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 ESL At Home K-2 Weeks 1-2 (Punjabi) 

Use notebook paper to complete these activities. Do one each day! 

ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨ੍ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਨੋ੍ਟਬ ੁੱ ਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ l ਹਰ ਰਜੋ਼ ਇਕ ਕਰੋ! 
 

ਸੋਮਿਾਰ ਮੂੰਗਲਿਾਰ 

 

ਬ ੁੱ ਧਿਾਰ 

 

ਿੀਰਿਾਰ 

 

ਸ ੁੱ ਕਰਿਾਰ 

 

ਕੋਈ ਿੀ ਟੀਿੀ ਸੋਅ ਜਾਂ 
ਵਿਲਮ ਦੇਖੋ l  
ਸ ਚੀ ਬਣਾਓ: 

 

● ਵਸਰਲੇਖ 

● ਪਾਤਰ 

● ਵਦਿਸ਼ਪਟ 

● ਸ ਰ ਆਤ 

● ਮੁੱਧ 

● ਅੂੰਤ 

ਘਰ ਦੀਆ ਂਕ ਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਨ੍ਾਲ ਕ ਝ ਨ੍ਿਾ 
ਬਣਾਓI ਉਸਦੀ 
ਤਸਿੀਰ ਬਣਾਓ ਅਤ ੇ
ਲੇਬਲ ਕਰੋ I 
 

 
 

ਤ ਸੀਂ ਵਕਸ ਤਰਾਂ ਦ ੇ
ਵਦਖਦੇ ਹੋ? ਸੀਸੇ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਆਪਣ ੇ
ਆਪਦੀ ਤਸਿੀਰ 
ਬਣਾਓ ਅਤ ੇ ਲੇਬਲ 
ਕਰ ੋI 
 
 
 

 

ਇੁੱਕ ਸਬਦ ਵਲਖੋ ਜੋ  
ਹਰ ਅੁੱਖਰ ਦੇ ਨ੍ਾਲ 
ਸ ਰ  ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ. 
ਉਦਾਹਰਣ: 
 

A : apple  ਸਬੇ 

B: boy   ਲੜਕਾ 

ਆਪਣ ੇਘਰ ਦੀਆਂ 5 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ੍ ੂੰ  ਮਾਪਣ ਲਈ 

ਟ ੁੱ ਥ ਬਰੁੱਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰ ੋI 

 
 

 
 

ਸੋਮਿਾਰ ਮੂੰਗਲਿਾਰ ਬ ੁੱ ਧਿਾਰ 

 

ਿੀਰਿਾਰ ਸ ੁੱ ਕਰਿਾਰ 

10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁੱ ਭੋ ਜ ੋਭਾਰੀ 
ਹਨ੍. ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨ੍ ੂੰ  ਬਣਾਓ ਜਾਂ 

ਇਕ ਸ ਚੀ ਵਲਖੋI 
 

10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁੱ ਭੋ ਜੋ ਲਾਲ 
ਹਨ੍ I 

ਇਕ ਟਾਿਰ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਡੁੱ ਵਬਆਂ ਅਤ ੇ
ਬਕਸੇ ਰੁੱ ਖੋ I ਵਪੁੱ ਛੇ ਖੜ ੇ
ਹੋਿੋ ਅਤ ੇਇਸਨ੍ ੂੰ  ਥੁੱ ਲੇ 
ਸ ੁੱ ਟਣ ਲਈ ਇਕ ਛਟੋਾ 
ਵਸਰਹਾਣਾ ਸ ੁੱ ਟੋ I 

ਵਕਸ ੇਨ੍ ੂੰ  ਸ ਨੇ੍ਹਾ ਵਲਖੋ, 
ਵਿਰ ਇਸਨ੍ ੂੰ  ਵਪੁੱਛ ੇ
ਿੁੱਲ ਵਲਖੋ. ਉਹਨ੍ਾਂ ਨ੍ ੂੰ  
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 
ਲਈ ਕਹ ੋ! 
ਉਦਾਹਰਣ: 

ਆਪਣੇ ਨ੍ਾਮ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕ ੇ
ਇੁੱਕ ਅਕਿਸੋਵਟਕ 
ਕਵਿਤਾ ਵਲਖੋ I 
ਉਦਾਹਰਣ: 
R: Really fun 

