
                        ESL At Home K-2 Weeks 9-10 (Punjabi) 
Use notebook paper to complete these activities. Do one each day! 
ਇਨ� � ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨ� ਟਬੁੱ ਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ l ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਕਰੋ! 
 

ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 
 

ਬੁੱ ਧਵਾਰ 
 

ਵੀਰਵਾਰ 
 

�ੁੱ ਕਰਵਾਰ 
 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ ਿਕ ਤੁਸ�     
ਿਕਸੇ ਪਾਲਤੂ ਬ�ਦਰ   
ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ. ਤੁਸ�    
ਇਸ ਨੰੂ ਕੀ ਨਾਮ    
ਿਦਓਗੇ? 
 
ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ     
ਬ�ਦਰ ਹੰੁਦਾ ... 
 

 

 

 ਡੰਡੀਆਂ ਜ� ਸੱੁਕੀਆਂ 
ਸਪੈਗੇਟੀ ਨਾਲ 
ਿਟੱਕ-ਟੈਕ-ਟੋ ਬੋਰਡ 
ਬਣਾਓ I"O" ਲਈ 
ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼� ਿਜਵ� 
ਬਟਨ ਜ� ਸਿਟੱਕਰ 
ਅਤੇ "X" ਲਈ 
ਸਪੈਗੇਟੀ ਜ� ਟੱੁਥ 
ਿਪਕਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ 
I 
 
 

 

ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਿਕ 
ਉਨ� � ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ 
ਭੋਜਨ, ਰੰਗ ਅਤੇ 
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਕੀ 
ਹੈ. ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ 
ਗ�ਾਫ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ 
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 
ਿਕ ਖਾਣੇ, ਰੰਗ ਅਤੇ 
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ� ਨੰੂ 
ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਿਕਸ 
ਦੀਆਂ ਵੋਟ� ਿਮਲੀਆਂ. 
 

 

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ   
ਤੁਸ� ਡੱਡੂ ਹੋ I ਿਸਰਫ     
ਫੁਦਕ ਕੇ ਚਲ ਸਕਦੇ    
ਹੋ I ਫੁਦਕੋ ਅਤੇ ਿਫਰ     
ਮਾਪੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕੰਨੀ    
ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੋ I ਇਹ 3      
ਵਾਰ ਕਰੋ I ਦੇਖੋ ਿਕ     
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ  
ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਦੂਰ    
ਕੌਣ ਫੁਦਕ ਸਕਦਾ ਹੈ    
I 
 
 

 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ 10    
ਚੀਜ਼� ਲੱਭੋ ਜੋ ਇਕ    
ਆਇਤਾਕਾਰ ਿਪ�ਸਮ  
ਹੈ I 
 
 

 

ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬੁੱ ਧਵਾਰ 
 

ਵੀਰਵਾਰ �ੁੱ ਕਰਵਾਰ 

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸੋਨ�  ਦਾ ਇੱਕ ਘੜਾ 
ਿਮਿਲਆ ਹੈ I ਜੋ ਤੁਸ� 
ਖਰੀਦੋਗੇ ਉਸਨੰੂ ਿਲਖੋ ਜ� 
, ਿਚੱਤਰ ਬਣਾਓ I 
 

ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ 
ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਓ 
I ਮਾਪੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਨਾ 
ਦੂਰ ਜ�ਦਾ ਹੈ I ਆਪਣੇ 
ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ  ਇਹ 
ਵੇਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦਓ 
ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਹਵਾਈ 

ਿਸਰਹਾਣੇ ਅਤੇ ਕੰਬਲ   
ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਕਲ�ਾ   
ਬਣਾਓ. ਿਕਲ�ੇ ਦੇ   
ਹੇਠ� ਟਾਰਚ ਨਾਲ   
ਪੜ�ੋ. 
 

