
Tiểu 

Starfall K-3 https://www.starfall.com/h/index.php Tất cả các đối 
tượng 

PBS Kids K-5 https://pbskids.org/games/all-topics/ Tất cả các đối 
tượng 

Scholastic K-5 https: / / classroommag 
Magazine.scholastic.com/support/learnathome.html 

* lưu ý tên người dùng và mật khẩu cho K-2 - Tên người dùng:  Learning20 Mật khẩu:
Clifford

Tất cả các môn 

Khan Academy K-12 https://www.khanacademy.org/ Tất cả các môn 

FunBrain K- 8 https://www.funbrain.com/ Tất cả các môn 
học 

Vịt con//www.childlingsl 
Library.org/icdl/ 

K-12 https://www.ducksters.com/science/ Khoa học xã hội 

Thư viện số quốc tế 
dành cho trẻ em 

K-8 http:SimpleSearchCategory? ilang = tiếng Anh 
Sách trong nhiều ngôn ngữ 

Reading 

MobyMax K-5 Truy cập thông qua Bảng điều khiển DDSD *
dashboard.ddouglas.k12.or.us 

Math 

gõ Club K-5 Truy cập thông qua Bảng điều khiển DDSD *
dashboard.ddouglas.k12.or.us 

Gõ thực hành 

thứ cấp 

Scholastic 6+cla
ssro
omm
ag 

Mag
azine
.scho
lastic
.com
/sup
port/l
earn
atho
me.h
tml 

https: // Tất cả các môn 
học 

PBS Learning Media K-12 https://opb.pbslearningmedia.org/ Tất cả các môn 

Khan A cademy K-12 https://www.khanacademy.org/ Tất cả các môn 

 Tài liệu này đã được dịch thông qua trình dịch Google Docs. Xin miễn cho bất kỳ lỗi nào.
 
Gia đình DDSD: Dưới đây là danh sách các tài nguyên giáo dục trực tuyến cũng như các ý tưởng không có công nghệ để thu 
hút học sinh trong thời gian đóng cửa trường. Các hoạt động và liên kết này không nhằm thay thế hướng dẫn trong lớp học 
hoặc chương trình giảng dạy của học khu, tuy nhiên, chúng là những lựa chọn cho phép học sinh thực hành các kỹ năng và 
tiếp tục học tập cho đến khi trường mở cửa trở lại.

Tài nguyên giáo dục trực tuyến 
DDSD đã biên soạn một danh sách các tài nguyên giáo dục trực tuyến an toàn với nhiều liên kết phù hợp cho học sinh tiểu 
học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Nhân viên tại Khu Học Chánh David Douglas đã lựa chọn các tài nguyên trực 
tuyến này vì chúng mang tính giáo dục, tương tác, hấp dẫn và an toàn cho học sinh và gia đình. 

https://www.starfall.com/h/index.php
https://pbskids.org/games/all-topics/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://www.khanacademy.org/
https://www.funbrain.com/
https://www.ducksters.com/science/
http://www.childrenslibrary.org/icdl/SimpleSearchCategory?ilang=English
http://dashboard.ddouglas.k12.or.us/
http://dashboard.ddouglas.k12.or.us/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://opb.pbslearningmedia.org/
https://www.khanacademy.org/


học 

FunBrain K-8 https://www.funbrain.com/ Tất cả các môn 

Vịt Vịt K-12 https://www.ducksters.com/science/ Khoa học xã hội 

Thư viện kỹ thuật số 
quốc tế dành cho trẻ 
em 

K-8 http: //www.childrensl 
Library.org/icdl/SimpleSearchCarget?ilang=English Sách bằng nhiều ngôn ngữ 

Đọc 

Dự án Tầm nhìn Toán 
học: 

9-12 Tích hợp  I Tích hợp II III Toán 

Minh họa 
Toán học 

6-8 https://im.kendallhunt.com/MS/index.html Toán 

IXL 6-8 Truy cập thông qua Bảng điều khiển DDSD *
dashboard.ddoureb.k12.or.us 

Tất cả các môn 
học 

 

* DDSD Đăng nhập bảng điều khiển là: 
Tên đăng nhập: Số ID sinh viên gồm 6 chữ số (ví dụ: 
123456) Mật khẩu: Ngày sinh 8 chữ số (ví dụ: MMDDYYYY) 

          Hoạt động không có công nghệ 
 

Đọc tại nhà: 
Tất cả sinh viên nên đọc hoặc đọc đến 15-30 phút hằng ngày. Các gia đình được khuyến khích thảo 
luận về những gì được minh họa trên các trang, những gì đang xảy ra trong câu chuyện và những gì 
con bạn nghĩ sẽ xảy ra tiếp theo hoặc những gì chúng đã học được. Ngoài ra, hãy hỏi con của bạn làm 
thế nào họ sẽ thay đổi câu chuyện. 

 
            Viết tại nhà: 

Luyện tập, luyện tập, luyện tập! 
Viết cần thực hành! Viết tại nhà có thể bao gồm e-mail, ghi chú cảm ơn, mô tả sổ lưu niệm, nhật ký và 
mục nhật ký, danh sách tạp hóa và ghi chú cho bữa tối. 

 
            Toán ở nhà: 

Chơi các trò chơi cờ hoặc làm câu đố. 
Trong bếp - nấu một số toán! Đo tất cả các thành phần (đặc biệt là các chất lỏng trong cốc đo thủy 
tinh). Thử thách bản thân để nhân đôi công thức hoặc cắt công thức thành một nửa - phân số có ở 
khắp mọi nơi!  Dành thời gian để nấu một bữa ăn mới không chỉ mang lại cho bạn cảm giác hoàn 
thành mà còn chạm vào khía cạnh sáng tạo của bộ não. 

 
            Hoạt động thể chất: 

Ra ngoài trời để chạy, chơi trò chơi hoặc đi bộ. Hoạt động thể chất có thể giúp  xương chắc khỏe, tăng 
sức mạnh cơ bắp, cải thiện sự cân bằng, giảm mỡ cơ thể và cải thiện tâm trạng. 

 
           Nghệ thuật: 

Vẽ, vẽ, hoặc tô màu. 
Chơi một nhạc cụ hoặc nghe nhạc.  Âm nhạc có thể cải thiện trí nhớ và phát triển hiệu suất học tập và 
khả năng ngôn ngữ tốt hơn 

 

https://www.funbrain.com/
https://www.ducksters.com/science/
http://www.childrenslibrary.org/icdl/SimpleSearchCategory?ilang=English
https://www.mathematicsvisionproject.org/secondary-mathematics-i.html
https://www.mathematicsvisionproject.org/secondary-mathematics-i.html
https://www.mathematicsvisionproject.org/secondary-mathematics-i.html
https://www.mathematicsvisionproject.org/secondary-mathematics-ii.html
https://www.mathematicsvisionproject.org/secondary-mathematics-iii.html
https://im.kendallhunt.com/MS/index.html
http://dashboard.ddouglas.k12.or.us/



