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4月20-24日当周  
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。 
星期二 
写作-在阳光明媚的地方画一张你想做的事 
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：我喜欢在晴天____________。 
您可以在本周与我分享有关刊登的故事。 
星期三 
口语-告诉父母您知道如何做的零食 
让自己。告诉他们一个“如何做”的故事并列出步骤。 
做自己喜欢的小吃来练习这些步骤。 
例：如何制作花生酱和果冻三明治 
星期四- 
听力-选择一本书以听或读 
Bookflix。 
告诉父母您学到了什么。 
https://bookflix.digital.scholastic.com/home?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 
周五-玩节拍-自己计时，看看如何 
很快，您可以说出一个以每个字母开头的单词 
字母。您可以查看字母列表以提供帮助。尝试 



打败你的时间。 
本周网站：Bookflix  
https://bookflix.digital.scholastic.com/home?authCtx=U.794217314  
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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/  
切记要选择“ Leveled Books”，然后重新选择“ DI-1 st级”或 
共有JM-2 第二级 
如果您尚未收到密码，请给我发短信。 
星期二  
写作-写一个故事。告诉我你想念的事情  
最关于学校。  
写一个主题句子并使用您的顺序词-首先，  
接下来，然后，最后。  
您可以在本周与我分享您的故事。  
星期三  
口语-告诉父母您知道如何做的零食 
让自己。告诉他们一个“如何做”的故事并列出步骤。 
做自己喜欢的小吃来练习这些步骤。 
例：如何制作花生酱和果冻三明治 
星期四  
听力-一级此链接可转到ESL听力实验室。  
单击播放按钮以收听故事“生日快乐”。  
接下来，向下滚动并完成词汇练习。  
https://www.esl-lab.com/easy/happy-birthday/  
周五-玩节拍-自己计时，看看如何  
快速，您可以 为字母表中的每个字母写一个单词。尝试  



打败你的时间。  
本周网站：ESL听力实验室  
https://www.esl-lab.com/easy/  
	
	

Trang 1 

Tuần 20-24 / 4  
Lớp K  
THỨ HAI  
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. 
NGÀY THỨ NÔNG 
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 ____________ trong ngày. 
Bạn có thể chia sẻ câu này và bạn có thể phóng to 
THƯỞNG THỨC 
Nói- Nói với chúng tôi 
làm cho cho họ với tính năng của họ 
Làm món ăn và phần thưởng của bạn. 
EX: Cách làm và làm lạnh và làm bánh sandwich 
THỨ NĂM- 
Nghệ- Chọn một trong hai 
Bookflix. 
Nói với cha cha của bạn và bạn học. 
https://bookflix.digital.scholastic.com/home?authCtx=U.794217314  
Bạn có thể thành thành Word Word Match 
Cái ăn có thể có? Tối thiểu 
THỨ SÁU - Chơi đập đồng hồ- Tự làm xem thời gian xem 
nhanh chóng, you can nói a word begin with all letters of 
chữ chữ cái. Bạn có thể có một phần trong danh sách Chuẩn 
thời gian của bạn thời gian của bạn. 



Trang web của xứ: Bookflix  
https://bookflix.digital.scholastic.com/home?authCtx=U.794217314  

 
Trang 2 

Lớp 1 và 2  
THỨ HAI  
Đọc sách - - 20  
raz-trẻ con này. https://www.raz-kids.com/ 
Hãy nhớ choose Chung Sách and then click on the Cấp DI-1 st lớp or 
Mức JM-2 nd lớp 
Thông tin cho tôi trong phần mềm của bạn. 
NGÀY THỨ NÔNG  
Viết- Viết một câu chuyện. Nói cho tôi biết  
thời gian học tập học.  
Một phần của họ  
Theo sau, sau đó, cuối cùng.  
Bạn có thể chia sẻ câu này và bạn có thể phóng to  
THƯỞNG THỨC  
Nói- Nói với chúng tôi 
làm cho cho họ với tính năng của họ 
Làm món ăn và phần thưởng của bạn. 
EX: Cách làm và làm lạnh và làm bánh sandwich 
THỨ NĂM NĂM  
Lắng nghe- từ tính và liên kết với âm thanh của âm thanh tiếng 
Anh.  
Trẻ em làm trò  
Theo, một trong những thứ khác nhau  
https://www.esl-lab.com/easy/happy-b sinh nhật /  
THỨ SÁU - Chơi đập đồng hồ- Tự làm xem thời gian xem  
bạn có thể có một phần của bạn. Chuẩn  
thời gian của bạn thời gian của bạn.  
Trang web của họ :  
https://www.esl-lab.com/easy/  
	