ਜੋ ਵੀ ਤੁਸ� ਚਾਹੰੁਦੇ    
ਹੋ ਉਸ ਦੀ   
ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ I   
ਤਸਵੀਰ ਨੰੂ  
ਟੁਕਿੜਆਂ ਿਵੱਚ  
ਕੱਟੋ I ਿਫਰ ਟੁਕੜੇ    

ਤਸਵੀਰ� ਅਤੇ  
�ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤ�   
ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਸੇ  
ਿਵ�ੇ� ਿਵਅਕਤੀ  
ਲਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾਓ I    
ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ    
ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਤ�    



 

ਜਹਾਜ਼ ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਦੂਰ 
ਉਡਾਣ ਭਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ I 

 
 

 
 

ਨੰੂ ਬੁਝਾਰਤ ਵ�ਗ   
ਜੋੜ ਿਦਓ I 
 
 

 
 

ਉਨ� � ਨੰੂ ਕਾਰਡ   
ਿਦਓ, ਜੇ ਉਨ� � ਕੋਲ    
ਨਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਤ�   
ਆਪਣੇ ਮਾਤਾਿਪਤਾ ਨੰੂ   
ਕਹਕੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀ   
ਤੇਜੋ I 
 
 
 

 

 
 
                   ESL At Home K-2 Weeks 11-12 (Punjabi) 
Use notebook paper to complete these activities. Do one each day! 
ਇਨ� � ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨ� ਟਬੁੱ ਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ l ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਕਰੋ! 
 

ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 
 

ਬੁੱ ਧਵਾਰ 
 

ਵੀਰਵਾਰ 
 

�ੁੱ ਕਰਵਾਰ 
 



ਿਜੰਨ� �ਬਦ ਹੋ ਸਕੇ    
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ   
ਿਲਖੀਆਂ ਅੱਖਰ� ਦੀ   
ਵਰਤ� ਕਰੋ  
a, c, d, e, g, l, o, 
n, r, s, t 
Example: cat 
 
 
 

 

ਹਰ ਕਸਰਤ 10 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
50 ਤਕ ਜਾਓ. 

             
10 ਜੰਿਪੰਗ ਜੈ�ਕਸ 
10 �ਚੇ ਗੋਡੇ 
10 ਪੈਰ� ਦੇ ਅੰਗੂਠ�  ਨੰੂ 
ਛੂਹਣਾ 
10 ਪੌਣਚੱਕੀ,ਬ�ਹ 
10 ਡੱਡੂ ਕੱੁਦ 
 

ਇੱਕ ਚੱਮਚ, ਰਬੜ 
ਬ�ਡ, ਪੇਪਰ ਕਿਲੱਪ 
ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼� ਦੀ 
ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਗੁਲੇਲ 
ਬਣਾਓ I 
 
 
 

 

ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਅਤੇ   
ਆਸ ਪਾਸ ਦੇਖੋ I 6     
ਜੀਵਤ ਚੀਜ਼� ਅਤੇ 6    
ਿਨਰਜੀਵ ਚੀਜ਼� ਦੀ   
ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ I 
 
 

 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ   
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਚੀਜ਼�    
ਲੱਭੋ ਜੋ ਵੇਲਣਾਕਾਰ   
ਹਨ I ਉਨ� � ਨੰੂ ਛੋਟੇ     
ਤ� ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੇ      
ਤੱਕ ਿਵਵਸਿਥਤ  
ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ I 
 
 

 

ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬੁੱ ਧਵਾਰ 
 

ਵੀਰਵਾਰ �ੁੱ ਕਰਵਾਰ 

ਿਸਰਫ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼� ਦੀ 
ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਘਰ 
ਬਣਾਓ: 
2 ਕਾਗਜ਼  
2 ਬ�ਡ ਏਡਜ਼ 
2 ਪੇਪਰ ਕਿਲੱਪ 
2 ਖਾਣ ਵਾਲੀ gum 
ਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ 
 
 

 

ਇੱਕ �ਬਦ ਦੀ ਦੌੜ    
ਲਾਓ!ਿਕਸੇ ਪਿਰਵਾਰਕ  
ਸਦੱਸ ਨਾਲ ਇੱਕ   
ਅੱਖਰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ    
ਿਕ ਕੌਣ 2 ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ     
ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਉਹ    
�ਬਦ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ    
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ    
ਅੱਖਰ ਨਾਲ �ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ    
ਹੈ I 
 

 
 

ਵਰਗ, ਿਤਕੋਣ ਅਤੇ   
ਆਇਤਾਕਾਰ ਦੀ  
ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ  
ਇੱਕ ਕ�ਡੀ ਘਰ   
ਬਣਾਉI ਘਰ ਿਵਚ   
ਰੰਗ ਭਰੋ ਅਤੇ   
ਆਕਾਰ� ਨੰੂ ਲੇਬਲ   
ਕਰੋI 
 
