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4月14日至17日当周  
K级   
星期二  
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”，然后依次选择“ Level B”或“ C” 
如果您尚未收到密码，请给我发短信。 
星期三 
写作-在下雨天画一张你想做的事 
天。它可以在内部或外部。在图片上加上以下文字标记 
在图片中命名事物。写一个关于你的照片的句子。 
例：我想在下雨天____________。 
星期四 
口语-告诉父母您想做的2项活动 
外面在雨中，为什么。  
“我想在雨中_______。” 
星期五 
听力-转到我们的新网站-学校-在家学习 
莫里斯的消失书包（小说）和兔子 
（非小说类） 
https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0070pr/start?authCtx=U。 
794217314 
您可以完成词汇练习的单词匹配和 
哪个先到？测序练习 
玩得开心探索我们的新产品： 
本周网站：在家学习  
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.ht 
毫升 
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一年级和二年级   
星期二  
阅读-阅读故事，快点下雨！和多雨  
Scholastic.com上的天气天  
https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0018pr/start?authCtx=U。 
794217314 
完成单词匹配词汇练习，哪些先到？  
首次活动  
（记得在https://www.raz-kids.com/上阅读您等级的书籍  
本星期。）  
星期三  
写作-写小说故事。如果你能把雨变成  
任何您想要的东西，您会选择从天上掉下来吗？  
撰写主题句和3个原因并模仿说明  
为什么选择答案。  
星期四  
口语-告诉父母您想做的2项活动  
外面在雨中，为什么。  
星期五  
听力-转到我们的新网站-学校-在家学习  
然后选择要听的书–预设您的年级  
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html 
如果您选择小说，请把故事讲给父母  
如果您选择一本非小说类书籍，请告诉您的父母3个事实  
学到了  
本周网站：在家学习  
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.ht 
毫升 
	
	



Trang 1 

Tuần từ 14 đến 17 tháng 4  
Lớp K  
NGÀY THỨ NÔNG  
Đọc-ra 20 
trẻ em tại chỗ https://www.raz-kids.com/ 
Khỏe mạnh và tốt 
Thông tin cho tôi trong phần mềm của bạn. 
THƯỞNG THỨC 
Một phần của chúng tôi 
Ngày. Nó có thể ở trong và trong khi ở bên. Dán vào cho 
Tên bộ môn trong hình ảnh của bạn. Một phần của họ 
EX: Tôi thích ứng dụng ____________ 
THỨ NĂM NĂM 
Nói- Nói với chúng tôi 2 
Quảng cáo  
Tôi có ___ trong Tiếng. 
THỨ SÁU 
Lắng nghe- Truy vào trang web mới của chúng tôi - Scholastic. 
và âm thanh của âm thanh và (âm thanh) và âm thanh của Morris 
(Phi Trực kết) 
https://bookflix.digital.scholastic.com/ Cặp / dailail / bk0070pr / bắt đầu? 
authCtx = U. 
794217314 
Bạn có thể thành thành Word Word Match 
Cái ăn có thể có? Tối thiểu 
Của chúng tôi 
Trang web của tập tin : Học Scholastic tại nhà  
https: // classroommag 
Magazine.scholastic.com/support/learnathome.html 
ml 

 
Trang 2 

Lớp 1 và 2  
NGÀY THỨ NÔNG  
Đọc- Đọc sách Thôi,,! và  



Thời trang Phần cứng Scholastic .com  
https://bookflix.digital.scholastic.com/ Cặp / dailail / bk0018pr / bắt đầu? 
authCtx = U. 
794217314 
Hoàn thành của chúng tôi và Word Word Match Match và Word?  
Tự tin  
(Hãy nhớ read one cuốn sách về cấp độ your trên https://www.raz-kids.com/ 
tuổi này.)  
THƯỞNG THỨC  
Viết- Viết một câu, một phần hai. Bạn có thể làm được  
bạn có thể làm gì khác nhau?  
Một trong những ngôn ngữ của họ và 3 lý do  
bạn có thể làm được  
THỨ NĂM NĂM  
Nói- Nói với chúng tôi 2  
Quảng cáo  
THỨ SÁU  
Lắng nghe- Truy, trang web mới của chúng tôi-Scholastic-Học tập  
và một trong những cuốn sách và nghe  
https: // classroommag Magazine.scholastic.com/support/learnathome.html 
Bạn có thể làm được  
Bạn có thể đọc một phần của bạn  
học tiếng  
Trang web của tập tin : Học Scholastic tại nhà  
https: // classroommag 
Magazine.scholastic.com/support/learnathome.html 
ml 
	