ਦੋ ਟੀਿੀ ਸੋਅ ਜਾਂ 
ਵਿਲਮਾਂ ਿੇਖੋ ਅਤ ੇਦ ੋ
ਵਕਰਦਾਰ ਚ ਣੋ I 
ਇਕ ਦ ਜੇ ਨ੍ ੂੰ  ਵਮਲਦ ੇ
ਹੋਏ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਇਕ 
ਕਾਰਟ ਨ੍ ਬਣਾਓ I 



ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨ੍ ੂੰ  ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਇਕ 
ਸ ਚੀ ਵਲਖੋ I 

 
10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁੱ ਭੋ ਜ ੋਨ੍ਰਮ 

ਹਨ੍ I 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨ੍ ੂੰ  ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਇਕ 

ਸ ਚੀ ਵਲਖੋ I 
 

 

 

I love you 
uoy evol I 
 

O: Outgoing 

Y: yellow hair 
 

 
 

 
 

 

 

   ESL At Home K-2 Weeks 3-4 (Punjabi) 

Use notebook paper to complete these activities. Do one each day! 

ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨ੍ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਨੋ੍ਟਬ ੁੱ ਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ l ਹਰ ਰਜੋ਼ ਇਕ ਕਰੋ! 
 

ਸੋਮਿਾਰ 

↓|I 

ਮੂੰਗਲਿਾਰ ਬ ੁੱ ਧਿਾਰ 

 

ਿੀਰਿਾਰ ਸ ੁੱ ਕਰਿਾਰ 

ਆਪਣ ੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨ੍ ੂੰ  
ਇਕ ਵਕਤਾਬ ਪੜ੍ ਕ ੇ
ਸ ਣਾਓ Iਕਹਾਣੀ ਨ੍ ੂੰ  
ਦ ਬਾਰਾ ਦੁੱਸਦੇ ਹੋਏ 
ਿਾਰੀਆਂ ਲਓ I 

ਇੁੱਕ ਟੀ-ਚਾਰਟ ਬਣਾਓ 
I ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸ ਚੀ 
ਬਣਾਓ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਿੁੱਡ ੇ
ਅਤੇ ਛੋਟੇ, ਹਾਂ ਅਤ ੇਨ੍ਾ 
 

 Big          Small 

Yes            No 

Happy        Sad 

 
 

ਆਪਣ ੇਘਰ ਵਿਚ 

ਭੋਜਨ੍ ਲੁੱ ਭੋ, ਵਜਿੇਂ 
ਵਬੁੱ ਸਕ ਟ ਜਾਂ ਪਾਣੀ 
ਦੀਆਂ ਬਤੋਲਾਂ  I 
ਗਵਣਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 
ਦੀ ਸਮੁੱ ਵਸਆ ਵਲਖੋ 

ਜਾਂ ਤਸਿੀਰ ਬਣਾਓ  

ਉਮਰ ਦੇ ਕੋਲ 6 

ਵਬੁੱ ਸਕ ਟ ਹਨ੍. 

ਬਾਹਰ ਜਾਓ. ਵਕਸ ੇ
ਨ੍ ੂੰ  ਦੁੱਸੋ ਵਕ ਤ ਸੀਂ ਕੀ 
ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸ ਣਦ ੇਹੋ, 
ਸੋਚਦ ੇ ਹੋ, ਮਵਹਸ ਸ 
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤ ੇ  
ਸ ੂੰ ਘਦ ੇਹੋ I 
  

ਕੋਈ ਜਾਨ੍ਿਰ ਚ ਣੋI 
ਇਸਦੀ ਤਸਿੀਰ 
ਬਣਾਓ ਅਤ ੇ ਇਸਦ ੇ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੂੰਗਾਂ ਨ੍ ੂੰ  
ਲੇਬਲ ਕਰ ੋ I ਵਲਖੋ ਵਕ 
ਇਹ ਵਕਿੇਂ ਚਲਦਾ ਹੈ? 

 
 



ਨੇ੍ਿੀਆ ਨੇ੍ ਵਤੂੰ ਨ੍ 

ਖਾਧੇ  Iਵਕੂੰ ਨੇ੍ ਬਚੇ 
ਹਨ੍? 

 

 
 

ਸੋਮਿਾਰ 

 

ਮੂੰਗਲਿਾਰ ਬ ੁੱ ਧਿਾਰ 

 

ਿੀਰਿਾਰ ਸ ੁੱ ਕਰਿਾਰ 

ਕੂੰਧ 'ਤ ੇ  ਛਾਇਆ ਦ ੇ
ਨ੍ਾਲ ਆਕਾਰ ਬਣਾਓ I 
ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁੱਥਾਂ ਨ੍ਾਲ 
ਵਕੂੰ ਨੇ੍ ਿੁੱ ਖ ਿੁੱ ਖ ਆਕਾਰ 
ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? 