 
 
 

 

ਫਲ� ਬਾਰੇ ਗਿਣਤ ਦੀ    
�ਬਦ ਸਮੱਿਸਆ  
ਬਣਾਓ I ਜੋੜ ਜ�    
ਘਟਾਓ ਦੀ ਵਰਤ�   
ਕਰੋI ਇਸਨੰੂ ਿਲਖੋ   
ਅਤੇ ਿਕਸੇ  
ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਦੱਸ  
ਨੰੂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ    
ਕੱਡਣ ਲਈ ਕਹੋ I ਜੇ     
ਉਹਨ� ਦਾ ਜਵਾਬ   
ਸਹੀ ਹੈ ਤ� ਉਹਨ� ਨੰੂ     
ਦੱਸੋ I 
 

 

ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ   
ਅਤੇ ਪਤਾ ਿਸੱਖੋ I    
ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ ਅਤੇ   
ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ /   
ਸਰਪ�ਸਤ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ    
ਇਹ ਕੀ ਹੈ I 
 
 
 
 
 

 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ESL At Home 3-5 Weeks 9-10 (Punjabi) 
Use notebook paper to complete these activities. Do one each day! 
ਇਨ� � ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨ� ਟਬੁੱ ਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ l ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਕਰੋ! 
 

ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 
 

ਬੁੱ ਧਵਾਰ 
 

ਵੀਰਵਾਰ 
 

�ੁੱ ਕਰਵਾਰ 
 



ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ    
ਪਾਤਰ ਚੁਣੋ. ਇੱਕ ਸੁਨ� ਹਾ    
ਿਲਖੋ ਜੋ ਿਕ ਉਹ ਪਾਤਰ     
ਸੋ�ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ    
ਕਰੇਗਾ! ਤਸਵੀਰ� �ਾਮਲ   
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ! 
 

 

ਇਕ ਿਕਸਮ ਦੀ 
ਦੁਕਾਨ (ਕੱਪੜੇ, 
ਫਰਨੀਚਰ, ਆਿਦ) 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਘਰ ਿਵਚ ਚੀਜ਼� ਦੀ 
ਵਰਤ� ਕਰੋ I ਿਲਖੋ ਿਕ 
ਤੁਸ� ਕੀ ਵੇਚੋਗੇ ਅਤੇ 
ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ 
ਹੋਵੇਗੀ! 
ਉਦਾਹਰਣ: 
ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ 
ਟੀ-�ਰਟ:$10 
ਜੀਨਸ:$17.99 
ਨਕਲੀ ਸੋਨ�  ਦਾ 
ਹਾਰ :$4.50 
 
 

ਕੱੁਿਕੰਗ �ੋਅ ਬਣਾਓ! 
ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ 
ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਕੁਝ ਚੁਣੋ! ਜਦ� ਤੁਸ� 
ਇਕੱਠ�  ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੋ 
ਤ� ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੰੂ 
ਬਣਾਨ ਦੇ ਤਕੀਕੇ 
ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ! 

ਆਪਣੇ ਿਖਡੌਿਣਆਂ ਦਾ   
ਇੱਕ ਟੀ-ਚਾਰਟ ਬਣਾਉ   
ਜੋ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕੇ    
ਹਨ 
 
  

             
 
 

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ   
ਤੁਸ� ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ   
(ਉਦਾਹਰਣ: ਘੋੜਾ,  
ਗ�, ਸੂਰ, ਮੁਰਗੀ) ਹੋ    
ਜੋ ਇੱਕ ਖੇਤ ਿਵੱਚ    
ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਿਜੱਥੇ   
ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਗੱਲ   
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.   
ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ�  
ਦੋਸਤ� ਨਾਲ ਕੀਤੇ   
ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਾਹਸ   
ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ ਅਤੇ 
ਿਚੱਤਰ ਬਣਾਓ I  
 
 
 
 
 

ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬੁੱ ਧਵਾਰ 
 

ਵੀਰਵਾਰ �ੁੱ ਕਰਵਾਰ 

 ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ 
ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਲੱਭੋ 
ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਜ਼ ਿਤਆਰ 
ਕਰੋ. ਇੱਕ ਗੀਤ ਬਣਾਨ 
ਲਈ ਬੋਲ ਿਲਖੋ! 
 

