Minha Lista de Atividades

De Verao
Escolas Elementares 1-5

30 coisas para fazer neste verão

Estas são atividades que você pode fazer neste verão para tornar seu aprendizado
divertido! Publique suas fotos no #FRPSVerãoFun
Asegúrese de usar protector solar y tomar mucha agua
para
todasobrigatórias
las actividades
al aire libre!
As tres atividades anotadas com balas vermelhas são
atividades
a serem preenchidas
pelos alunos e
devolvidas aos professores no início do novo ano letivo. Por favor, consulte a Carta de Aprendizagem de Verão para mais
informações.

 Visite a Biblioteca Fall River e pegue um livro emprestado que aparece em nossa
lista de livros sugeridos por nível de série em nosso site. Crie um storyboard! Um
storyboard é como um resumo do livro no estilo de decalques. Certifique-se de
que seu storyboard mostre pelo menos 5 das principais cenas do livro em ordem.
Escreva legendas para cada cena.
 Vamos medir! Mede 5 coisas hoje usando seus pés como ferramenta de medição.
Por exemplo, colocando um pé na frente do outro, seu quarto pode ter 23 pés de
comprimento, ou seu refrigerador pode ter 6 pés e meio de comprimento. Escreva
em um pedaço de papel o que você mediu e rotule como o mais longo e o mais
curto.
 Visite a Casa Lafayette-Durfee em 94 Cherry St., em Fall River, em Agosto, para
obter informações gratuitas sobre a história de Fall River. Se você não pode
visitar, veja o tour de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=henQsuQrtgY
Escreva um parágrafo sobre algo que realmente lhe interessou ou surpreendeu
durante a turnê.
□ Visite o Battleship Cove gratuitamente na sexta-feira, 6 de Julho. Este é um lugar
incrível para se visitar. Aprenda sobre todos os conflitos e sacrifícios feitos pelos
soldados e marinheiros. Eles não eram muito mais velhos que você!
□ Dê um passeio no calçadão de Fall River! Você pode andar de Battleship Cove
para Bicentennial Park e ver os barcos navegam no rio Taunton. Faça selfies com o
Memorial da Segunda Guerra Mundial e envie-as para postar em nossas páginas
do Facebook e Twitter das Escolas Públicas de Fall River!
□ Visite o Centro de Treinamento na 657 Quarry Street, em Fall River,
gratuitamente às 10:00 h. Sexta-feira, 6 de Julho para uma aula de boxe e fitness
de uma hora! Fique em forma e divirta-se fazendo isso!

□ Visite o New Bedford Whale Museum gratuitamente na sexta-feira, 20 de Julho.
Eles têm um esqueleto gigante de uma baleia! Saiba tudo sobre a baleação norteamericana! Verifique o site deles em https://whalinghistory.org
□ Visite gratuitamente o Museu Infantil de Fall River na Sexta-feira, 3 de Agosto.
Crie música, construa com Legos, crie arte, encontre dinossauros e conheça novos
amigos! Eles têm novos blocos gigantes para construir coisas gigantescas!
□ Visite o Buttonwood Park Zoo em New Bedford gratuitamente na Sexta-feira, 24
de Agosto. Divirta-se no zoológico, jogue no parquinho infantil e faça um
piquenique no parque. Quando chegar em casa, desenhe uma foto do seu animal
favorito e escreva algo que explique por que você gosta mais daquele animal do
que de qualquer outro.
□ Vá para fora em seu quintal ou para a praia e pegue algumas pedras ou
conchas. Comece uma coleção! Veja se você pode procurá-los em um livro da
biblioteca ou na Internet e obter mais informações sobre o que você encontrou.
□ Dê um passeio na Rota Ferroviária do Rio Quequechan e encontre algo divertido
e interessante! Então tire uma foto ou tire uma foto, escreva um parágrafo sobre o
porquê isso lhe interessa. Pode ser uma planta ou uma flor, uma tartaruga, um
cisne, um sapo, um pássaro ou até mesmo um inseto. Encontre aqui os lugares onde
você pode começar sua jornada na rota da ferrovia:
www.facebook.com/Quequechanriverrailtrail/
□ Coma picolés de gelo! Tire uma selfie com um membro da família ou amigo
comendo um sorvete em um dia quente e envie a foto para ser postada em nossa
página no Facebook ou Twitter da Escola Pública de Fall River!
□ Vá ver as estrelas! Em uma noite clara, olhe para as estrelas e veja se consegue
encontrar a estrela mais brilhante no céu. Visite este site para aprender sobre o
universo, assistir a vídeos e jogar ótimos jogos! https://kidsastronomy.com
□ Tenha uma noite de cinema em família! Certifique-se de que todos em sua
família votem e concordem em qual filme assistir! Prepare a pipoca e aproveite
este momento com sua família!
□ Jogue boliche! É divertido e bom exercício! Jogue 3 jogos, some sua pontuação e
divida o total em 3 para obter sua média de boliche! Junte-se a uma liga nas
manhãs de sábado. Você vai se divertir e fazer novos amigos!
□ Faça uma experiência científica divertida! Você pode surpreender seus amigos e
familiares com uma ótima experiência encontrada neste site
http://redtri.com/classic-science-experiments/slide/1
□ Faça ofícios, seja criativo! Há tantas idéias de artesanato neste site que você
pode fazer sozinho, com a família ou com um amigo.

□ Saltos de estrelas! Salte com braços e pernas estendidos como uma estrela. Faça
10, descanse e repita 3 vezes!
□ Kick City! Faça 10 chutes laterais, 10 chutes frontais, 10 chutes para trás.
Certifique-se de fazer 10 de cada lado!
□ Visite áreas recreativas com fontes de água na floresta estadual de Freetown-Fall
□ Visite a praia, a piscina, as áreas de lazer com fontes de água ou instale uma
mangueira no seu quintal. O que quer que você faça para se refrescar neste verão,
assegure-se de que está seguro, mantenha-se saudável e divirta-se!
Se você quiser postar imagens em nossa página no Facebook ou Twitter, use a

hashtag
#FRPSVerãoFun

