
 توصيات مدارس بفالو العامة

K-6 دول اليومي للطالب في الصفوفالج  
 
 

لخميسا االثنين توصيات تقسيم الوقت  الجمعة الخميس االربعاء 

 صباحا 8:00-8:30
 (دقيقة30)

 بداية صحية
 .أسنانهم وينظفون األطفال يستيقظ

 .اإلفطار وجبة إعداد في بالمساعدة لألطفال السماح
 .يومك خطط ناقش ، معًا اإلفطار تناول أثناء

 .المنزل في المدرسي ليومهم استعدادهم أثناءالخاصة   منطقتهم تنظيف في بالمساعدة لألطفال اسمح

 صباحا  8:30-9:00
 (دقيقة30)

 نشاط الصباح
 .(االجتماعية المسافة على الحفاظ) الخارج في المشي أمكن إن أو ، لألطفال الصديقة اليوجا أو ، الشد بتمارين صباحك ابدأ

 صباحا 9:00-10:00
 (دقيقة30) 

 ةتعليميال القراءة وقت
 ، والقواعد الكتابة أنشطة ، مشتركة أوبصورة منفردة  قصة قراءات ، المفردات تمارين على ، gr 6 The Lightning Thief أو األنشطة (Senderos) ت ساندرسرحالقراءة 

Clever (on-line)، HOT! Questions, Lexia ، Lexia Core5 أو PowerUp ، المجلة ، القراءة سجالت 

 صباحا 10:00-11:00
 (دقيقة 60)

 الوقت التعليمي للرياضيات
Math Modules, Finish Line Workbook, Prodigy Math, Moby Max, Sprints, Khan Academy 

 صباحا 11:00-11:30
 (دقيقة30)

 فنون ب  صرية أو موسيقى 
الموسيقى/  اآلالت تمرين على ، افتراضية ميدانية رحالت ، فني رسد  

 صباحا 11:30-12:00
 (دقيقة30)

 غداء
 .الطاولة ترتيب في والمساعدة أيديهم غسل طريق عن الغداء طعام لتناول االستعداد األطفال على يجب

 الجيدة والتغذية المائدة آداب تشجيع
 ظهرا 12:00-12:30

 (دقيقة30)
 وقت تعليم العلوم

Pearson Elevate, Science Kid Links, Brain Pop, Khan Academy, NYS Science Standards Game Links, Scholastic  

 ظهرا 12:30-1:00
 (دقيقة30)

 الفسحة / الجمنازيوم
(االجتماعية المسافة على الحفاظ) خارجه أو داخل المنزلفي  اللعب ، الداخلية الجمنازيوم ألعاب  

 ظهرا 1:00-1:30
 (دقيقة30)

 الوقت التعليمي للدراسات االجتماعية
 Khan Academy, BrainPop ،  التفاعلية  الميدانية والرحالت ،( الصف مستوى حسب الموضوعات تختلف) االجتماعية الدراسات روسد

 بعد الظهر 1:30-2:00
(30 mins) 

  وقت الهدوء 
دفاترهم في الكتابة أو كتاب قراءة يمكنهم. يومهم في والتفكير بهدوء الراحة األطفال على جبي  

 بعد الظهر 2:00-3:00
 (دقيقة 60)

Snack & وجبة خفيفة ووقت فني مجاني 
 .طفلك مع صحية خفيفة وجبة تناول. ليوم غد ميالتعل بمعاينة وقم اليوم أنشطة راجع. ختامي بروتين يوم كل اختتم

 .لكليكما خفيفة وجبة وإعداد( أمكن إن) باختيار لهم اسمح
 لديهم المفضلة األكاديمية االنترنت مواقع أو التطبيقات إلى أخرى مرة الدخول تسجيل لألطفال يمكن
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