 

ਇੱਕ ਟੀਵੀ 
�ੋਅ,ਿਫਲਮ ਜ� 
ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ 
ਪਾਤਰ ਚੁਣੋ I ਪਾਤਰ 
ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ ਅਤੇ 
ਵਰਣਨ ਕਰੋ I 
ਉਦਾਹਰਣ: ਬੈਟਮੈਨ 
ਨ�  ਕਾਲਾ ਪਾਇਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ I ਉਹ 
ਿਦਆਲੂ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ 
ਉਹ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ 
ਬਚਾ�ਦਾ ਹੈ I 
 
 

ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ   
�ਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵਚ   
ਕਹਾਣੀ ਜ�  
ਅਿਧਆਇ ਪੜ�ੋ, ਪਰ   
ਅੰਤ ਨੰੂ (ਜ� ਅੱਗੇ ਕੀ     
ਹੰੁਦਾ ਹੈ) ਨਾ ਪੜ�ੋ.    
ਉਨ� � ਨੰੂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ   
ਕਰਣ ਦੇਵੋ ਿਕ ਕੀ    
ਹੋਵੇਗਾ. ਿਫਰ ਉਨ� �   
ਨੰੂ ਇਹ ਪੜ�ਕੇ   
ਸਣਾਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ    
ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸਨ! 

ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਜ�   
ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀਆਂ 
ਨਾਲ ਇੰਟਰਿਵਊ  
ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ   
ਿਕਹੜੀਆਂ ਖੇਡ�  
ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਜਦ� ਉਹ    
ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਨ.   
ਖੇਡ� ਸਮਾਨ ਅਤੇ   
ਵੱਖਰੀਆਂ ਿਕਵ� ਹਨ   
ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੇਨ    
ਡਾਇਗ�ਾਮ ਬਣਾਓ. 
 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ   
ਚਾਰ ਚੀਜ਼� ਦੀ ਸੂਚੀ    
ਬਣਾਓ ਜੋ ਪ�ਕਾ�   
ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ   
ਹਨ I 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ   
ਚਾਰ ਚੀਜ਼� ਦੀ ਸੂਚੀ    
ਬਣਾਓ ਜੋ ਗਰਮ   
ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ   
ਹਨ I 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ   
ਚਾਰ ਚੀਜ਼� ਦੀ ਸੂਚੀ    
ਬਣਾਓ ਜੋ ਰੌ�ਨੀ ਨੰੂ    
ਪ�ਿਤਿਬੰਬਤ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ I 
 



 
ਮ� 
ਮਾਤਾਿਪਤਾ 

 
 
 

 

ESL At Home 3-5 Weeks 11-12 (Punjabi) 
Use notebook paper to complete these activities. Do one each day! 
ਇਨ� � ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨ� ਟਬੁੱ ਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ l ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਕਰੋ! 
 

ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 
 

ਬੁੱ ਧਵਾਰ 
 

ਵੀਰਵਾਰ 
 

�ੁੱ ਕਰਵਾਰ 
 

ਇੱਕ ਟੀਵੀ �ੋਅ ਜ� ਮੂਵੀ     
ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ    
ਸਮੀਿਖਆ ਿਲਖੋ! ਇੱਕ   
ਸਾਰ �ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ    
ਤੁਸ� ਇਸਨੰੂ ਿਕ� ਪਸੰਦ    
ਕਰਦੇ ਹੋ / ਇਸ ਨੰੂ ਪਸੰਦ      
ਨਹ� ਕਰਦੇl 
First, ___. Next, 
___. Last, __. I like 
this/don’t like this 
because ___. 
Another reason is 
because ___. 

 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ 
ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ 
10 ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਖਾਣ 
ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼� 
ਲੱਭੋ. ਉਹਨ� ਨੰੂ 
ਵਰਣਮਾਲਾ ਕ�ਮ A-Z 
ਿਵੱਚ ਲਾਈਨ ਕਰੋ l 
 

Example: 
Crackers, 

Apple, Banana 
 

Apple, 
Banana, 
Crackers 

 
 
 
 
 

ਬਾਹਰ ਸੈਰ 'ਤੇ ਜਾਓl 
ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ   
ਜੋ ਤੁਸ� ਦੇਖਦੇ ਹੋ    
ਓਹ ਕੀ ਹਨ? 
ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ   
ਕੁਝ ਭੋਿਤਕ  
ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� ਕੀ ਹਨ   
? 
ਸਕੈਚ ਬਣਾਓ ਅਤੇ   
ਲੇਬਲ ਕਰੋl 
 
ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ:  
ਪਾਣੀ, 
ਪੌਦੇ, ਧੱੁਪ. 
 
