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 نیست بدون نسخهنسخه
 ماموریتامکان پذیر! 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

 چالش روز دوشنبه برای حل مأموریت
 
 پیش بینی و رسم
 
 
 
 
 
 
 

 یادداشتی از آقای ویتا پیدا کرد! در این Devine خانم
 یادداشت آمده است: "راهنما! من نمی توانم خرس خود را
 پیدا کنم! "برای اولین قسمت از این مأموریت ، شما این
 داستان را خواهید خواند ،" ما در حال رفتن به شکار خرس
  .هستیم. " می توانید داستان را در پایین ماموریت پیدا کنید
 
 در مرحله بعد ، تصویری دقیق از مکان (تنظیم) مکان فکر
 می کنید خرس در آن پیش بینی و ترسیم کنید. سپس خود را
 به چالش بکشید تا جمله ای بنویسید تا با تصویر خود بروید و
 کارهای خود را با یک فرد بزرگسال یا یک خانواده دیگر
 .به اشتراک بگذارید
 
 
 

 چالش روز سه شنبه در مورد حل مأموریت
 
 اضافه کردن بخش ها به یکدیگر
 (کتاب کار تمرین ریاضی سفید)
 
 

 خانم شورای یادداشتی را از خانم دیوین دریافت کرد. در

 این یادداشت آمده است: "کار فوق العاده ای که دیروز پیش
 بینی شما را ترسیم کرد! مأموریت بعدی شما حل این مشکل
 .کلمه است

 خانم دیوین 3 قدم به سمت آشپزخانه برداشت. خانم شورای

 4 قدم برداشت. چند قدم طول کشید تا همه آنها برای رسیدن

  " به خرس به آشپزخانه بروند؟

 اکنون به صفحات 117 و 123 در کتاب کار خود در زمینه
Origo (پوشش سفید) بروید و مشکالت ریاضی را انجام 
 .دهید

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

 به پایان رسانده اید با یکی از اعضای خانواده به اشتراک
 .می گذارید

 
 



 چالش روز چهارشنبه برای حل این مأموریت
 
 واژه های مثبت
 (کتاب کار مطالعات اجتماعی)
 

 خانم موریس یادداشتی را از خانم شورای دریافت کرد. در

 این یادداشت آمده است: "شغل عالی برای حل مشکالت
 ریاضی دیروز! به بیرون بروید و سرنخ های بیشتری را

 " .جستجو کنید که خرس آقای ویتا کجاست

 خانم موریس با یک پل به دنبال خرس است. آیا خرس می

  تواند در زیر پل ، باالی پل یا مکان دیگری باشد؟

 ابتدا 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

 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
  .خرس شما با یکی از اعضای خانواده واقع شده است

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

 یادداشتی از خانم موریس گرفت. در این Summerlin خانم
 یادداشت آمده است: "با استفاده از كلمات موقعیتی توسط پل
 ، كاری خوب پیش بینی كنید! برای سرنخ های بیشتر به
  " .بیرون بروید و با استخر چک کنید
 خرس را ندید اما قورباغه ها را پیدا Summerlin خانم
 .کرد. به او کمک کنید تا این مشکل را حل کند
 
 او 10 قورباغه را دید که در لبه استخر نشسته اند. او دید که
 2 قورباغه در حال پرش به حوضچه هستند. چند قورباغه
  در لبه برکه باقی مانده است؟
 
 پس از حل این مشکل ، به صفحه 161 موجود در کتاب کار
 پوشش سفید) بروید.) Origo Practice خود در مورد
 جمالت تفریق کامل. کار خود را با یک فرد بالغ یا با یکی
  .دیگر از اعضای خانواده به اشتراک بگذارید
 خانم دبیک هنگام جستجوی سرنخها ، در حیاط خلوت خود
 چاپ خرس پیدا کرد! خانم دوبک خرس را پیدا نکرد اما
  !فکر می کند ما نزدیک می شویم
 
  !ما یک هاپ از چالش نهایی خود فاصله داریم



 چالش روز جمعه در مورد حل مأموریت
 
 گوش دادن به صداها
 

 دریافت Summerlin خانم آدکینز یادداشتی را از خانم
 کرد. در این یادداشت آمده است: "کار فوق العاده ای برای
 " حل آن مشکالت ریاضی! آیا آن صدا را شنیدی؟
 خانم آدکینز فقط صداهای بلند را شنید! در حال حاضر چه
  صداهایی می شنوید؟
 
 بازگشت به داستان  ما در حال رفتن به یک خرس شکار
  هستیم.   چند کتاب در کتاب وجود دارد و صداها چیست؟
 صدا یا 6 صدا پیدا کردید؟ پاسخ خود را با یک 10
 بزرگسال به اشتراک بگذارید. پاسخ شما به ما در انجام
 .رسالت کمک می کند
 خانم آدکینز درب پشت خود را باز می کند و آقای ویتا را
 می بیند! او می گوید ، "آقای ویتا ، اینجا چه کار می کنی؟ "
 آقای ویتا می گوید: "من فکر می کنم خرس من خیلی
 نزدیک است زیرا می توانم بو را عسل کنم و خرس من
  "!عاشق عسل است

