
 
 

1st Grade Homework Schedule 
For the week of March 30-April 3 

 

Day of the Week Reading Math 

Monday -Read Crayons poem and 
choose 3 activities from the 
poetry list 
-Pick 10 sight words and do an 
activity 

-Pick 1 sprint to complete 
-Complete lesson 8 
homework 

Tuesday -Read Crick Crack Crocodile 
poem and choose 3 activities 
from the poetry list 
-Pick 10 sight words and do an 
activity 

-Pick 1 sprint to complete 
-Complete lesson 9 
homework 

Wednesday -Read Joshua’s Jammies poem 
and choose 3 activities from the 
poetry list 
-Pick 10 sight words and do an 
activity 

-Pick 1 sprint to complete 
-Complete lesson 10 
homework 

Thursday -Read I Don’t Believe in Bigfoot 
poem and choose 3 activities 
from the poetry list 
-Pick 10 sight words and do an 
activity 

-Pick 1 sprint to complete 
-Complete lesson 11 
homework 

Friday -Read Yellow Butter poem and 
choose 3 activities from the 
poetry list 
-Pick 10 sight words and do an 
activity 

-Pick 1 sprint to complete 
-Complete lesson 12 
homework 

 



Horario de tareas de 1er grado 
Para la semana del 30 de marzo al 3 de abril 

Día de la semana Leyendo Matemáticas 

lunes -Đọc bài thơ Crayons và 
chọn 3 hoạt động từ danh 
sách thơ 
-Nhấp 10 từ nhìn và thực 
hiện một hoạt động 
 

-Pick 1 sprint para 
completar 
-Complete la tarea 8 tarea 
 

martes 
 

-Lee el poema Crick Crack 
Crocodile y elige 3 
actividades de la lista de 
poesía 
-Selecciona 10 palabras a 
la vista y realiza una 
actividad 

-Pick 1 sprint para 
completar 
-Complete la tarea 9 tarea 

miércoles 
 

-Lee el poema Jamhua de 
Joshua y elige 3 
actividades de la lista de 
poesía 
-Selecciona 10 palabras a 
la vista y realiza una 
actividad 

-Pick 1 sprint para 
completar 
-Complete la tarea 10 
tarea 

jueves 
 

-Lee el poema No creo en 
Bigfoot y elige 3 
actividades de la lista de 
poesía 
-Selecciona 10 palabras a 
la vista y realiza una 
actividad 

-Pick 1 sprint para 
completar 
-Complete la tarea 11 
tarea 

viernes  -Lee el poema de 
mantequilla amarilla y elige 
3 actividades de la lista de 
poesía 
-Selecciona 10 palabras a 
la vista y realiza una 
actividad 

-Pick 1 sprint para 
completar 
-Complete la tarea 12 
tarea 



Lịch học bài tập lớp 1 
Trong tuần từ 30 tháng 3 đến 3 tháng 4 

Ngày trong tuần đọc hiểu môn Toán 

Thứ hai 
 

-Đọc bút chì và chọn 3 
hoạt động từ danh sách 
thơ 
-Nhấp 10 từ nhìn và thực 
hiện một hoạt động 
 

-Nhấp 1 lần chạy nước rút 
để hoàn thành 
-Hoàn thiện bài học 8 bài 
tập về nhà 
 

Thứ ba 
 

-Đọc bài Crick Crack Cá 
sấu và chọn 3 hoạt động từ 
danh sách thơ 
-Nhấp 10 từ nhìn và thực 
hiện một hoạt động 
 

-Nhấp 1 lần chạy nước rút 
để hoàn thành 
-Hoàn thiện bài học 9 bài 
tập về nhà 

 
Thứ tư 
 

-Đọc bài thơ Joshua sườn 
Jammies và chọn 3 hoạt 
động từ danh sách thơ 
-Nhấp 10 từ nhìn và thực 
hiện một hoạt động 

-Nhấp 1 lần chạy nước rút 
để hoàn thành 
-Hoàn thiện bài học 10 bài 
tập về nhà 

Thứ năm 
 

-Đọc tôi Don mệnh Hãy tin 
vào bài thơ Bigfoot và chọn 
3 hoạt động từ danh sách 
thơ 
-Nhấp 10 từ nhìn và thực 
hiện một hoạt động 

-Nhấp 1 lần chạy nước rút 
để hoàn thành 
-Hoàn thiện bài học 11 bài 
tập về nhà 

Thứ sáu -Đọc bài thơ Bơ vàng và 
chọn 3 hoạt động từ danh 
sách thơ 
-Nhấp 10 từ nhìn và thực 
hiện một hoạt động 
 

-Nhấp 1 lần chạy nước rút 
để hoàn thành 
-Hoàn thiện bài học 12 bài 
tập về nhà 
 

 
















