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Σπελλινγ Τεστ Παπερ 1στ Γραδε
Τηισ ισ λικεωισε ονε οφ τηε φαχτορσ βψ οβταινινγ τηε σοφτ δοχυµεντσ οφ τηισ σπελλινγ τεστ παπερ 1στ γραδε βψ ονλινε. Ψου µιγητ νοτ
ρεθυιρε µορε γετ ολδερ το σπενδ το γο το τηε βοοκ ινστιγατιον ασ ωιτηουτ διφφιχυλτψ ασ σεαρχη φορ τηεµ. Ιν σοµε χασεσ, ψου λικεωισε
πυλλ οφφ νοτ δισχοϖερ τηε µεσσαγε σπελλινγ τεστ παπερ 1στ γραδε τηατ ψου αρε λοοκινγ φορ. Ιτ ωιλλ υττερλψ σθυανδερ τηε τιµε.
Ηοωεϖερ βελοω, ονχε ψου ϖισιτ τηισ ωεβ παγε, ιτ ωιλλ βε ιν ϖιεω οφ τηατ χερταινλψ εασψ το αχθυιρε ασ σκιλλφυλλψ ασ δοωνλοαδ λεαδ
σπελλινγ τεστ παπερ 1στ γραδε
Ιτ ωιλλ νοτ τακε µανψ γροω ολδ ασ ωε τελλ βεφορε. Ψου χαν ρεαλιζε ιτ εϖεν τηουγη σηοω σοµετηινγ ελσε ατ ηουσε ανδ εϖεν ιν ψουρ
ωορκπλαχε. ηενχε εασψ! Σο, αρε ψου θυεστιον? ϑυστ εξερχισε ϕυστ ωηατ ωε προϖιδε υνδερ ασ χοµπετεντλψ ασ εϖαλυατιον σπελλινγ τεστ
παπερ 1στ γραδε ωηατ ψου νεξτ το ρεαδ!
Σπελλινγ Τεστ Παπερ 1στ Γραδε
1στ γραδε ισ αν ιµπορταντ τιµε φορ χηιλδρεν το λεαρν ανδ γροω. Ηελπ ψουρ στυδεντ αχε τηειρ ωεεκλψ σπελλινγ τεστσ βψ πραχτιχινγ
σπελλινγ ωορδσ φορ 1στ γραδε ατ Ηοµε Σπελλινγ Ωορδσ. Ψου σιµπλψ χρεατε α φαµιλψ αχχουντ, αδδ ψουρ στυδεντ∋σ ναµε, τηεν ιµπορτ ουρ
1στ γραδε σπελλινγ ωορδσ ορ υσε ψουρ οων φροµ σχηοολ βψ τψπινγ τηεµ ιν ονχε εαχη ωεεκ.
1στ Γραδε Σπελλινγ Ωορδσ, Λιστσ, Γαµεσ ανδ Αχτιϖιτιεσ
1στ Γραδε Σπελλινγ (Φυλλ Ινδεξ) Φροµ ηερε ψου χαν ϕυµπ το ανψ υνιτ ιν τηε Γραδε 1 σπελλινγ χυρριχυλυµ. Σηορτ−Α Ωορκσηεετσ. Τηισ
παγε ηασ α σελεχτιον οφ σηορτ−α ποεµσ, µινι−βοοκσ, ωορκσηεετσ, ανδ ωορδ σορτσ.
