Tiểu Martha Hồ PTA 7.2.80
tấm Hot
Đọc mùa hè cho 2017
Bản tin này được tạo ra sử dụng Google Translator,
vì vậy nó có thể không được hoàn hảo , nhưng chúng tôi đang cố gắng …..

2017 CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC HÈ miễn phí
Các Martha Hồ PTA đã biên soạn một danh sách các chương trình đọc sách miễn
phí mùa hè để giữ cho con bạn hứng thú đọc trong suốt mùa hè . Nếu con của
bạn không tiếp tục để đọc trong mùa hè, trình độ đọc của họ có thể trượt bởi họ
được trở lại trường vào mùa thu (được gọi là "slide mùa hè")
Sinh viên nên tiếp tục đọc 20 phút năm ngày một tuần .
Cùng một cuốn sách / phút đọc có thể tính vào bất kỳ / tất cả các chương trình .

CHƯƠNG TRÌNH SAU CÓ GỖ ĐỌC THUỘC ( * ):
* Các bản ghi đọc được mô tả trên trang này đã được gửi cho học sinh MLE trên 2017/06/20.
Đừng quên để tập thể dục
vào mùa hè này cũng ...

Điền vào các bookmark được
gắn và nhận bánh quy xoắn
đường miễn phí ban đầu
hoặc quế

Mang theo "Tạp chí đọc mùa
hè" đã hoàn thành đến cửa
hàng B & N địa phương của
bạn. Sau đó, chọn một cuốn
sách MIỄN PHÍ từ lựa chọn
được chấp thuận của họ.
(Bản ghi đọc này cũng có sẵn
trên mạng.)

Thưởng thức một trò chơi
quảng cáo miễn phí. (Một
phiếu thưởng cho mỗi bữa
tiệc mỗi lần viếng thăm.)
Sau đó, chỉ với $ 29,95
(sinh viên) hoặc $ 35,95
(người lớn), bạn có thể có
được một tấm thảm chơi
bóng vào mùa hè - tốt cho
3 trò chơi mỗi ngày, bao
gồm cả thuê giày.

Đọc 300 phút ( 15 min./day )
tháng và nhận được một nửa
giá sách thẻ quà tặng $ 5.
Đọc 300 phút trong tháng
Bảy và nhận được một nửa
giá sách thẻ quà tặng $ 5.
(Log đọc này cũng có sẵn
trên mạng. )

Đọc 5 cuốn sách và nhận
một đứa trẻ ăn miễn phí (
với việc mua một bữa ăn
người lớn). (Áp dụng cho
sinh viên 12 tuổi đến dưới . )

Đọc 15 phút mỗi ngày .
Đọc cho kiếm được hai
tuần một bữa ăn trẻ em
miễn phí.

STAY
CONNECTED

Join our website:
http://www.marthalakepta.com/

Email us at:
ptamarthalake@gmail.com

Đọc 14 ngày liên
tiếp và nhận được
10 thẻ trò chơi
miễn phí . (Lịch
Đọc phần thưởng
này cũng có sẵn
On-line quanh
năm.)
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TẠI ĐÂY LÀ MỘT SỐ CH PROGRƠNG TRÌNH ĐỌC
THEO LINE TẠI NGƯỜI LỚN HO ORC ĐẾN VUI
LÒNG QUA ACESS: bit.ly/summermle
Truy cập trang web của Thư viện Sno-Isle:
Http://www.sno-isle.org/summerkids Xây
dựng một thế giới tốt hơn 2017 Khám phá
chương trình mùa hè.
Truy cập trang web của
Cửa hàng Sách của Đại học:
http://www.bookstore.washington.edu/book
s/books.taf?page=summerexplorers Tham gia
chương trình Mission: Summer Reading.
Ghé thăm nhà nghỉ Happy Campper của Học
giả Đọc trang web Thách thức:
Http://www.scholastic.com/ups/campaigns/s
rc-2017 Sẽ có một sự kiện Scholastic đặc biệt
vào Thứ 7, ngày 22 tháng 7 năm 2017 tại
Third Place Books - 17171 Bothell Way NE,
Seattle, WA 98155

KHÔNG CẦN CHURE ĐỌC ĐIỀU GÌ?
Kiểm tra những cuốn sách đoạt giải
Sasquatch này từ năm 2017










Kinda Like Brothers - Coe Booth
Mountain Dog - Margarita Engle
A Song for Bijou - Josh Farrar
Space Case - Stuart Gibbs
The Vine Basket - Josanne La Valley
Dash - Kir Larson
The Misadventures of the Family Fletcher - Dana
Alison Levy
Zane and the Hurricane - Rodman Philbrick
The Forbidden Library - Django Wexler

Đối với người đọc trẻ tuổi hơn:









Absolutely Almost – Graff, Lisa
Loot – Watson, Jude
El Deafo – Bell, Cece
The Fourteenth Goldfish – Holm, Jennifer
Rain Reign – Martin, Ann M.
The Thickety: A Path Begins – White, J.A.
New Kid – Green, Tim
The Circus Dogs of Prague – Delaney, Rachelle

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH SAU , TRANG WEB VÀ / HOẶC CỬA HÀNG PLEACE THAM QUAN
CÔNG TY TRỰC TIẾP HOẶC CHO THĂM acess NHANH : bit.ly/summermle
Đừng quên về các chương trình máy tính Tiểu Martha Lake:
Con bạn có thể truy cập vào các trang web thông qua các trường
MLE tại bit.ly/summermle và sử dụng thông tin đăng nhập cùng
họ đã sử dụng trong suốt năm học
Để thực hành đọc

Thực hành để gõ

Các MLE PTA chúc bạn một mùa hè vui vẻ ,
giữ an toàn và thích đọc sách một số lớn
sách vào mùa hè này
STAY
CONNECTED
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Đối với thực hành
toán học

