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Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Viết về những gì bạn 
sẽ làm nếu có 1 con 

khỉ làm thú nuôi trong 
nhà. Bạn sẽ đặt tên 

cho nó là gì?

Nếu tôi có một con khỉ 
cưng, tôi sẽ...

Tạo một bảng trò chơi 
tic-tac-toe ra bằng que 

cây nhỏ hoặc mì 
spaghetti khô. Sử dụng 
các vật dụng gia đình 

như nút bấm hoặc nhãn 
dán cho chữ "O" và mì 
spaghetti hoặc tăm xỉa 

răng cho chữ "X"

Nói chuyện với gia đình 
của bạn để xem thức 
ăn, màu sắc và thú 

cưng yêu thích nhất của 
họ là gì. Vẽ biểu đồ kết 
quả để tìm ra loại thức 

ăn, màu sắc và thú 
cưng nào có nhiều 

phiếu bầu nhất.

Tưởng tượng bạn là 
một con ếch, chỉ di 
chuyển bằng cách 

nhảy. Nhảy 3 lần và 
đo khoảng cách mỗi 
lần nhảy. Xem ai có 

thể nhảy xa nhất trong 
gia đình bạn.

Tìm 10 thứ trong nhà 
của bạn là một hình 
trụ hình chữ nhật.

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Hãy tưởng tượng bạn 
tìm thấy một nồi đầy 
vàng. Viết hoặc vẽ 

những gì bạn sẽ mua.

Xếp một chiếc máy 
bay giấy, phóng lên và 
xem nó đi bao xa. Nói 
gia đình của bạn tham 
gia để xem ai có thể 
phóng máy bay giấy 

của họ xa nhất.

Xây dựng một pháo 
đài với gối và mền. 

Đọc sách trong pháo 
đài với đèn pin.

Vẽ một bức tranh của 
bất cứ điều gì bạn 
thích. Cắt hình lên 

thành từng mảnh. Sau 
đó ghép các mảnh lại 
với nhau như một trò 

chơi xếp hình.

Làm một tấm thiệp 
cho ai đó vẽ hình ảnh 
và viết vài dòng chữ. 
Nếu họ sống trong 

nhà bạn hãy đưa cho 
họ, nếu không nhờ 

cha mẹ gửi bưu điện 
cho họ.

Học ESL tại nhà lớp K-2 tuần 9-10
Sử dụng giấy vở để hoàn thành các bài tập này. Làm một bài mỗi ngày!



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Sử dụng các chữ cái 
sau để tạo càng nhiều 

từ càng tốt:
A, c, d, e, g, l, o, n, r, 

s, t
Ví dụ: cat

Thực hiện 10 bài tập 
thể dục này 5 lần

10 bước nhảy
10 đầu gối cao

10 chạm ngón chân 
10 cánh tay cối xay 

gió
10 bước nhảy ếch

Xây dựng máy phóng 
bằng muỗng, dây cao 
su, kẹp giấy và bất kỳ 

vật dụng trong nhà 
nào khác.

Đi ra ngoài và nhìn 
xung quanh. Liệt kê 6 
thứ có sự sống và 6 

thứ không có sự sống

Tìm ít nhất 10 vật 
dụng trong nhà bạn là 

hình trụ. Sắp xếp 
chúng từ thấp nhất 

đến cao nhất.

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Xây 1 căn nhà chỉ sử 
dụng đồ gia dụng 

dưới đây:

2 tờ giấy
2 băng cá nhân

2 kẹp giấy
2 que kẹo cao su

Hãy làm 1 cuộc đua 
xem ai nhanh hơn! 

Chọn một chữ cái cho 
một thành viên gia 

đình và xem ai có thể 
liệt kê hết các từ bắt 
đầu bằng chữ cái đó 
trong vòng 2 phút.

Vẽ một ngôi nhà kẹo 
bằng cách sử dụng 

hình vuông, hình tam 
giác và hình chữ nhật. 
Tô màu ngôi nhà và 
ghi chú cho các hình 

đó.

Làm một câu chuyện 
toán về trái cây. Sử 

dụng phép cộng hoặc 
phép trừ. Viết xuống 

và cho một thành viên 
gia đình giải bài toán 
nó. Hãy cho họ biết 

nếu câu trả lời của họ 
là đúng hay sai.

