
  ESL At Home K-2 Weeks 5-6 (Punjabi) 
ਇਨ� � ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨ� ਟਬੁੱ ਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ l ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਕਰੋ! 

 
 

ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 
 

ਬੁੱ ਧਵਾਰ 
 

ਵੀਰਵਾਰ �ੁੱ ਕਰਵਾਰ 
 

ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ 
ਿਕਤਾਬ ਜ� ਿਫਲਮ 
ਦਾ ਿਕਰਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ 
? ਜੇ ਤੁਸ� ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਅਸਲ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ 
ਿਮਲਦੇ ਹੋ ਤ� ਕੀ 
ਹੰੁਦਾ ? ਉਸਦੀ 
ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ ਜ� 
ਿਲਖੋ I 
 
 
 
 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ 
ਿਮਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਭੋਜਨ ਵੇਖੋ I 
ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ 
ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ 
ਬਣਾਓ I 
ਉਦਾਹਰਣ: 
ਿਬਸਕੁਟ ਅਤੇ 
ਟੂਨਾ ਮੱਛੀ ਦੇ 
ਰਸ ਨਾਲ 
ਬਣਾਇਆ 
ਸ�ਡਿਵਚ I 
 

ਕੀ ਤੁਸ� ਇਨ� � 
ਜਾਨਵਰ� ਦੇ ਨਾਮ 
ਨੰੂ ਬੁਝ ਸਕਦੇ ਹੋ? 
 
caro 
rwmo 
cnaotu 
rumle 
 

ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ 
ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ 
ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੂਚੀ 
ਿਲਖੋ ਜ� ਬਣਾਓ I 
 
 

 

ਆਪਣਾ ਸੁਪਰਹੀਰੋ 
ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ I 
ਉਸਦੀ ਪੁ�ਾਕ ਅਤੇ 
ਮਹ� �ਕਤੀਆਂ 
ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਲੇਬਲ 
ਕਰੋ I 

ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 
 

ਬੁੱ ਧਵਾਰ 
 

ਵੀਰਵਾਰ �ੁੱ ਕਰਵਾਰ 
 

ਢਲਾਣਦਾਰ ਰਸਤਾ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਕਸੇ 
ਜ� ਿਕਤਾਬ� ਦੀ ਵਰਤ� 
ਕਰੋ I ਢਲਾਣ �ਤੇ 
ਰੇੜ�ਨ ਲਈ ਪੰਜ 
ਚੀਜ਼� ਲੱਭੋ I 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਡ 
ਿਵਚ ਕੀ ਹੈ? 
ਆਪਣੇ ਆਸ 
ਪਾਸ ਦੇ ਘਰ� 
ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ 
ਨਕ�ਾ ਬਣਾਓ 
ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਕਰੋ 
I 
 
 

ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਡ ਦੀ 
ਸੈਰ ਕਰੋ I 
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ 
ਿਖੜਕੀਆਂ ਦੀ 
ਿਗਣਤੀ ਕਰੋ ਜੋ 
ਤੁਸ� ਵੇਖਦੇ ਹੋ I 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ 
ਜੱੁਤੀਆਂ ਦਾ 
ਿਹਸਾਬ ਲਗਾਉ I 
ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਿਕਸ 
ਕੋਲ ਹੈ? ਸਭ ਤ� 
ਘੱਟ ਕੌਣ ਹੈ? 
 

 

ਦੋ ਜਾਨਵਰ� ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰੋ, ਿਜਵ� ਘੋੜਾ ਅਤੇ 
ਇਕ ਮਗਰਮੱਛ I 
ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ 
ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦੇ 
ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਜੇ 
ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ 
ਿਦੱਤਾ ਜਾਏ I ਉਸਦੀ 
ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ I 

 
 



 
 

  ESL At Home K-2 Weeks 7-8 (Punjabi) 
ਇਨ� � ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨ� ਟਬੁੱ ਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ l ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਕਰੋ! 

