
 
Gia đình DDSD: Dưới đây là danh sách các tài nguyên giáo dục trực tuyến 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 cho tiểu học (K-5) và trung học (6-12)  
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.   

 

Tiểu 

Mad Khoa học-At 
Home Các thí nghiệm  

K-5  https://www.madsciencepromo.com/athomeexperiments Khoa học  

Edmentum Worksheet 
& Lesson Plan Gói  

K-5  https://info.edmentum.com/Worksheet-Bundles_Download.html 
https: // info.edmentum.com/LessonPlanBundles.html 

Toán, Ngôn 
ngữ và Khoa 
học  

Hãy thực hiện 5: Trẻ 
khỏe mạnh Tìm hiểu 
thêm 

K-5 https://www.healthykidslearnmore.com/ealthy-Kids-Learn-More/Educator-Resource/T
ake-5ive 

Chuyển động 

TEDed: chánh niệm 
Video & Bài học  

K-5 https://ed.ted.com/lessons Đa dạng môn 
học 

Discovery Ed: Chuyến 
đi thực địa ảo với tài 
nguyên học tập và nội 
dung bổ sung  

K-5  https://www.discoveryeducation.com/ cộng đồng / chuyến đi thực địa ảo / khoa học  

Phòng trưng bày ngữ 
pháp:  
 

K-5  https://www.grammargallery.org/summer.html 
Tham gia với chúng tôi trong chuyến đi xuyên nước Mỹ. Khi chúng tôi 
khám phá những điểm hấp dẫn và đặc điểm địa lý của các tiểu bang, 
chúng tôi cũng sẽ xây dựng kỹ năng đọc và viết của học sinh với sự 
nhấn mạnh đặc biệt về ngữ pháp và ngôn ngữ học thuật. Cuộc phiêu 
lưu kỳ nghỉ xuân đầy thú vị (và miễn phí!) Này sẽ mang tính giáo dục và 
thú vị cho học sinh ở mọi cấp độ ngôn ngữ. Cho dù học sinh chỉ học 
tiếng Anh hay là người bản ngữ của ngôn ngữ, kỳ nghỉ xuân ảo này là 
dành cho họ! Chúng tôi đang mong chờ được "du lịch" cùng bạn! 

Ngôn ngữ, Đọc, 
Viết Địa lý,  

hand2mind: Lịch trình, 
bài học và hoạt động 
hàng ngày  

K-5  https://www.hand2mindathome.com/ Toán, Văn học, 
STEM  

Hooda môn Toán K-12 Hooda Math: trang web này cung cấp các trò chơi cho học sinh k-12 để 
giúp học các khái niệm toán học. 

môn Toán 

Junior Thư viện Guild K-12 JLG eBooks không giới hạn 
truy cập miễn phí tới ebook cho học sinh tiểu học, trung học và cao học 

đọc hiểu 
 

VocabularyRoots.com 5-12 http://www.vocabularyroots.com/?utm_campaign=covid&utm_medium=e
mail&utm_source=marketier&utm_content=20200320_covid_VR 

Lời Nguồn gốc 
và từ vựng 

 

https://www.madsciencepromo.com/athomeexperiments
https://info.edmentum.com/Worksheet-Bundles_Download.html
https://info.edmentum.com/LessonPlanBundles.html
https://www.healthykidslearnmore.com/Healthy-Kids-Learn-More/Educator-Resources/Take-5ive
https://www.healthykidslearnmore.com/Healthy-Kids-Learn-More/Educator-Resources/Take-5ive
https://ed.ted.com/lessons
https://www.discoveryeducation.com/community/virtual-field-trips/
https://www.grammargallery.org/summer.html
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http://www.hoodamath.com/index.html
https://www.juniorlibraryguild.com/at-home?utm_term=JLG%40HOME&utm_campaign=FREE%20eBook%20access%20for%20your%20homebound%20readers%21&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email&utm_medium=email&utm_source=getresponse&utm_content=Free+Resources+For+Distance+Learning&utm_campaign=Untitled+message
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thứ cấp 

Mạng học tập: NY 
Times 

6-12 Điều gì đang xảy ra với biểu đồ này? : Thảo luận về câu hỏi với anh chị 
em hoặc người lớn. 
Điều gì đang xảy ra với đồ thị này? : Thảo luận về câu hỏi với anh chị em 
hoặc người lớn. 

toán 

Gói bài tậpEdmentum  
6-12 https://info.edmentum.com/Worksheet-Bundles_Doad.html Toán, Ngữ văn 

và Khoa học  

Lấy 5: Trẻ em khỏe 
mạnh Tìm hiểu thêm 

6-12 https://www.healthykidslearnmore.com/ealthy -Kids-Learn-More / Nhà giáo dục-Tài 
nguyên /Take-5ive 

Chuyển động 

chánh niệmTEDed: 
Video & Bài học  

6-12 https://ed.ted.com/lessons Nhiều môn học 

Có dây 
 
 
 
Trung tâm Giáo dục 
Toán học và Máy tính 

9-12 
 
 
 

 
6-8 
6-8 
9-12 

Làm thế nào một thiên tài toán học thế kỷ 19 đã dạy chúng tôi cách cầm 
miếng bánh pizza : Bạn có thể tạo ra mối liên hệ nào giữa kinh nghiệm 
của bạn, bài viết này và toán học? 
 
