêu thích của bạn với tôi. Nói cho tôi biết nó trông như 
thế nào 
Nó giống như cái gì, nó đến từ đâu, nóng hay lạnh, là nó 
cho bữa sáng hoặc bữa trưa. 
Nói với cha mẹ của bạn hoặc bạn có thể ghi lại trên https://info.flipgrid.com/ 
và tôi sẽ cố gắng đoán nó là gì 
EX: Món ăn yêu thích của tôi đến từ đại dương. Nó nhỏ và màu hồng. tôi 
thích 
ăn nó cho bữa ăn tối Bạn có thể ăn nó trên mì ống, trong món salad, hoặc trong 
món yêu thích của tôi 



Cà ri. Tôi thích ăn nó nóng và lạnh. Nó là gì? 
Thứ sáu- ngày lễ 
Trang web của Tuần: https://www.uniteforliteracy.com/ 
	
	