 
 

ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 
 

ਬੁੱ ਧਵਾਰ 
 

ਵੀਰਵਾਰ �ੁੱ ਕਰਵਾਰ 
 

ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਪੰਨਾ, 
ਰਸਾਲਾ ਜ� ਅਖਬਾਰ 
ਦਾ ਲੇਖ ਚੁਣੋ I ਦੱਸੋ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ 
�ਬਦ ਿਮਲਦੇ ਹਨ : 
 

The 

a or an 

Is 

ਆਕਾਰ� ਨੰੂ 
ਲੱਭਣ ਜਾਓ I 
ਹਰ ਆਕਾਰ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ 
ਪੰਜ ਚੀਜ਼� ਲੱਭੋ: 
ਗੋਲ 
ਵਰਗ 
ਆਇਤ 
ਿਤਕੋਣ 
 

ਤੁਸ� ਇਸ 
ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੇ ਨਾਮ 
ਤ� ਿਕੰਨ�  �ਬਦ ਬਣਾ 
ਸਕਦੇ ਹੋ? 
 

tricerato
ps 

ਕੀ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ 
ਘਰ ਿਵਚ 5 ਚੀਜ਼� 
ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ 
ਚੰੁਬਕੀ ਹਨ? 

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਿਖਡੌਣੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਗਏ, 
ਜਦ� ਕੋਈ ਨਹ� ਸੀ. 
ਉਹਨ� ਦੇ ਸਾਹਸ 
ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ ਜ� 
ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ I 

ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 
 

ਬੁੱ ਧਵਾਰ 
 

ਵੀਰਵਾਰ �ੁੱ ਕਰਵਾਰ 
 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ ਕੁਝ 
ਲੁਕਾਓ I ਖ਼ਜ਼ਾਨ�  ਦਾ 
ਨਕ�ਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ 
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ 
ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ 
ਕਹੋ I 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ 
ਚਾਰ ਚੀਜ਼� ਲੱਭੋ 
ਜੋ ਜਾਮਨੀ ਹਨ I 
 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ 
ਚਾਰ ਚੀਜ਼� ਲੱਭੋ 
ਜੋ ਸੰਤਰੀਆਂ ਹਨ 
I 
 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ 
ਚਾਰ ਚੀਜ਼� ਲੱਭੋ 
ਜੋ ਹਰੀਆਂ ਹਨ I 
 

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਚੜੀਆਘਰ 
ਚਲਾ�ਦੇ ਤ� ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੋਲ ਿਕਹੜੇ ਜਾਨਵਰ 
ਹੰੁਦੇ? ਆਪਣੇ 
ਿਚੜੀਆਘਰ ਨੰੂ 
ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਲੇਬਲ 
ਕਰੋ I 
 
 
 

 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ 
ਸਾਰੇ ਸਾਬਣ, ��ਪੂ 
ਅਤੇ ਲੋ�ਨ ਨੰੂ ਛੋਟੇ 
ਤ� ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੇ 
ਤੱਕ ਪੰਗਤੀ  ਿਵੱਚ 
ਰਖੋ I 

ਇੱਕ ਕੱਪ ਿਵੱਚ ਥੋੜਾ 
ਿਜਹਾ ਸਾਬਣ ਪਾਓ I 
ਿਪਆਲੇ ਨੰੂ ਪਾਣੀ 
ਨਾਲ ਭਰੋ Iਿਗਣੋ ਿਕ 
ਬੁਲਬਲੇ ਗਾਇਬ 
ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  ਿਮੰਟ 
ਲੱਗਦੇ ਹਨ ? 



 
 

  ESL At Home 3-5 Weeks 5-6 (Punjabi) 
ਇਨ� � ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨ� ਟਬੁੱ ਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ l ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਕਰੋ! 

 
 

ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 
 

ਬੁੱ ਧਵਾਰ 
 

ਵੀਰਵਾਰ �ੁੱ ਕਰਵਾਰ 
 

ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ 
ਿਕਤਾਬ ਜ� ਿਫਲਮ ਦਾ 
ਿਕਰਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ? ਜੇ 
ਤੁਸ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਸਲ 
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦੇ ਹੋ 
ਤ� ਕੀ ਹੰੁਦਾ ? ਉਸਦੀ 
ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ ਜ� ਿਲਖੋ 
I 
 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ 
ਿਮਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਭੋਜਨ ਵੇਖੋ I ਦੁਪਿਹਰ 
ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਕੁਝ 
ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਓ I 
ਉਦਾਹਰਣ:  
ਟੂਨਾ ਮੱਛੀ ਤੇ ਜੈਲੀ 
ਸ�ਡਿਵਚ ਅਤੇ ਨਾਲ 
ਪ�ੀਟਜ਼ਲ : $ 4.67 
ਚਾਕਲੇਟ ਿਚੱਪ 
ਅੰਿਡਆਂ ਦੀ ਭੁਰਜ਼ੀ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸਲਸਾ ਆਈਸ 
ਕਰੀਮ : $ 5.99 
 