Học thuộc lòng số 
điện thoại và địa chỉ 
của bạn. Thực hành 

và đọc lại với cha mẹ / 
người lớn trong nhà  

bạn.

Học ESL tại nhà lớp K-2 tuần 11-12
Sử dụng giấy vở để hoàn thành các bài tập này. Làm một bài mỗi ngày!



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Chọn một nhân vật 
trong một cuốn sách. 
Viết một thông điệp 
mà nhân vật này sẽ 

đăng trên mạng 
truyền thông xã hội! 

Có thể bao gồm hình 
ảnh!

Sử dụng những thứ 
trong nhà của bạn để 
tạo ra một cửa hàng 
(quần áo, đồ nội thất, 
vv). Viết những gì bạn 
sẽ bán và giá cả của 
những món đồ đó!

Example:
Red t-shirt: $10
Jeans: $17.99

Gold necklace: $4.50

Tạo một chương trình 
nấu ăn! Chọn một 

món gì đó để nấu với 
gia đình của bạn! Giải 

thích các bước làm 
món ăn trong khi bạn 

đang nấu cùng gia 
đình!

Tạo một biểu đồ 
chữ T của những 
món đồ chơi nặng 
và đồ chơi nhẹ.

   nặng   nhẹ

Hãy tưởng tượng bạn 
là một con vật (Ví dụ: 

ngựa, bò, heo, gà) 
sống trong một nông 
trại nơi tất cả các con 
vật có thể nói chuyện. 

Viết và vẽ về cuộc 
phiêu lưu của bạn với 

những người bạn 
động vật của bạn.

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Tìm các vật dụng 
xung quanh nhà bạn 

và tạo ra một nhạc cụ. 
Hãy tự sáng tác và 
viết lời một bài hát 

mới!

Chọn một nhân vật từ 
một chương trình 
truyền hình, phim 

hoặc sách. Viết và mô 
tả nhân vật.

 Thí dụ:
Batman is wearing 

black. He is kind 
because he saves 

others.

Đọc một câu truyện 
hoặc một chương cho 
gia đình bạn, nhưng 
đừng đọc kết thúc 

(hoặc những gì xảy ra 
tiếp theo). Để họ dự 

đoán những gì sẽ xảy 
ra. Sau đó đọc đoạn 
cuối cho họ và xem 

nếu họ đã đoán đúng 
hay không!

Phỏng vấn cha mẹ 
hoặc ông bà của bạn 
về những trò chơi mà 
họ đã chơi khi họ còn 
nhỏ. Tạo một sơ đồ 

Venn về cách các trò 
chơi tương tự và khác 

nhau như thế nào.
       You       Parent

Liệt kê bốn thứ trong 
nhà tạo ra năng lượng 

ánh sáng.
Liệt kê bốn thứ trong 

nhà  tạo ra năng 
lượng nhiệt.

Liệt kê bốn thứ trong 
nhà  phản chiếu ánh 

sáng.

Học ESL tại nhà lớp 3-5 tuần 9-10
Sử dụng giấy vở để hoàn thành các bài tập này. Làm một bài mỗi ngày!



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Chọn một chương trình 
truyền hình hoặc phim 
và viết bình luận cho 
nó! Bao gồm một bản 
tóm tắt và lý do tại sao 
bạn thích nó / không 

thích nó.

First, ___. Next, ___. 
Last, __. I like this/don’t 
like this because ___. 

Another reason is 
because ___.

Tìm 10 món ăn tự chọn 
trong nhà. Sắp xếp 

chúng theo thứ tự bảng 
chữ cái. A-Z.

Thí dụ:
Crackers, Apple, 

Banana

Apple, Banana, 
Crackers

Đi dạo bên ngoài. Một 
số tài nguyên thiên 

nhiên mà bạn thấy là 
gì? Một số tính năng vật 
lý của khu vực của bạn 
là gì? Phác thảo và ghi 

chú.
Thí dụ:

Tài nguyên thiên nhiên: 
nước, thực vật, ánh 

sáng mặt trời.
Đặc điểm vật lý: Núi, 

đồi, sông.