ਭੋਿਤਕ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ�: 
ਪਹਾੜ, ਪਹਾੜੀ,  
ਨਦੀ 
 
 
 
 

ਆਪਣੇ ਸੁਪਨ� ਦੇ ਘਰ    
ਨੰੂ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋl   
ਕਮਰੇ,ਫਰਨੀਚਰ 
ਅਤੇ ਮਨ� ਰੰਜਕ  
ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� ਜੋ ਤੁਸ�   
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ   
ਪਾ�ਦੇ ਹੋ,ਉਹਨਾ ਨੰੂ   
ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਲੇਬਲ   
ਕਰੋ! 
 
 
 

ਆਪਣੀ ਗਿਣਤ ਦੀ     
ਸਮੱਿਸਆ ਿਲਖੋ ਅਤੇ     
ਇਸਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰੋl     
ਿਫਰ, ਇਹ ਦੱਸਣ     
ਲਈ ਿਲਖੋ ਿਕ ਤੁਸ�       
ਇਸਨੰੂ ਿਕਵ� ਹੱਲ     
ਕੀਤਾl 
Example: 
468+782= 
 
First, ____. 
Next, ___. Last, 
____. 
 
 
 
 
 



 

ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬੁੱ ਧਵਾਰ 
 

ਵੀਰਵਾਰ �ੁੱ ਕਰਵਾਰ 

ਦੋ ਿਕਤਾਬ� ਪੜ�ੋl ਇਕ 
ਵੇਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰ ਿਜਵੇ 
ਿਕ ਅੱਖਰ�, ਸੈਿਟੰਗ, 

ਸਮੱਿਸਆ, ਹੱਲ, ਆਿਦ ਤੇ 
ਤੁਲਨਾ ਕਰੋl 

 
  

 
ਵੇਨ ਡਾਇਗਰਾਮ  

ਹਵਾਈ ਤਾਕਤ ਦੀ   
ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ  
ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਲ�ਚ ਕਰਨ    
ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਢ   
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ   
ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ    
ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਦੀ ਵਰਤ�    
ਕਰੋl ਤੁਸ� ਹੋਰ ਦੂਰ    
ਜਾਣ ਲਈ ਚੀਜ਼� ਿਕਵ�    
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ?   
ਘੱਟ ਦੂਰੀ? �ਚਾ?   
ਆਪਣੀ ਕਾਢ ਦਾ   
ਸਕੈਚ ਬਣਾਓ ਅਤੇ   
ਲੇਬਲ ਕਰੋl 
 
 
 
 

ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ   
ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨੰੂ �ਚੀ       
ਆਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਪੜ� ਿਕ       
ਸੁਣਾਓਣ  
ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰੋl     
ਿਫਰ, ਆਪਣੇ   
ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ     
ਉਸ ਬਾਰੇ ਪ��ਨ ਪੱੁਛੋ       
ਿਕ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ         
ਜ� ਨਹ�! 
 
 
 
 
 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ 5    
ਚੀਜ਼� ਲੱਭੋ ਿਜਸ ਦੇ    
ਤੀਬਰ ਕੋਣ ਹਨl 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ 5    
ਚੀਜ਼� ਲੱਭੋ ਿਜਸ ਦੇ    
ਅਟੱੁਟ ਕੋਣ ਹਨl 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ 5    
ਚੀਜ਼� ਲੱਭੋ ਿਜਹਨਾ   
ਿਵੱਚ ਸਮਾਨਅਤਰ  
ਰੇਖਾਵਾ ਹੋਣl 
 
ਇਨ� � ਚੀਜ਼� ਦੇ   
ਿਚੱਤਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ   
ਲੇਬਲ ਕਰੋ! 
 
 
 

ਦੂਰੀ ਿਸੱਖਆ ਤੇ   
ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਿਲਖੋl   
ਤੁਸ� ਘਰ ਤ� ਿਸੱਖਣ    
ਬਾਰੇ ਿਕਵ� ਮਿਹਸੂਸ   
ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸ�    
ਇਸ ਨੰੂ ਪਸੰਦ /    
ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ?   
ਿਕ�? ਿਤੰਨ ਕਾਰਨ   
ਿਲਖੋl 

I like/dislike 
distance 

learning. First, 
____ because 
____. Another 
reason I ____ is 
because ____. 
Finally, ______. 
 