ਇਨ� � ਜਾਨਵਰ� ਦੇ 
ਨਾਮ ਬੁਝ ਕੇ 
ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ I 

 
 

caro 
rwmo 

cnaotu 
rumle 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ 
ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ 
ਿਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ 
ਗ਼ੈਰ-ਿਸਹਤਮੰਦ 
ਭੋਜਨ ਦਾ 
ਟੀ-ਚਾਰਟ ਬਣਾਓ 
I 

 

ਆਪਣਾ ਸੁਪਰਹੀਰੋ ਦੀ 
ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ I 
ਉਸਦੀ ਪੁ�ਾਕ ਅਤੇ 
ਮਹ� �ਕਤੀਆਂ ਬਣਾਓ 
ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਕਰੋ I ਇੱਕ 
ਸਮ� ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ ਜਦ� 
ਸੁਪਰਹੀਰੋ ਨ�  ਿਕਸੇ ਨੰੂ 
ਬਚਾਇਆ ਹੋਵੇ I 

ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 
 

ਬੁੱ ਧਵਾਰ 
 

ਵੀਰਵਾਰ �ੁੱ ਕਰਵਾਰ 
 

ਢਲਾਣਦਾਰ ਰਸਤਾ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਕਸੇ ਜ� 
ਿਕਤਾਬ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ I 
ਢਲਾਣ �ਤੇ ਰੇੜ�ਨ ਲਈ 
ਪੰਜ ਚੀਜ਼� ਲੱਭੋ I  
ਸਭ ਤ� ਦੂਰ ਕੇੜੀ ਗਈ ? 
ਸਭ ਤ� ਕੋਲ ਕੇੜੀ ਗਈ ? 
 

ਆਪਣੇ ਸੁਪਨ�  ਦੇ 
ਗੁਆਂਡ ਬਣਾਨ ਲਈ 
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ I ਉਨ� 
ਘਰ�, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰ� ਦਾ ਨਕ�ਾ 
ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਲੇਬਲ 
ਕਰੋ I  

ਆਪਣੇ ਨਵ� ਗੁਆਂਡ 
ਲਈ ਵਪਾਰਕ 
ਬਣਾਓ I ਦੱਸੋ ਿਕ 
ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਨੰੂ 
ਿਵ�ੇ� ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਥੇ 
ਿਕ� ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ I 

ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ 
ਸੁਣੋ. ਜੋ ਵੀ 
ਉਪਮਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ 
ਉਸਨੰੂ ਿਲਖੋ I 
ਉਦਾਹਰਣ:  

“I came in 
LIKE a 

wrecking 
ball. 

ਦੋ ਜਾਨਵਰ� ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰੋ, ਿਜਵ� ਘੋੜਾ ਅਤੇ 
ਇਕ ਮਗਰਮੱਛ I 
ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ 
ਿਕਸ ਤਰ�� ਦੇ ਿਦਖਾਈ 
ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏ 
I ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ 
ਬਣਾਓI ਇਸ ਦੇ 
ਕੁਦਰਤੀ 



ਿਨਵਾਸ-ਸਥਾਨ,ਿ�ਕਾ
ਰੀ ਅਤੇ ਿ�ਕਾਰ ਬਾਰੇ 
ਿਲਖੋ I 

                           ESL At Home 3-5 Weeks 7-8 (Punjabi) 
ਇਨ� � ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨ� ਟਬੁੱ ਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ l ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਕਰੋ! 