Thiết kế ngôi nhà mơ 
ước của bạn. Vẽ và ghi 
chú các phòng, đồ nội 

thất, và những tính năng 
thú vị bạn sẽ đặt tại nhà 

của bạn!

Viết bài toán của riêng 
bạn và giải nó. Sau 

đó, viết giải thích cách 
bạn giải bài đó .

Thí dụ:
468+782=

First, ____. Next, ___. 
Last, ____.

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Đọc hai cuốn sách. So 
sánh/đối chiếu các nhân 

vật, bối cảnh, vấn đề, giải 
pháp, vv bằng cách sử 

dụng sơ đồ Venn.

Sử dụng những thứ xung 
quanh nhà bạn để tạo ra 
một phát minh để phóng 
những vật đó  lên không 
trung bằng lực. Làm thế 
nào để vật đi xa hơn? 

Khoảng cách ít hơn? Cao 
hơn? Phác thảo và ghi 
chú phát minh của bạn.

Đọc một truyện cho ai đó 
trong gia đình của bạn. 
Sau đó, hỏi người đó 

những câu hỏi về truyện 
đó để xem nếu họ có 

đang lắng nghe bạn đọc 
hay không!

Tìm 5 thứ trong nhà bạn 
có góc nhọn.

Tìm 5 thứ trong nhà bạn 
có các góc tù.

Tìm 5 thứ trong nhà của 
bạn với các đường thẳng 

song song.

Phác thảo và ghi chú 
những thứ đồ này!

Viết ý kiến   của bạn về học 
tập từ xa. Bạn cảm thấy 
thế nào khi học ở nhà? 
Bạn có thích nó / không 
thích nó? Tại sao? Viết 3 

lý do.

I like/dislike distance 
learning. First, ____ 

because ____. Another 
reason I ____ is because 

____. Finally, ______.

Học ESL tại nhà lớp 3-5 tuần 11-12
Sử dụng giấy vở để hoàn thành các bài tập này. Làm một bài mỗi ngày!



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Chọn một chương trình 
truyền hình hoặc phim 
và viết bình luận về nó! 
Bao gồm một bản tóm 

tắt nội dung và nếu bạn 
muốn giới thiệu nó cho 
mọi người hay không.

First, ___. Next, ___. 
Last, __. You 

should/should not watch 
this because ___. 

Another reason ___.

Dùng những thứ trong 
nhà của bạn để tạo ra 

một loại cửa hàng (quần 
áo, đồ nội thất, vv). Viết 
những gì bạn sẽ bán và 
ghi giá! Giả sử bán các 
mặt hàng  cho gia đình 

của bạn và cộng lại tổng 
số tiền của những món 

đồ đó!
Thí dụ:

Red t-shirt: $10
Jeans: $17.99

Gold necklace: $4.50

Tạo một chương trình 
nấu ăn! Chọn một 

món gì đó để nấu với 
gia đình của bạn! Giải 

thích các bước làm 
món ăn trong khi bạn 

đang nấu cùng gia 
đình!

Đi dạo bên ngoài. Một 
số tài nguyên thiên 

nhiên mà bạn thấy là 
gì? Một số tính năng vật 
lý của khu vực của bạn 
là gì? Phác thảo và ghi 

chú.
Thí dụ:

Tài nguyên thiên nhiên: 
nước, thực vật, ánh 

sáng mặt trời.
Đặc điểm vật lý: Núi, 

đồi, sông.

Hãy tưởng tượng bạn 
là một con vật (Ví dụ: 

ngựa, bò, heo, gà) 
sống trong một nông 
trại nơi tất cả các con 
vật có thể nói chuyện. 

Viết và vẽ về cuộc 
phiêu lưu của bạn với 

những người bạn 
động vật của bạn.

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Tìm các vật dụng xung 
quanh nhà bạn và tạo 
ra một nhạc cụ. Hãy tự 
sáng tác và viết lời một 

bài hát mới!
Hãy nhớ sử dụng 

imagery! (dùng ngôn ngữ 
mô tả trực quan hoặc 

tượng hình)

Chọn một nhân vật từ 
một chương trình truyền 
hình, phim hoặc sách. 
Viết và mô tả các đặc 

điểm tính cách của nhân 
vật đó.

