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Thứ hai 4-6 Thứ ba 4-7 Thứ tư 4-8 Thứ năm 4-9 Thứ sáu 4-10

Xem một chương trình 

TV hoặc phim.

Ghi xuống:

•Tựa đề:

•Nhân vật:

•Ở đâu/ khi nào (setting):

•Bắt đầu:

•Ở giữa:

•Kết thúc:

Sử dụng các đồ vật trong

nhà của bạn để chế tạo ra 

một cái gì đó mới.

Minh họa và dán nhãn cho

nó.

Hình dáng bạn như thế 

nào? Sử dụng một chiếc 

gương để vẽ và dán nhãn 

cho mình.

Viết một từ bắt đầu bằng

mọi chữ cái trong bảng

chữ cái.

Thí dụ:

A: apple

B: boy

Thứ hai 4-13 Thứ ba 4-14 Thứ tư 4-15 Thứ năm 4-16 Thứ sáu 4-17
Tìm 10 thứ nặng. Vẽ hình 

hoặc viết một danh sách.

Tìm 10 thứ màu đỏ.

Vẽ hình hoặc viết một 

danh sách.

Tìm 10 thứ mềm.

Vẽ hình hoặc viết một 

danh sách.

Viết một tin nhắn cho ai 

đó, sau đó viết ngược lại. 

Yêu cầu người đó đoán 

đọc!

Thí dụ:

I love you

uoy evol I

Viết một bài thơ acrostic 

sử dụng chữ cái của tên 

của bạn.

Thí dụ:

R: Really fun

O: Outgoing

Y: yellow hair

Xem hai chương trình TV 

hoặc phim và chọn hai 

nhân vật.

Vẽ một phim hoạt hình của 

họ gặp nhau.

Học ESL tại nhà Lớp 1-2 tuần 1-2
Sử dụng giấy vở để hoàn thành các bài tập này. Làm một bài mỗi ngày!
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Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Đọc một cuốn sách cho 

gia đình của bạn nghe. 

Thay phiên nhau kể lại 

câu chuyện.

Làm biểu đồ chữ T. Ghi 

xuống các sự đối lập, ví 

dụ như lớn và nhỏ, có và 

không.
Tìm thức ăn trong nhà của 

bạn, như bánh quy hoặc 

chai nước. Viết hoặc vẽ 

một câu chuyện toán học.
Omar has 6 crackers. 

Neveah ate three. How 

many are left?

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Tạo bóng trên tường. Bạn 

có thể tạo ra bao nhiêu 

hình dạng khác nhau bằng 

đôi tay?

Sử dụng bánh hoặc kẹo để 

tạo những từ bạn tìm thấy 

trong nhà của bạn.

Sử dụng giấy vở để hoàn thành các bài tập này. Làm một bài mỗi ngày!

Học ESL tại nhà Lớp K-2 tuần 3-4
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Sử dụng bàn chải đánh 

răng để đo 5 thứ trong nhà 

của bạn.

Sử dụng thực phẩm trong 

nhà của bạn để tạo ra một 

thực đơn với giá cả.

Thí dụ:

Milk = $2.00

Bananas = $3.00

Ice cream = $1.00

If you ran a zoo, 
what animals 

would you 
have? Draw 

and label your 
zoo.

NO SCHOOL

NO SCHOOL



Monday 5-4 Tuesday 5-5 Wednesday 5-6 Thursday 5-7 Friday 5-8

Who is your 
favorite book or 

movie character? 
Write or draw 
what would 

happen if you 
met them in real 

life.

Look at the food 
in your home.  
Create a silly 

pretend menu for 
lunch. 

Example: 
Cheez-it and 

syrup sandwich 
with tuna fish 

juice. 

Write or draw a 
list of your family’s 

favorite foods. 
Create your own 
superhero. Draw 

and label a 
costume and 
superpowers.

ESL at HOME 1st-2nd Week 5
Use notebook paper to complete these activities.  Do one each day!
Complete 20 minutes daily of Imagine Learning if you have internet

Last day of School
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