Vấn đề của tuần : Suy nghĩ về sản phẩm 
Vấn đề của tuần:   Điền vào 15 
Vấn đề của tuần : Một bước tại thời điểm 
Vấn đề của tuần:   Phải công bằng 
 

Toán 
 
 
 
 
học Toán 

ba Nhiệm vụ toán học 6-8 Cú đấm 
Vòng tròn 
W quai 
 

Toán 

Youtube 6 -8 Kẹp giấy Perplexing:   bạn có thể thực hiện một trong những thủ thuật 
không? Bạn có thể giải thích làm thế nào nó hoạt động? Những cách 
nào bạn cần toán học để dự đoán kết quả của những thí nghiệm này? 

môn Toán 

Discovery Ed: Các 
chuyến đi thực địa ảo 
với tài nguyên học tập 
và nội dung bổ sung  

6-12  https://www.discoveryeducation.com/community/virtual-field-trips/ khoa học  

Thư viện ngữ pháp:  
 

6-8  https://www.grammargallery.org /summer.html 
 

Ngôn ngữ, Đọc, 
Viết, Địa lý Hoa 
Kỳ  

NoRedInk: Thử thách 
viết nhanh hàng ngày  

 https://noredink-product.s3-us-west-2.amazonaws.com/teacher-resource/plans/NoRedInk+
Daily+Quick+ Viết + Thử thách + Giáo viên + Kế hoạch.pdfbiến-nc.html 

Viết  

Vister Học cao hơn: 
Bài học văn hóa ngôn 
ngữ thế giới & Bài học 
tiếng Anh trung học  
 

9-12 https://go.vistahigherlearning.com/fanners-sp tiếng Tây Ban 
Nha, tiếng 
Pháp, tiếng Anh  

https://www.nytimes.com/2020/02/18/learning/whats-going-on-in-this-graph-coronavirus-outbreak.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article
https://www.nytimes.com/2020/02/27/learning/whats-going-on-in-this-graph-voters-by-age-group.html
https://info.edmentum.com/Worksheet-Bundles_Download.html
https://www.healthykidslearnmore.com/Healthy-Kids-Learn-More/Educator-Resources/Take-5ive
https://www.healthykidslearnmore.com/Healthy-Kids-Learn-More/Educator-Resources/Take-5ive
https://ed.ted.com/lessons
https://www.wired.com/2014/09/curvature-and-strength-empzeal/
https://www.wired.com/2014/09/curvature-and-strength-empzeal/
https://cemc.uwaterloo.ca/resources/potw/2019-20/English/POTWC-19-NN-PA-10-P.pdf
https://cemc.uwaterloo.ca/resources/potw/2019-20/English/POTWC-19-NN-13-P.pdf
https://cemc.uwaterloo.ca/resources/potw/2019-20/English/POTWD-19-NA-RS-10-P.pdf
https://cemc.uwaterloo.ca/resources/potw/2019-20/English/POTWD-19-MT-NA-11-P.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/12I99vIbnf8krYtnMkDCBnJgFJgwJ77y2nbVDgmsXshw/copy
https://docs.google.com/presentation/d/1o1uRwGjw3rFRShEeY6AZIhBFVe2qyrEz5HxS9uL_Bjo/copy
https://docs.google.com/presentation/d/1ZFI_yZhl0daejc81XvIppNA-i8Vg8w0NwYHxDA-p_kg/copy
https://www.youtube.com/watch?v=wGkvyN6s9cY
https://www.discoveryeducation.com/community/virtual-field-trips/
https://www.grammargallery.org/summer.html
https://noredink-product.s3-us-west-2.amazonaws.com/teacher-resources/plans/NoRedInk+Daily+Quick+Write+Challenge+Teacher+Plan.pdf
https://noredink-product.s3-us-west-2.amazonaws.com/teacher-resources/plans/NoRedInk+Daily+Quick+Write+Challenge+Teacher+Plan.pdf
https://go.vistahigherlearning.com/french-spanish-ncus.html


Trợ giúp toán k-12 Math.com: Trang web này cung cấp các bài học thực hành trong nhiều 
chủ đề cũng như các loại máy tính và trò chơi khác nhau. 

môn Toán 

Interactive hoạt động 
Math 

6-12 Fun hoạt động Math:Trang web này bao gồm một danh sách các đồ thị 
và trò chơi cho hình học, đại số, giải tích, xác suất, thống kê và xây dựng 
mô hình. 

môn Toán 

Junior Thư viện Guild K-12 JLG eBooks không giới hạn 
truy cập miễn phí tới ebook cho học sinh tiểu học, trung học và cao học 

đọc hiểu 

VocabularyRoots.com 5-12 http://www.vocabularyroots.com/?utm_campaign=covid&utm_medium=e
mail&utm_source=marketier&utm_content=20200320_covid_VR 

Lời Rễ và từ 
vựng 

 

 

 

 

http://www.math.com/
http://shodor.org/interactivate/activities/
https://www.juniorlibraryguild.com/at-home?utm_term=JLG%40HOME&utm_campaign=FREE%20eBook%20access%20for%20your%20homebound%20readers%21&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email&utm_medium=email&utm_source=getresponse&utm_content=Free+Resources+For+Distance+Learning&utm_campaign=Untitled+message
http://www.vocabularyroots.com/?utm_campaign=covid&utm_medium=email&utm_source=marketier&utm_content=20200320_covid_VR
http://www.vocabularyroots.com/?utm_campaign=covid&utm_medium=email&utm_source=marketier&utm_content=20200320_covid_VR