 
 

ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 
 

ਬੁੱ ਧਵਾਰ 
 

ਵੀਰਵਾਰ �ੁੱ ਕਰਵਾਰ 
 

ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਪੰਨਾ, 
ਰਸਾਲਾ ਜ� ਅਖਬਾਰ ਦਾ 
ਕੋਈ ਲੇਖ ਚੁਣੋ l  ਹੇਠ 
ਿਲਖੇ ਅੱਖਰ� ਨਾਲ �ੁਰੂ 
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕੰਨ�  �ਬਦ� ਨੰੂ 
ਤੁਸ� ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
ਐਸ 
ਏ 
ਟੀ 
 

ਆਕਾਰ ਿ�ਕਾਰ ਤੇ 
ਜਾਓ l ਹਰ ਆਕਾਰ 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ 
ਿਵਚ ਪੰਜ ਚੀਜ਼� ਲੱਭੋ: 
ਰ�ਬਸ (rhombus) 
ਟ�ੈਪੋਜ਼ਾਈਡ 
(trapezoid) 
ਸਮਾਨਅਤਰਨ 
-ਚਤਰਭੁਜ 
(equilateral) 
 

ਤੁਸ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ 
�ਬਦ ਤ� ਿਕੰਨ�  ਹੋਰ 
�ਬਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ 

ਹੋ? 
 

educational 
 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ 
5 ਚੀਜ਼� ਦੀ ਸੂਚੀ 
ਬਣਾਓ ਜੋ ਠ� ਸ 
ਹਨ. 
 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ 
5 ਚੀਜ਼� ਦੀ ਸੂਚੀ 
ਬਣਾਓ ਜੋ ਤਰਲ 
ਪਦਾਰਥ ਹਨ. 
 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ 
5 ਚੀਜ਼� ਦੀ ਸੂਚੀ 
ਬਣਾਓ ਜੋ ਗੈਸ� 
ਹਨ. 
 

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਕੂਲ ਗਏ ਸਨ ਜਦ� 
ਕੋਈ ਨਹ� ਸੀ.ਉਹਨ� ਦੇ 
ਸਾਿਹਸਕ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇ 
ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ ਜ� ਿਚੱਤਰ 
ਬਣਾਓ l 

ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 
 

ਬੁੱ ਧਵਾਰ 
 

ਵੀਰਵਾਰ �ੁੱ ਕਰਵਾਰ 
 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ ਕੁਝ 
ਲੁਕਾਓ, ਖ਼ਜ਼ਾਨ�  ਦਾ 
ਨਕ�ਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ 
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ 
ਨੰੂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਣ ਲਈ 

 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ 
ਚਾਰ ਚੀਜ਼� ਲੱਭੋ ਜੋ 
ਚੰੁਬਕੀ ਹਨ. 
 

ਮੰਨ ਲਓ ਿਕ ਤੁਸ� 
ਇੱਕ ਿਚੜੀਆਘਰ 
ਚਲਾਓਦੇ ਹੋ ਲੋਕ� ਨੰੂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਿਚੜੀਆਘਰ 
ਨੰੂ ਿਦਖੋਣ ਲਈ ਇੱਕ 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਸਾਬਣ, ��ਪੂ 
ਅਤੇ ਲੋ�ਨਾ ਨੰੂ 
ਛੋਟੇ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਸਭ 
ਤ� ਵੱਡੇ ਤੱਕ  ਇੱਕ 

ਇੱਕ ਕੱਪ ਿਵੱਚ ਥੋੜਾ 
ਿਜਹਾ ਸਾਬਣ ਪਾਓ l 
ਿਪਆਲੇ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 
ਭਰੋ. ਿਗਣੋ ਿਕ ਬੁਲਬਲੇ 



ਕਹੋ l ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ 
ਚਾਰ ਚੀਜ਼� ਲੱਭੋ ਜੋ 
ਿਮ�ਰਣ ਹਨ. 
 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ 
ਚਾਰ ਚੀਜ਼� ਲੱਭੋ ਜੋ 
ਪਾਰਦਰ�ੀ ਹਨ. 

ਇ�ਿਤਹਾਰ ਿਲਖੋ l 

 

ਲਾਈਨ ਿਵਚ 
ਲਗਾਓ l 

ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  
ਿਮੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ l 
 

                           ESL At Home 6-8 Weeks 5-6 (Punjabi) 
ਇਨ� � ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨ� ਟਬੁੱ ਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ l ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਕਰੋ! 