 
 
 
 

 
 
                ESL At Home 6-8 Weeks 9-10 (Punjabi) 
Use notebook paper to complete these activities. Do one each day! 
ਇਨ� � ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨ� ਟਬੁੱ ਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ l ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਕਰੋ! 
 



ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 
 

ਬੁੱ ਧਵਾਰ 
 

ਵੀਰਵਾਰ 
 

�ੁੱ ਕਰਵਾਰ 
 

ਇੱਕ ਟੀਵੀ �ੋਅ ਜ� 
ਮੂਵੀ ਅਤੇ ਇੱਕ   
ਸਮੀਿਖਆ ਿਲਖੋl ਜੇ ਤੁਸ�    
ਕਦੇ 
ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ    
ਿਸਫਾਰ� ਕਰੋ ਤ� ਇਸਦੇ    
ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਰ ਵੀ    
�ਾਮਲ ਕਰੋ l 
 
 
First, ___. Next,   
___. Last, 
__. You  
should/should not 
watch this because   
___. 
Another reason  
___. 
 
 

 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ 
ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆ ਚੀਜ਼� 
(ਕੱਪੜੇ, ਫਰਨੀਚਰ, 
ਆਿਦ) ਦੀ ਵਰਤ� 
ਕਰਕੇ 
ਇਕ ਿਕਸਮ ਦੀ 
ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਓ l 
ਿਲਖੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਕੀ 
ਵੇਚੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ 
ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ! 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ 
ਚੀਜ਼� "ਵੇਚੋ" 
ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਕੀਮਤ 
ਦਾ ਕੱੁਲ ਜਮ� ਕਰੋ! 
ਉਦਾਹਰਣ: 
ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ 
ਟੀ-�ਰਟ: $ 10 
ਜੀਨਸ:. $17.99 
ਸੋਨ�  ਦਾ ਹਾਰ: 
$504.50 
 

ਇੱਕ ਕੱੁਿਕੰਗ �ੋਅ 
ਬਣਾਓ! 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ 
ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ 
ਚੁਣੋ!  
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 
ਨੰੂ ਤਰਤੀਵ ਵਾਰ 
ਿਲਖੋl 
 
 
 
 
 
 

ਬਾਹਰ ਸੈਰ 'ਤੇ ਜਾਓl 
ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ   
ਜੋ ਤੁਸ� ਦੇਖਦੇ ਹੋ    
ਓਹ ਕੀ ਹਨ? 
ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ   
ਕੁਝ ਭੋਿਤਕ  
ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� ਕੀ ਹਨ   
? 
ਸਕੈਚ ਬਣਾਓ ਅਤੇ   
ਲੇਬਲ ਕਰੋl 
 
ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ:  
ਪਾਣੀ, 
ਪੌਦੇ, ਧੱੁਪ. 
 
ਭੋਿਤਕ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ�: 
ਪਹਾੜ, ਪਹਾੜੀ,  
ਨਦੀ. 
 
 
 
 

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ   
ਤੁਸ� ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ   
ਹੋ 
 (ਉਦਾਹਰਣ: ਘੋੜਾ, 
ਗ�, ਸੂਰ, ਚੂਚਾ) ਉਹ 
ਇਕ ਫਾਰਮ ਿਵਚ   
ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਿਜੱਥੇ   
ਸਾਰੇ 
ਜਾਨਵਰ ਗੱਲ ਕਰ   
ਸਕਦੇ ਸਨ l 
 
ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ  
ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ   
ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਾਰਨਾਮੇ  
ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ ਅਤੇ   
ਿਚੱਤਰ ਬਣਾਓ l 
. 
 
 
 
 
 

ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬੁੱ ਧਵਾਰ 
 

ਵੀਰਵਾਰ �ੁੱ ਕਰਵਾਰ 

ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਮਲਣ 
ਵਾਲੀਆ ਚੀਜ� ਲੈਕੇ ਇੱਕ 
ਸਾਜ ਿਤਆਰ ਕਰੋl ਇੱਕ 
ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਿਲਖੋ ਅਤੇ 
ਉਸ ਨੰੂ ਸੰਗੀਤਵਧ ਕਰੋl 

. 

