
5月 11日至 15日当周 

	 
K  

星期一 

		 -	本周，每天在 狂的孩子身上 行 20分 的

。https://www.raz-kids.com/	 
住 “ Leveled Books”，然后 “ Level B”或“ C” 

如果您尚未收到密 ， 我 短信。 

  
星期二 

   聆听- 此 以听故事- 我 的旗   

https://watchandlearn.scholastic.com/videos/social-studies/the-
united-states/our-flag.html	 
用 名：Learning20密 ：Clifford 

	 
参加 神童，看看您是否是一个好的听众。 

  
星期三 

   写作- 画一幅美国国旗 片。您可以在昨天的故事中看到它

。令状 Ë 关于国旗的句子。  
例：美国国旗是_________________________。 

关于旗 的一条 是__________________________。 

您可以在本周与我分享有关 焦的文章。 

  
星期四- 

      口 - 住-用英 完成句子。 

1. 美国国旗是什么 的？ 我描述一下。 

2. 使用“符号” 一 来表达完整的 点 

3. 告 您所知道的 2个可以看到美国国旗 的地方。 

  
FUN FRIDAY - 取 用汗学院的孩子，玩得开心玩游 和学

。下 后， 籍中的有趣游 。 



  
本周 用程序：K-1-	Khan	Academy	Kids孩子 -下 到您

的 iphone或 ipad-学前班，幼儿园和一年 活 -用您的 子

件 -	免 。	 
	 
一年 和二年  

星期一 

			 -	-	 得 20分 本周拉 -孩子 的每一天

。		https://www.raz-kids.com/ 
得 平 籍，然后点 DI-1 第一 或 JM-2 第二  

如果您尚未收到密 ， 我 短信。 

	 
星期二 

				听力-	 此 接可以 到 BookFlix。您可以看《星条旗》
，然后 《美国国旗》一 	 
https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0124pr/start?aut
hCtx=U.642726498	 
用 名：Learning20密 ：Clifford 

住要完成 匹配 。 

	 
星期三 

					写作-	撰写有关您了解到的国旗事 的信息性故事。	 
主 句 3事 -  

您可以在本周放大 我。 

	 
星期四				 
						口 -	 住-	用英 完成句子。	 
1. 描述美国国旗的外 。 

2.向		您的 客介 您了解到的有关国旗的三个事 。 

3.在完整的句子中使用“符号”一 。 

4.	在完整的句子中使用“自由”一 。 

5.	向您的家人解 有关旗 的 3条 。 



	 
FUN	FRIDAY	-	上 Funbrainjr玩游 。	 
	 
本周网站：http	:	//www.funbrainjr.com/games/	 
		
	
 
 
 
 
 

  
	Tuần	từ	11-15	/	5 

	 
Lớp	K 

THỨ	HAI 
		Đọc	-	Nhận	20	phút	luyện	đọc	mỗi	ngày	trên	raz-children	
trong	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- Cờ của chúng 
tôi  

https://watchandlearn.scholastic.com/ideo/social-studies/the-united-
states/our-flag.html	 
Tên đăng nhập: Mật khẩu Learning20: Clifford 
	 
Hãy làm bài kiểm tra Whiz để xem bạn có phải là người biết lắng 
nghe không. 
  
THỨ TƯ 

   Viết - Vẽ một bức tranh về Cờ Mỹ . Bạn có thể thấy nó trong 
câu chuyện của bạn từ ngày hôm qua. Writ e một câu về cờ.  
EX : Cờ Mỹ là _________________________. 
Một quy tắc về cờ là __________________________. 



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. Cờ Mỹ trông như thế nào? Mô tả nó cho tôi. 
2. Nói một Sente hoàn nce sử dụng từ “biểu tượng ” 

3. Nói với fa mily của bạn 2 nơi bạn đã học, nơi bạn có thể thấy lá 
cờ Mỹ bay. 
  
FUN FRIDAY - Tải ứng dụng Khan Academy Kids và vui chơi trò 
chơi và học tập. Sau khi tải về, nhấp vào sách thư viện cho các trò 
chơi vui nhộn. 
  
App	của	Tuần	:	K-1-	Học	viện	Khan	Kids	-	Tải	về	vào	iphone	
của	bạn	hoặc	ipad-	mầm	non	,	mẫu	giáo	và	cấp	lớp	đầu	tiên	
hoạt	động	-	Thiết	lập	một	tài	khoản	với	email-	bạn	Nó	là	miễn	
phí	.	 
	 
Lớp	1	và	2 

THỨ	HAI 
			Đọc	-	-	Nhận	20	phút	luyện	đọc	mỗi	ngày	trên	raz-Kids	tuần	
này.		https://www.raz-kids.com/ 
Hãy nhớ chọn chững Sách và sau đó nhấn 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 

				Nghe	-	Nhấp	vào	liên	kết	này	để	g	o	đến	BookFlix.	Bạn	có	thể	
xem	The	Star	Spangled	Banner	và	sau	đó	đọc	cuốn	sách	The	
American	Flag	 
https://bookflix.digital.scholastic.com/	Pair	/	dailail	/	bk0124pr	/	start?	
authCtx	=	U.642726498	 
Tên đăng nhập: Mật khẩu Learning20: Clifford 



Hãy	nhớ	hoàn	thành	các	câu	hỏi	Word	Match	. 
	 
THỨ	TƯ 

					Viết	-	Viết	một	câu	chuyện	thông	tin	về	các	sự	kiện	mà	bạn	
đã	học	về	cờ.	 
CHỦ	ĐỀ	SENTENT-3	FACTS-	KẾT	LUẬN 

Bạn	có	thể	đọc	nó	cho	tôi	trên	zoom	tuần	này. 
	 
THỨ	NĂM				 
						Nói	-	Ghi	nhớ-	Hoàn	thành	câu	bằng	tiếng	Anh.	 
1.	Mô	tả	chi	tiết	về	lá	cờ	Mỹ. 
2.		Nói	với	p	bạn	Arents	khoảng	3	sự	kiện	bạn	đã	học	về	cờ. 
3.	Sử	dụng	từ	biểu	tượng	của	người	Viking	trong	một	câu	hoàn	
chỉnh. 
4.	Sử	dụng	từ	"Tự	do"	trong	một	câu	hoàn	chỉnh. 
5.	Giải	thích	3	quy	tắc	về	cờ	cho	gia	đình	bạn. 
	 
FUN	FRIDAY	-	Chơi	trò	chơi	trên	Funbrainjr.	 
	 
Trang	web	của	Tuần	:	http://www.funbrainjr.com/games/	 
	 
  
	 
 
	