 
 

ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 
 

ਬੁੱ ਧਵਾਰ 
 

ਵੀਰਵਾਰ �ੁੱ ਕਰਵਾਰ 
 

ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ 
ਿਕਤਾਬ ਜ� ਿਫਲਮ ਦਾ 
ਿਕਰਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ? ਜੇ 
ਤੁਸ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਸਲ 
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦੇ ਹੋ 
ਤ� ਕੀ ਹੰੁਦਾ ? ਉਸਦੀ 
ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ ਜ� ਿਲਖੋ 
I 
 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ 
ਿਮਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਭੋਜਨ ਵੇਖੋ I ਦੁਪਿਹਰ 
ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਕੁਝ 
ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਓ I 
ਉਦਾਹਰਣ:  
ਟੂਨਾ ਮੱਛੀ ਤੇ ਜੈਲੀ 
ਸ�ਡਿਵਚ ਅਤੇ ਨਾਲ 
ਪ�ੀਟਜ਼ਲ : $ 4.67 
ਚਾਕਲੇਟ ਿਚੱਪ 
ਅੰਿਡਆਂ ਦੀ ਭੁਰਜ਼ੀ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸਲਸਾ ਆਈਸ 
ਕਰੀਮ : $ 5.99 
 

ਇਨ� � ਜਾਨਵਰ� ਦੇ 
ਨਾਮ ਬੁਝ ਕੇ 
ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ I 

 
 

caro 
rwmo 

cnaotu 
rumle 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ 
ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ 
ਿਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ 
ਗ਼ੈਰ-ਿਸਹਤਮੰਦ 
ਭੋਜਨ ਦਾ 
ਟੀ-ਚਾਰਟ ਬਣਾਓ 
I 

 

ਆਪਣਾ ਸੁਪਰਹੀਰੋ ਦੀ 
ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ I 
ਉਸਦੀ ਪੁ�ਾਕ ਅਤੇ 
ਮਹ� �ਕਤੀਆਂ ਬਣਾਓ 
ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਕਰੋ I ਇੱਕ 
ਸਮ� ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ ਜਦ� 
ਸੁਪਰਹੀਰੋ ਨ�  ਿਕਸੇ ਨੰੂ 
ਬਚਾਇਆ ਹੋਵੇ I 

ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 
 

ਬੁੱ ਧਵਾਰ 
 

ਵੀਰਵਾਰ �ੁੱ ਕਰਵਾਰ 
 

ਢਲਾਣਦਾਰ ਰਸਤਾ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਕਸੇ ਜ� 
ਿਕਤਾਬ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ I 
ਢਲਾਣ �ਤੇ ਰੇੜ�ਨ ਲਈ 

ਆਪਣੇ ਸੁਪਨ�  ਦੇ 
ਗੁਆਂਡ ਬਣਾਨ ਲਈ 
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ I ਉਨ� 
ਘਰ�, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ 

ਆਪਣੇ ਨਵ� ਗੁਆਂਡ 
ਲਈ ਵਪਾਰਕ 
ਬਣਾਓ I ਦੱਸੋ ਿਕ 
ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਨੰੂ 

ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ 
ਸੁਣੋ. ਜੋ ਵੀ 
ਉਪਮਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ 
ਉਸਨੰੂ ਿਲਖੋ I 

ਦੋ ਜਾਨਵਰ� ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰੋ, ਿਜਵ� ਘੋੜਾ ਅਤੇ 
ਇਕ ਮਗਰਮੱਛ I 
ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ 



ਪੰਜ ਚੀਜ਼� ਲੱਭੋ I  
ਸਭ ਤ� ਦੂਰ ਕੇੜੀ ਗਈ ? 
ਸਭ ਤ� ਕੋਲ ਕੇੜੀ ਗਈ ? 
 

ਕਾਰੋਬਾਰ� ਦਾ ਨਕ�ਾ 
ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਲੇਬਲ 
ਕਰੋ l 
 
 

ਿਵ�ੇ� ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਥੇ 
ਿਕ� ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ I 

ਉਦਾਹਰਣ:  
“I came in 

LIKE a 
wrecking 

ball. 

 

ਿਕਸ ਤਰ�� ਦੇ ਿਦਖਾਈ 
ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏ 
I ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ 
ਬਣਾਓI ਇਸ ਦੇ 
ਕੁਦਰਤੀ 
ਿਨਵਾਸ-ਸਥਾਨ,ਿ�ਕਾ
ਰੀ ਅਤੇ ਿ�ਕਾਰ ਬਾਰੇ 
ਿਲਖੋ I 

 ESL At Home 6-8 Weeks 7-8 (Punjabi) 
ਇਨ� � ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨ� ਟਬੁੱ ਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ l ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਕਰੋ! 