Thí dụ: Batman is 
wearing black. He is 

kind because he 
saves others.

Đọc một câu truyện 
hoặc một chương cho 
gia đình bạn, nhưng 

đừng đọc kết thúc (hoặc 
những gì xảy ra tiếp 

theo). Để họ dự đoán 
những gì sẽ xảy ra. Sau 
đó đọc đoạn cuối cho họ 
và xem nếu họ đã đoán 

đúng hay không!

Phỏng vấn cha mẹ hoặc 
ông bà của bạn về cuộc 
sống của họ khi họ bằng 

tuổi bạn. Viết về cuộc 
sống của bạn giống và 

khác với họ như thế 
nào!

Liệt kê bốn thứ trong 
nhà tạo ra năng lượng 

ánh sáng.
Liệt kê bốn thứ trong 

nhà  tạo ra năng 
lượng nhiệt.

Liệt kê bốn thứ trong 
nhà  phản chiếu ánh 

sáng.

Học ESL tại nhà lớp 6-8 tuần 9-10
Sử dụng giấy vở để hoàn thành các bài tập này. Làm một bài mỗi ngày!



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Chọn một nhân vật 
trong một cuốn sách. 
Viết một thông điệp 
mà nhân vật này sẽ 

đăng trên mạng 
truyền thông xã hội! 

Có thể bao gồm hình 
ảnh!

Tìm 10 món ăn tự chọn 
trong nhà. Sắp xếp 

chúng theo thứ tự bảng 
chữ cái. A-Z.

Thí dụ:
 Crackers, Apple, 

Banana

Apple, Banana, 
Crackers

Viết một lá thư cho 
học sinh sẽ học lớp 6 
vào năm tới. Họ cần 

biết những gì để được  
thành công khi trở 
thành một học sinh 
trung học hoặc học 

sinh lớp 6?

Hãy nhớ chia sẻ thư 
này với giáo viên của 

bạn!

Tạo một poster trên 
một tờ giấy để thuyết 
phục người khác về 
việc bảo tồn. Nó có 

thể là về tái chế, hoặc 
cứu một loài có nguy 
cơ tuyệt chủng, v.v.

Viết bài toán và giải 
nó. Sau đó, viết để 
giải thích cách bạn 

giải bài đó.

Thí dụ:
5/8+7/11=

First, ____. Next, ___. 
Last, ____.

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Viết lại một phần của 
một câu chuyện viễn 
tưởng từ một quan 

điểm khác. Câu 
chuyện có thay đổi 

không? Chúng ta sẽ 
học được gì về các 

nhân vật khác nhau? 
Sử dụng trí tưởng 

tượng của bạn nhé!

Sử dụng những thứ 
xung quanh nhà bạn 
để tạo ra một phát 

minh để phóng những 
vật đó  lên không 

trung bằng lực. Làm 
thế nào để vật đi xa 
hơn? Khoảng cách ít 
hơn? Cao hơn? Phác 
thảo và ghi chú phát 

minh của bạn.

Đọc một truyện cho ai đó 
trong gia đình của bạn. 
Sau đó, hỏi người đó 

những câu hỏi về truyện 
đó để xem nếu họ có 

đang lắng nghe bạn đọc 
hay không!

Tìm 5 thứ trong nhà bạn 
có góc nhọn.

Tìm 5 thứ trong nhà bạn 
có các góc tù.

Tìm 5 thứ trong nhà của 
bạn với các đường thẳng 

song song.

Phác thảo và ghi chú 
những thứ đồ này!

Viết ý kiến   của bạn về học 
tập từ xa. Bạn cảm thấy 
thế nào khi học ở nhà? 
Bạn có thích nó / không 
thích nó? Tại sao? Viết 3 

lý do.

I like/dislike distance 
learning. First, ____ 

because ____. Another 
reason I ____ is because 

____. Finally, ______.

Học ESL tại nhà lớp 6-8 tuần 11-12
Sử dụng giấy vở để hoàn thành các bài tập này. Làm một bài mỗi ngày!


