
 Flipgrid نسخه  

  !ماموریتامکان پذیر است
  !خرس آقای ویتا گم شده است

  آیا می توانید به ما در یافتن خرس آقای ویتا کمک کنید؟
  !چالش های زیر را حل کنید تا شما را به سمت خرس او سوق دهد

 .استفاده خواهید کرد flipgrid شما برای هر روز از این مأموریت از
 https://flipgrid.com/moncurebears :روی این پیوند کلیک کنید

ID: 5 رقمی که از معلم خود دریافت کردید 
 چالش دوشنبه برای حل ماموریت
 
 پیش بینی و ترسیم

 ما در حال شکار خرس ها هستیم! فیلم تلنگر آقای ویتا را
 را Devine خانم flipgrid تماشا کنید. در مرحله بعد ، فیلم
 .تماشا کنید
 در مرحله بعد ، تصویری دقیق از مکان (تنظیم) مکانی که
 .فکر می کنید خرس رفت ، پیش بینی کنید و ترسیم کنید
 سپس ، برای نوشتن یک جمله برای مطابقت با تصویر خود ،
 .خود را به چالش بکشید
 .به اشتراک بگذارید Flipgrid عکس و جمله خود را در
 

 چالش روز سه شنبه برای حل مأموریت
 
 اضافه کردن قطعات با یکدیگر
 (کتاب کار عملی ریاضیات سفید)

 خانم شورای شورای را تماشا کنید. کلمه Flipgrid فیلم

  .مشکل خانم شورای را با شما به اشتراک بگذارید

 اکنون به صفحات 117 و 123 دردر کتاب کار خودتمرین
Origo (پوشش سفید) بروید واین انجام دهید عالوه بر 
 .مشکالت ریاضی را

 خود Origo برای تکمیل این چالش ، آنچه را که در کارنامه

 .به پایان رسانده اید ، به اشتراک می گذارید Flipgrid در

 را تماشا Vita'a Flipgrid برای سرنخ مخفی ، ویدیوی آقای
 !کنید

 چالش روز چهارشنبه برای حل ماموریت
 
 کلمات مثبت
 (کتاب کار مطالعات اجتماعی)

 .خانم موریس را تماشا کنید Flipgrid فیلم

 به صفحه 33 در کارنامه مطالعات اجتماعی خود بروید و
 فعالیت را تکمیل کنید. سپس از صفحه 35 در کارنامه خود
 استفاده کنید تا خرس را در تنظیم پل و برچسب با استفاده از
  .کلمه موقعیتی که با تصویر شما مطابقت دارد بکشید

 

https://flipgrid.com/moncurebears


 چالش پاداش: جمله ای بنویسید تا خرس شما در کجا واقع *

 .شده باشد

 برای فعالیت های اضافی / تمرین کامل صفحات 36 - **
  39. به

 اشتراک بگذارید تصویر خود و جزئیات مکان فکر می کنید
  .قرار دارد Flipgrid خرس شما در

 چالش روز پنجشنبه در مورد حل ماموریت
 
 تفریق قطعات
 (کارنامه تمرین ریاضی سفید)

 را تماشا کنید. مشکل کلمه Summerlin خانم Flipgrid فیلم
  .را با شما به اشتراک بگذارید Summerlin خانم
 
 پس از حل این مشکل ، به صفحه 161 موجود در کتاب کار
 پوشش سفید) بروید.) Origo Practice خود در مورد
  .جمالت تفریق کامل
 
 به اشتراک بگذارید. ما یک هاپ از Flipgrid کار خود را در
  !چالش نهایی خود فاصله داریم
 
 را تماشا Dubke خانم Flipgrid برای سرنخ مخفی ، فیلم
 !کنید

 چالش روز جمعه برای حل ماموریت
 
Listening for Sounds 

Watch فیلم خانم Flipgrid خانم آدکینز.  
 .به بزرگساالن بگویید که فکر می کنید جواب سرنخ چیست

  !! برای تکمیل ماموریت فیلم آقای ویتا را تماشا کنید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !Flipgrid سؤاالت بازتاب دانشجویی-پاسخ به اینها در
 

1.   فعالیت مورد عالقه شما در طول چالش چیست؟
 



 
 
 

2.  فکر کردی خرس کجاست؟ پیش بینی شما صحیح بود؟ آیا بخشی از شما غافلگیر شده است؟

 

 

 

3.  چالش برانگیزترین فعالیت در طول این چالش چه بود؟ چرا؟

 

 