 

ਿਕਸੇ ਟੀਵੀ �ੋਅ,   
ਿਫਲਮ, ਜ� ਿਕਤਾਬ ਤ�    
ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਚੁਣੋ lਉਸ    
ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਗੁਣ ਿਲਖੋ    
ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰੋl 
ਉਦਾਹਰਣ: ਬੈਟਮੈਨ  
ਹੈ 
ਕਾਲਾ ਪਿਹਿਨਆ  
ਹੋਇਆ. ਉਹ ਿਦਆਲੂ   

ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ    
ਜ� ਅਿਧਆਇ ਪੜ�   
ਿਕ ਸੁਣਾਓ ਪਰ 
ਅੰਤ ਨੰੂ ਨਾ ਪੜ�ੋ (ਜ�     
ਕੀ 
ਅੱਗੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ). ਉਨ� �    
ਨੰੂ ਪੁਛੋ ਿਕ ਅੱਗੇ ਕੀ     
ਹੋਵੇਗਾ. 
ਿਫਰ ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਹ    

ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਜਾ   
ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੀ  
ਇੰਟਰਿਵਊ ਲਓ ਜ� 
ਓਹਨਾ ਨੰੂ ਓਹਨਾ ਦੀ    
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛੋ   
ਜਦੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ   
ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਿਲਖੋ    
ਿਕਵ� ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ   
ਓਹਨਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ   

ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ   
ਚਾਰ ਚੀਜ਼� ਦੀ ਸੂਚੀ    
ਬਣਾਓ ਜੋ ਿਬਜਲਈ   
ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ   
ਹਨ l 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ   
ਚਾਰ ਚੀਜ਼� ਦੀ ਸੂਚੀ    
ਬਣਾਓ ਜੋ ਗਰਮੀ   
ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ   



 
 

ਹੈ 
ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਦੂਿਜਆਂ   
ਨੰੂ ਬਚਾ�ਦਾ ਹੈ. 
 
 
 

ਪੜ� ਿਕ ਸੁਣਾਓ ਅਤੇ    
ਦੇਖੇ ਿਜਕਰ ਓਹ   
ਸਹੀ ਸਨ 
 
 
 

ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ   
ਹੈ 
 
 
 

l 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ   
ਚਾਰ ਚੀਜ਼� ਦੀ ਸੂਚੀ    
ਬਣਾਓ ਜੋ ਰੌ�ਨੀ ਨੰੂ    
ਪ�ਿਤਿਬੰਬਤ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ I 
 
 

 
 
ESL At Home 6-8 Weeks 11-12 (Punjabi) 
Use notebook paper to complete these activities. Do one each day! 
ਇਨ� � ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨ� ਟਬੁੱ ਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ l ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਕਰੋ! 
 
 

ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 
 

ਬੁੱ ਧਵਾਰ 
 

ਵੀਰਵਾਰ 
 

�ੁੱ ਕਰਵਾਰ 
 



ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ    
ਪਾਤਰ ਚੁਣੋl 3 ਵੱਖਰੇ    
ਸੰਦੇ� ਿਲਖੋ ਜੋ ਉਹ    
ਪਾਤਰ ਸੋ�ਲ ਮੀਡੀਆ   
'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ!     
ਤਸਵੀਰ� �ਾਮਲ ਹੋ   
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ! 
 

 
 
 
 
 

 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ 
ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ 
10 ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਖਾਣ 
ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼� 
ਲੱਭੋ. ਉਹਨ� ਨੰੂ 
ਵਰਣਮਾਲਾ ਕ�ਮ A-Z 
ਿਵੱਚ ਲਾਈਨ ਕਰੋ l 
ਉਦਾਹਰਣ: ਕਰੈਕਰਸ, 
ਐਪਲ, ਕੇਲਾ 
 
ਐਪਲ, ਕੇਲਾ, ਕਰੈਕਰ 
 

Example: 
Crackers, 

Apple, Banana 
 

Apple, 
Banana, 
Crackers 

 
 
 
 

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਛੇਵ� 
ਜਮਾਤ ਿਵੱਚ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 
ਨੰੂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਿਲਖੋ 
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 
ਸਫਲ ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ 
ਜ� 6 ਵ� ਜਮਾਤ ਦਾ 
ਵਧੀਆ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 
ਬਣਨ ਲਈ ਉਨ� � ਨੰੂ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੋ ਿਜਸ 
ਦੀ ਉਹਨਾ ਨੰੂ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ l 
 
ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ 
ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਪੱਤਰ 
ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ 
ਨਾਲ ਵੀ ਸ�ਝਾ ਕਰੋ! 
 
