
READ   

"READ -  2با هم بخوانيم" در مقطع   

   قرارداد

   موارد خوانده شده

   تاريخ

   عنوان

   صفحات

  دستورالعمل ها:
  چگونگی استفاده از قرارداد 

 

يک خواندن هر زمان همراه هم کتابی می خوانيد در قرارداد • 
  يادداشت بگذاريد.

  تاريخ، عنوان کتاب و صفحات خوانده شده را وارد کنيد. • 
پس از ده مرتبه خواندن با يکديگر، قرارداد را به معلم يا مربی • 

خود نشان دهيد. سپس معلم يا مربی به شما يک برچسب می دهد 
  که می توانيد در اين دفترچه بچسبانيد.
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