 
 

ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 
 

ਬੁੱ ਧਵਾਰ 
 

ਵੀਰਵਾਰ �ੁੱ ਕਰਵਾਰ 
 

ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਪੰਨਾ, 
ਰਸਾਲਾ ਜ� ਅਖਬਾਰ ਦਾ 
ਕੋਈ ਲੇਖ ਚੁਣੋ l  ਹੇਠ 
ਿਲਖੇ ਅੱਖਰ� ਨਾਲ �ੁਰੂ 
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕੰਨ�  �ਬਦ� ਨੰੂ 
ਤੁਸ� ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
ਐਸ 
ਏ 
ਟੀ 
 

ਆਕਾਰ ਿ�ਕਾਰ ਤੇ 
ਜਾਓ l ਹਰ ਆਕਾਰ 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ 
ਿਵਚ ਪੰਜ ਚੀਜ਼� ਲੱਭੋ: 
ਰ�ਬਸ 
ਟ�ੈਪੋਜ਼ਾਈਡ 
ਸਮਾਨਅਤਰਨ 
-ਚਤਰਭੁਜ 
 

ਤੁਸ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ 
�ਬਦ ਤ� ਿਕੰਨ�  ਹੋਰ 
�ਬਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ 

ਹੋ? 
 

educational 
 

5 ਚੀਜ਼� ਦੀ ਸੂਚੀ 
ਬਣਾਓ ਜੋ 
ਰਸਾਇਣਕ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ l 
 
5 ਚੀਜ਼� ਦੀ ਸੂਚੀ 
ਬਣਾਓ ਜੋ ਭੋਿਤਕ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ l 

 

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਕੂਲ ਗਏ ਸਨ ਜਦ� 
ਕੋਈ ਨਹ� ਸੀ l ਉਹਨ� 
ਦੇ ਸਾਿਹਸਕ ਕਾਰਨਾਮੇ 
ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ ਜ� 
ਿਚੱਤਰ ਬਣਾਓ l 

ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 
 

ਬੁੱ ਧਵਾਰ 
 

ਵੀਰਵਾਰ �ੁੱ ਕਰਵਾਰ 
 



ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ ਕੁਝ 
ਲੁਕਾਓ, ਖ਼ਜ਼ਾਨ�  ਦਾ 
ਨਕ�ਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ 
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ 
ਨੰੂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਣ ਲਈ 
ਕਹੋ l 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ 
ਚਾਰ ਚੀਜ਼� ਲੱਭੋ ਜੋ 
ਪਾਰਦਰ�ੀ ਹਨ l 
 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ 
ਚਾਰ ਚੀਜ਼� ਲੱਭੋ ਜੋ 
ਪਾਰਦਰ�ੀ ਹਨ l 
 
 

ਮੰਨ ਲਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੋਲ ਆਪਣਾ 
ਰੈਸਟੋਰ�ਟ ਹੈ, ਤ� 
ਤੁਸ� ਕੀ ਸੇਵਾਮਾ 
ਪ�ਾਨ ਕਰੋਗੇ? 
ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰ�ਟ 
ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਲਖੋ 
ਅਤੇ ਕੀਮਤ� ਦੇ 
ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਨੰੂ 
ਬਣਾਓ l 
 
 

ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ 
ਿਵਚ ਿਮਲਨ ਵਾਲੇ 
ਸਾਰੇ ਜੜ�ੀ 
ਬੂਟੀਆਂ, 
ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਅਤੇ 
ਸਰਬਹਾਰੀ ਪ�ੂਆਂ 
ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ l 

ਿਤੰਨ ਕੱਪ ਲਓ. ਕੱਪ� 
ਿਵਚ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ 
ਸਾਬਣ ਪਾਓ l ਕੱਪ� ਨੰੂ 
ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਾਤਰਾ 
ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੋ l 
ਬੁਲਬਲੇ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ 
ਿਵੱਚ ਲੱਗਦੇ ਿਮੰਟ� ਦੀ 
ਿਗਣਤੀ ਕਰੋ l ਿਕਹੜੇ 
ਕੱਪ ਦੇ ਬੁਲਬਲੇ 
ਪਿਹਲ� ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ? 

  
 