 
 
 
 
 

ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ       
ਇਕ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਓ     
ਤ� ਜੋ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ       
ਬਚਤ ਬਾਰੇ ਪ�ੇਿਰਤ     
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇl ਇਹ       
ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ, 
ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ   
ਿਕਸਮ� ਨੰੂ ਬਚਾਉਣਾ     
ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ       
ਹੈl 
 

 
 
 

ਆਪਣੀ ਗਿਣਤ ਦੀ     
ਸਮੱਿਸਆ ਿਲਖੋ ਅਤੇ     
ਇਸਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰੋl     
ਿਫਰ, ਇਹ ਦੱਸਣ     
ਲਈ ਿਲਖੋ ਿਕ ਤੁਸ�       
ਇਸਨੰੂ ਿਕਵ� ਹੱਲ     
ਕੀਤਾl 
 
Example: 
5/8+7/11= 
 
First, ____. 
Next, ___. Last, 
____. 
 
 
 
 
 
 

ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬੁੱ ਧਵਾਰ 
 

ਵੀਰਵਾਰ �ੁੱ ਕਰਵਾਰ 

ਿਕਸੇ ਵੱਖਰੇ ਿਦ��ਟੀਕੋਣ 
ਤ� ਗਲਪ ਕਹਾਣੀ ਦਾ 
ਿਹੱਸਾ ਮੁੜ ਿਲਖੋ ਅਤੇ 

ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲਦੀ 
ਹੈ? ਅਸ� ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ 
ਿਕਰਦਾਰ� ਬਾਰੇ ਕੀ 

ਿਸੱਿਖਆ? ਰਚਨਾਤਮਕ 
ਬਣੋ! 

 
 

ਹਵਾਈ ਤਾਕਤ ਦੀ   
ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ  
ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਲ�ਚ ਕਰਨ    
ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਢ   
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ   
ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ    
ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਦੀ ਵਰਤ�    
ਕਰੋl ਤੁਸ� ਹੋਰ ਦੂਰ    
ਜਾਣ ਲਈ ਚੀਜ਼� ਿਕਵ�    
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ?   
ਘੱਟ ਦੂਰੀ? �ਚਾ?   

ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ   
ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨੰੂ �ਚੀ       
ਆਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਪੜ� ਿਕ       
ਸੁਣਾਓਣ  
ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰੋl     
ਿਫਰ, ਆਪਣੇ   
ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ     
ਉਸ ਬਾਰੇ ਪ��ਨ ਪੱੁਛੋ       
ਿਕ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ         
ਜ� ਨਹ�! 
 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ 5    
ਚੀਜ਼� ਲੱਭੋ ਿਜਸ ਦੇ    
ਤੀਬਰ ਕੋਣ ਹਨl 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ 5    
ਚੀਜ਼� ਲੱਭੋ ਿਜਸ ਦੇ    
ਅਟੱੁਟ ਕੋਣ ਹਨl 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ 5    
ਚੀਜ਼� ਲੱਭੋ ਿਜਹਨਾ   
ਿਵੱਚ ਸਮਾਨਅਤਰ  
ਰੇਖਾਵਾ ਹੋਣl 
 

ਦੂਰੀ ਿਸੱਖਆ ਤੇ   
ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਿਲਖੋl   
ਤੁਸ� ਘਰ ਤ� ਿਸੱਖਣ    
ਬਾਰੇ ਿਕਵ� ਮਿਹਸੂਸ   
ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸ�    
ਇਸ ਨੰੂ ਪਸੰਦ /    
ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ?   
ਿਕ�? ਿਤੰਨ ਕਾਰਨ   
ਿਲਖੋl 

I like/dislike 
distance 



ਆਪਣੀ ਕਾਢ ਦਾ   
ਸਕੈਚ ਬਣਾਓ ਅਤੇ   
ਲੇਬਲ ਕਰੋl 
 
 

 
 
 

ਇਨ� � ਚੀਜ਼� ਦੇ   
ਿਚੱਤਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ   
ਲੇਬਲ ਕਰੋ! 
 
 
 

learning. First, 
____ because 
____. Another 
reason I ____ is 
because ____. 
Finally, ______. 
 
 
 

 