1στ Γραδε Σπελλινγ Λιστσ & Ωορκσηεετσ
3ρδ Γραδε Σπελλινγ Λιστσ. Παιρ τηιρδ γραδε σπελλινγ λιστσ ωιτη οϖερ 40 λεαρνινγ γαµεσ ανδ αχτιϖιτιεσ, ορ χηοοσε φροµ τηε αϖαιλαβλε
τηιρδ γραδε ϖοχαβυλαρψ πρινταβλε ωορκσηεετσ. Ρεινφορχε φουνδατιοναλ σκιλλσ, λικε πηονιχσ ανδ ωορδ ρεχογνιτιον, χηαλλενγε
στυδεντσ ωιτη ωορδ µεανινγ, ανδ ιµπροϖε ρεαδινγ χοµπρεηενσιον. 3ρδ Γραδε Εϖαν−Μοορ Σπελλινγ Λιστσ
3ρδ Γραδε Σπελλινγ Ωορδσ − Τηιρδ Γραδε Σπελλινγ Λιστσ
5τη Γραδε Σπελλινγ Λιστσ. Παιρ ψουρ φιφτη γραδε σπελλινγ ωορδ λιστσ ωιτη οϖερ 40 λεαρνινγ γαµεσ ανδ αχτιϖιτιεσ, ορ χηοοσε φροµ τηε
αϖαιλαβλε φιφτη γραδε ϖοχαβυλαρψ πρινταβλε ωορκσηεετσ.Ρεινφορχε φουνδατιοναλ σκιλλσ, λικε πηονιχσ ανδ ωορδ ρεχογνιτιον,
χηαλλενγε ψουρ στυδεντσ ωιτη ωορδ µεανινγ, ανδ ιµπροϖε ρεαδινγ χοµπρεηενσιον.
5τη Γραδε Σπελλινγ Ωορδσ − Φιφτη Γραδε Σπελλινγ Λιστσ
1στ γραδε µατη ισ τηε σταρτ οφ λεαρνινγ µατη οπερατιονσ, ανδ 1στ γραδε αδδιτιον ωορκσηεετσ αρε α γρεατ πλαχε το σταρτ τηε ηαβιτ οφ
ρεγυλαρ µατη πραχτιχε. Τηε µατη ωορκσηεετσ ιν τηισ σεχτιον αρε σελεχτεδ εσπεχιαλλψ φορ φιρστ γραδερσ ανδ ωορκινγ ωιτη τηεµ ωιλλ
βυιλδ α σολιδ φουνδατιον φορ µατη τοπιχσ ασ στυδεντσ µοϖε ον το ηιγηερ γραδεσ.
1στ Γραδε Ματη Ωορκσηεετσ
ΜχΓραω−Ηιλλ Ωονδερσ 1στ Γραδε Ρεσουρχεσ ανδ Πριντουτσ φορ Υνιτ Φιϖε, Ωεεκ Ονε. Ωεεκλψ Ουτλινε Ωεεκ ατ α γλανχε. Σπελλινγ Ωορδσ
... Σπελλινγ Πραχτιχε Τεστ Στυδεντσ πιχκ τηε χορρεχτ σπελλινγ οφ τηε σπελλινγ ωορδσ. Σπελλινγ Ωριτε Τωο Τιµεσ Στυδεντσ ωριτε σπελλινγ
ωορδσ τωο τιµεσ.
Ωονδερσ Φιρστ Γραδε Υνιτ Φουρ Ωεεκ Φιϖε Πριντουτσ
Τηε παχκετ ινχλυδεσ 10 γαµεσ ωιτη ρεχορδινγ σηεετσ. Τηεσε γαµεσ χαν βε δονε υσινγ σιγητ ωορδσ ορ ωεεκλψ σπελλινγ ωορδσ φορ µορε ταρ.
Συβϕεχτσ: Ενγλιση Λανγυαγε Αρτσ, Ρεαδινγ ... Τηε πενναντ ισ µαδε το βε πριντεδ ον 8 1/2∀ ξ 11∀ παπερ.Φορ αν ονλινε ϖερσιον το υσε ωιτη
Γοογλε Χλασσροοµ φολλοω . Συβϕεχτσ: ... 1στ Γραδε Ματη. βψ . Λυχκψ Λιττλε ...
1στ Γραδε Ωορκσηεετσ | Τεαχηερσ Παψ Τεαχηερσ
Γραδε Ναµεσ Ωιτηουτ Νυµβερσ Λοωερχασε νοννυµεριχαλ ωορδσ ρεφερρινγ το γραδεσ ορ γρουπσ οφ γραδεσ (εξχεπτ φορ τηε Κ ιν πρε−Κ ανδ
Κ12). Αλσο νοτε τηατ χοµπουνδσ ωριττεν ωιτη τηε ωορδ σχηοολ δο νοτ υσε α ηψπηεν (ε.γ., ηιγη σχηοολ στυδεντσ), βεχαυσε τηεσε τερµσ
αρε ωριττεν ασ οπεν χοµπουνδσ περ Μερριαµ−Ωεβστερ∋σ ∆ιχτιοναρψ.
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