PANDA HOur: winter homes

Friday, December 18th at 1:00 pm
Zoom link: tinyurl.com/PandaHour
Meeting ID: 838 8714 1116

Password:Panda

On Friday, December 18th, we will hold a special panda hour in which students can make a winter house. How to
access the zoom meeting is listed above. As part of the activity, students will need the materials listed below to
make a winter house. We will have a winter book giveaway on the following dates:
Monday, December 14th from 10:00 a.m. - 12:00 p.m.
Wednesday, December 16th from 10:00 a.m. - 12:00 p.m. and 2:00 p.m. - 4:00 p.m.
Friday, December 18th from 10:00 a.m. - 12:00 p.m.
Students will have the opportunity to pick up a book during our Winter Book Giveaway. While we will have enough
books for each Dahl student to review a book, we have limited supplies of the winter house materials (for the first
100 Dahl students) so please ask our helpers in the drive thru if you’d like a winter house kit as well.
As a reminder, safety protocols will be in place during the Winter Book Giveaway. To help facilitate a smooth
drive thru experience, please have a piece of paper with your child’s first and last name, grade level and teacher on
your dashboard. We also ask that you do not leave your car during this drive-thru experience. Thank you and we
hope this is an enjoyable experience for our Dahl students.

Materials Needed:
-

Graham crackers (During the week of December 14th, the Cafeteria will be giving extra graham
crackers for this project in with lunches so please set some aside for this project)

-

Frosting (preferable a white colored frosting so that it will look like snow on the house)

-

Various candies

Directions:
1.) Use the graham crackers to make the shape of your house
2.) Use the frosting to stick the house pieces together
3.) Add more frosting around the sides of the house
4.) Use candies to decorate the house
Suggestions:
1.) Be creative with the home that you make.
2.) Have fun!

Hora del panda: casas de invierno
viernes, 18 de diciembre a la 1:00 pm

Enlace de Zoom: tinyurl.com/PandaHour
ID de Reunión: 838 8714 1116

Contraseña:Panda

El viernes, 18 de diciembre, vamos a celebrar una hora especial de panda en la que los estudiantes pueden hacer
una casa de invierno. Arriba se indica cómo acceder a la reunión de zoom. Como parte de la actividad, necesitarán los
materiales que se enumeran a continuación para hacer una casa de invierno. Tendremos un regalo de libros en las
siguientes fechas:
lunes, 14 de diciembre de 10:00 a.m. - 12:00 p.m.
miércoles, 16 de diciembre de 10:00 a.m. - 12:00 p.m. y 2:00 p.m. - 4:00 p.m.
viernes, 18 de diciembre de 10:00 a.m. - 12:00 p.m.
Los estudiantes tendrán la oportunidad de recoger un libro durante nuestra distribución de regalo de libros.
Aunque tendremos suficientes libros para cada estudiante de Dahl, tenemos suministros limitados para la casa de
invierno (para los primeros 100 estudiantes de Dahl), así que por favor pregunte a nuestros ayudantes si también
desea un kit para la casa de invierno.
Como recordatorio, los protocolos de seguridad estarán en su lugar durante la distribución de regalo de libros de
invierno. Para ayudar a facilitar una experiencia sin problemas, por favor, tenga un papel con el nombre y apellido de
su hijo/a, el grado y el maestro/a en su tablero del automóvil. También le pedimos que no deje su coche durante
esta experiencia. Gracias y esperamos que esta sea una experiencia agradable para nuestros estudiantes de Dahl.

Materiales Necesarios:
-

Galletas Graham (Durante la semana del 14 de diciembre, la cafetería estará dando galletas
graham adicionales con el almuerzo para este proyecto)

-

Glaseado (preferible un glaseado de color blanco para que se vea como nieve en la casa)

-

Varios dulces

Instrucciones:
1.) Use las galletas graham para hacer la forma de su casa
2.) Use el azúcar glaseado para pegar las piezas de la casa juntos
3.) Agregue más glaseado alrededor de los lados de la casa
4.) Utilice caramelos para decorar la casa
Suggestions:
1.) Sé creativo con la casita que hagas.
3.) ¡Diviértete!

giờ gấu trúc: ngôi nhà mùa đông
thứ sáu, tháng mười hai 18th lúc 1:00 pm

Liên Kết Zoom: tinyurl.com/PandaHour
Meeting ID: 838 8714 1116

Password:Panda

Vào thứ Sáu, ngày 18 tháng 12, chúng tôi sẽ tổ chức một giờ gấu trúc đặc biệt, trong đó học sinh có thể làm một
ngôi nhà mùa đông. Cách truy cập cuộc họp mặt trên zoom được liệt kê ở trên. Là một phần của hoạt động, học sinh
sẽ cần các vật liệu được liệt kê dưới đây để làm một ngôi nhà mùa đông. Chúng tôi sẽ có một buổi tặng sách mùa
đông vào những ngày sau:
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 14th từ 10:00 a.m. - 12:00 p.m.
Thứ Tư, Tháng Mười Hai 16th từ 10:00 a.m. - 12:00 p.m. và 2:00 p.m. - 4:00 p.m.
Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 18th từ 10:00 a.m. - 12:00 p.m.
Học sinh sẽ có cơ hội nhận một cuốn sách trong chương trình Tặng sách Mùa đông của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi
sẽ có đủ sách để mỗi học sinh Dahl nhận được một cuốn sách, nhưng chúng tôi có số lượng vật liệu làm nhà mùa đông
có hạn (dành cho 100 học sinh Dahl đầu tiên), vì vậy vui lòng cho biết nếu bạn muốn một bộ để làm ngôi nhà mùa
đông.
Xin nhắc lại, các quy trình an toàn sẽ được áp dụng trong chương trình Tặng sách Mùa đông lúc phát ra.. Để giúp
tạo điều kiện cho trải nghiệm lái xe suôn sẻ, vui lòng để một mảnh giấy viết họ và tên, cấp lớp và giáo viên của con
bạn trên kiếng trước của xe.. Chúng tôi cũng yêu cầu bạn không rời khỏi xe khi đến. Cảm ơn bạn và chúng tôi hy
vọng đây là một trải nghiệm thú vị cho các sinh viên Dahl của chúng tôi.

Vật liệu cần thiết:
-

Bánh Graham

-

Kem bơ (tốt nhất là một lớp phủ màu trắng để nó trông giống như tuyết trên ngôi nhà)

-

Nhiều loại kẹo khác nhau

Hướng Dẫn:
1.)Dùng bánh graham crackers để tạo hình ngôi nhà
2.)Dùng Kem bơ để làm các miếng bánh dính lại với nhau
3.)Trét thêm bơ xung quanh mặt bánh của ngôi nhà
4.)Dùng kẹo để trang trí ngôi nhà
Gợi Ý:
1.) Hãy dùng trí sáng tạo của mình mà xây ngôi nhà.
2.) Làm chơi một cách vui vẻ!