 صفحه پاسخ بروید تا  فقط بعد از انجام ماموریت  بهببینید خرس آقای ویتا کجاست! دانشجویان برای حل این
  .مأموریت و یافتن خرس آقای ویتا باید کلیه چالش ها را انجام دهند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !ما در حال رفتن به یک شکار خرس
 (توسط مایکل روزن نوشته و اجرا شده است و از آن استناد شده است)
http://www.youtube.com/watch؟v=ytc0U2WAz4s) 



  
 !ما در حال شکار خرس هستیم. ما قصد داریم یک چیز بزرگ را بدست آوریم. چه روز زیبایی
 .ما نمی ترسیم
  
 اوه اوه
 !چمن
 .چمن مواج بلند
 .ما نمی توانیم از آن فراتر برویم. ما نمی توانیم زیر آن برویم
  
 !وای نه
 !ما باید از آن عبور کنیم
 !تند تند! تند تند! تند تند
  
 !ما در حال شکار خرس هستیم. ما می رویم یک چیز بزرگ. چه روز زیبایی
 .ما نمی ترسیم
  
 اوه اوه
 !رودخانه
 .رودخانه ای عمیق سرد. ما نمی توانیم از آن فراتر برویم. ما نمی توانیم زیر آن برویم
  
 !وای نه
 !ما باید از آن عبور کنیم
 !چلپ چلوپ چلپ چلوپ! چلپ چلوپ چلپ چلوپ! چلپ چلوپ چلپ چلوپ
  
 !ما در حال شکار خرس هستیم. ما می رویم یک چیز بزرگ. چه روز زیبایی
 .ما نمی ترسیم
  
 اوه اوه
 !گل و الی
 
 گل غلیظ غلیظ
 .ما نمی توانیم از آن فراتر برویم ، نمی توانیم زیر آن برویم
  
 !وای نه
 !ما باید از آن عبور کنیم
 !اسكورچ اسكورچ! اسكورچ اسكورچ! اسكورچ اسكورچ
  
 !ما در حال شکار خرس هستیم. ما قصد داریم یک چیز بزرگ را بدست آوریم. چه روز زیبایی
 .ما نمی ترسیم
  
 اوه اوه
 !یک جنگل
 .یک جنگل بزرگ تاریک



 .ما نمی توانیم از آن فراتر برویم. ما نمی توانیم زیر آن برویم
  
 !وای نه
 !ما باید از آن عبور کنیم
 !سفر گیر! سفر گیر! سفر گیر
  
 !ما در حال شکار خرس هستیم. ما قصد داریم یک چیز بزرگ را بدست آوریم. چه روز زیبایی
 .ما نمی ترسیم
  
 اوه اوه
 !طوفان برفی
 .طوفان برفی چرخان
 .ما نمی توانیم از آن فراتر برویم
 .ما نمی توانیم زیر آن برویم
 !وای نه
 !ما باید از آن عبور کنیم
 !هوو ووو! هوو ووو! هوو ووو
 
 !ما در حال شکار خرس هستیم. ما می رویم برای گرفتن بزرگ. چه روز زیبایی
 .ما نمی ترسیم
  
 اوه اوه
 !یک غار
 .غاری تنگ و تاریک. ما نمی توانیم از آن فراتر برویم
 ما نمی توانیم زیر آن برویم. ما باید از آن عبور کنیم! تیپو تیپو تیپو
  
 !آن چیست
 !یک بینی مرطوب براق! دو گوش بزرگ خزدار! دو چشم بزرگ مسخره! این یک خرس است
  
 !سریع
 بازگشت از طریق غار! تیپو تیپو تیپو
  
 !از طوفان برفی برگردید
 !هوو ووو! هوو ووو! هوو ووو
  
 !بازگشت از طریق جنگل
 !سفر گیر! سفر گیر! سفر گیر
  
 !به درون گل برگردید
 !اسكورچ اسكورچ! اسكورچ اسكورچ! اسكورچ اسكورچ! بازگشت از میان رودخانه
 !چلپ چلوپ چلپ چلوپ! چلپ چلوپ چلپ چلوپ! چلپ چلوپ چلپ چلوپ
 !از طریق چمن برگردید
 !تند تند! تند تند! تند تند



 به درب جلوی ما برسید
 .در را باز کن
 باالی پله ها
  
 !وای نه
 فراموش کردیم که در را ببندیم. پایین پله ها
 بازگشت به طبقه باال
 داخل اتاق خواب
  
 داخل تخت
 زیر پوشش
 من دیگه نمی برم شکار خرس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


