１ Alunos do primeiro ano em licença temporária do
Toyoda Minami Junior High School em Iwata City
1 Período ５ prolongado de férias temporárias 11 de maio (sem) - 31 de maio (domingo)
Retomada programada da escola para a escola 1 º de junho (sena)
2 Lista de atribuições de aprendizagem
Assunto
Língua

Sociedade

Matemática

Ciência

Inglês

Estudo
Akaneko Kanji Skills 1-7
10 páginas de escrita kanji
(A gama de debun kanji learning class 8)
♦Problemas em que todos estão trabalhando]
・ "Geografia da aprendizagem"(distribuída no dia
13)p2.4.8.9 é baseada em livros didáticos. (arredondado)
・ "A impressão de emissão (estudos sociais)
durantefechamentos temporários (apostes) será realizada
no dia 13. (Não é necessário arredondar)
Continue a conduzir uma coleção de questões básicas para
P25, enquanto olha para livros didáticos, etc.
Os alunos acabados
・Tome as aulas no dia da aula e, em seguida, tome uma nova
nota na página do dia.
Faça seus próprios cálculos, olhe para as respostas, e rodada.
Problema errado, faça de novo.
・Você pode pensar sobre o problema que não entende
olhando para o livro didático etc.
・ "Aprendizagem científica bem compreendida"(13º,
apostalp2-p16 no dia 13, e arranjado no dia 13, arredondando
e corrigindo. O problema que eu não entendo é usar livros
didáticos e exames de banheiro para fazê-lo sozinho.
(1)Aprenda a ortografia das palavras nas 14-17 páginas dos
livros didáticos e a ortografia de 18 páginas "Iasatu" e
escreva-as.
(2) Enviar
E-Plus p8-12, enquanto estiver lendo a
descrição do ponto, resolver. Uma vez resolvido o
problema, olhe para a resposta e faça um círculo. A
pergunta errada ou pouco clara é escrever a resposta
correta com uma caneta vermelha.
(3)Enviar６ Envie ～（notas de estudo em inglês nodia 13. ２３
(Excetoas porções new Words nas páginas 17, 19, 21 e 23. A
parte do personagem fino é traçada. Escreva o significado
dessa frase em inglês com menos de 16, 18, 20, 22 páginas
abaixo.
Uma vez resolvido o problema, olhe para a
resposta e faça um círculo. A pergunta errada ou pouco
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(2) 18 de maio
(3) 1 de Junho

clara é escrever a resposta correta com uma caneta
vermelha.
(4)Ouça a NHK Radio Basic English 1 todos os dias efale. O
horário de transmissão é「das 6:00 às 18:15.
"18:45-19:00","21:00-21:15" 」
「
É o mesmo conteúdo de três vezes.
Como há um livro separado, recomendo que o compre na
livraria e trabalhe nele. São 495 ienes.
Música
Nenhum
Arte
・Aprenda a desenhar a dinastia Ming e o corpo gótico 1 º de junho
realizando a impressão carnuda de letras.
Quanto a como fazer, vou escrever um exemplo para
imprimir para ser distribuído no dia 13, hp também vai
subir o caminho e pontos.
Manutenção Continue a praticar o treinamento de alongamento e força
do corpo
necessário para si mesmo pensando no menu por si
mesmo.
Tecnologia Nenhum
Casa
・As notas de economia doméstica são distribuídas no dia do 1 º de junho
livro didático, arredondadas e corrigidas.
Uma página onde você pode fazer tanto "Vamos trabalhar" e
"Vamos colocá-lo juntos"→P32, 35
Página "Vamos fazer atividades" →P36, 37
"Vamos juntar tudo" apenas página →P33, 34
Outros
・Realizar observações de saúde, preencher a ficha de exame 18 de maio
de saúde e confirmar todos os dias.
▪ Preencha seu diário diário e sua vida em sua perspectiva
(diário).