ਸਬਦਾਂ ਨ੍ ੂੰ  ਵਲਖਣ ਲਈ 
ਵਬੁੱ ਸਕ ਟ ਜਾਂ ਟਿੋੀ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਤ ਸੀਂ 
ਆਪਣ ੇ ਘਰ ਵਿੁੱ ਚ 
ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ I 

 
 
 
 

ਆਪਣ ੇਗ ਆਡਂ ਵਿਚ 
ਸੈਰ ਕਰ ੋ I ਸਬਦ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੂੰਡ,ੇ 
ਪੁੱਤੇ ਅਤੇ  ਪੁੱਥਰਾਂ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰ ੋI 

 
 

ਆਪਣ ੇ ਕੁੱਪੜੇ ਜਾਂ 
ਵਖਡੌਵਣਆ ਂ ਨ੍ ੂੰ  
ਸਤਰੂੰਗੀ ਕਿਮ ਵਿੁੱਚ 
ਕਿਮਬੁੱ ਧ ਕਰ ੋI 
ਆਪਣ ੇ ਕੁੱਪਵੜਆ ਂ
ਜਾਂ ਵਖਡੌਵਣਆਂ ਨ੍ ੂੰ  
ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛਟੋ ੇ
ਅਨ੍ ਸਾਰ ਕਿਮਬੁੱ ਧ 
ਕਰ ੋI 

ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨ੍ਾਲ ਇੁੱਕ 
ਭੋਜਨ੍ ਸ ਚੀ, ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਆਪਣ ੇਘਰ ਵਿੁੱ ਚ 
ਭੋਜਨ੍ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ੋI 
ਉਦਾਹਰਣ: 
ਦ ੁੱ ਧ = $ 2.00 

ਕੇਲੇ = $ 3.00 

ਆਈਸਕਰੀਮ = 
$1.00 

 
 

  

 

ESL At Home 3-5 Weeks 1-2 (Punjabi) 

Use notebook paper to complete these activities. Do one each day! 

ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨ੍ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਨੋ੍ਟਬ ੁੱ ਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ l ਹਰ ਰਜੋ਼ ਇਕ ਕਰੋ! 
 

 



ਸੋਮਿਾਰ ਮੂੰਗਲਿਾਰ 

 

ਬ ੁੱ ਧਿਾਰ 

 

ਿੀਰਿਾਰ 

 

ਸ ੁੱ ਕਰਿਾਰ 

 

ਕੋਈ ਿੀ ਟੀਿੀ ਸੋਅ 
ਜਾ ਵਿਲਮ 
ਚ ਣੋ,ਉਸਦਾ 
ਵਸਰਲੇਖ,ਸੈਵਟੂੰਗ, 
ਸ ਰ ਆਤ,ਮੁੱਧ ਅਤ ੇ
ਅੂੰਤ ਵਲਖੋl 
 

ਘਰ ਵਿੁੱ ਚ ਕ ਝ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁੱ ਭ ਕੇ ਕ ਝ 
ਨ੍ਿਾ ਬਣਾਓਣ ਦੀ 
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰlੋਇਸ ਨ੍ ੂੰ  
ਲੇਬਲ ਕਰੋ ਅਤ ੇ
ਵਲਖੋ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਨ੍ ੂੰ   
ਵਕਿੇਂ ਿਰਤਣਾ ਹੈl 
ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਨ੍ਾਲ ਵਕਸ 
ਸਮੁੱ ਵਸਆ ਦਾ ਹੁੱਲ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈl 
 

ਤ ਹਾਡੇ ਅਵਧਆਪਕ ਨ੍ ੂੰ  
ਇੁੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵਲਖੋ ਵਜਸ 
ਵਿੁੱ ਚ ਪਵਹਲਾ,ਅੁੱ ਗੇ, 
ਵਿਰ, ਆਖਰੀ ਅਤ ੇ
ਅੂੰਤ ਵਿੁੱ ਚ ਸਬਦਾ ਦੀ 
ਿਰਤੋ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਦਸੋ 
ਵਕ ਤ ਸੀਂ ਅੁੱਜ ਕੀ 
ਕੀਤਾ l 
 

ਤ ਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ 
ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਿਰਣਮਾਲਾ 
ਦੇ ਹਰ ਅੁੱਖਰ  ਲਈ 
ਉਸ ਨ੍ਾਲ ਸ਼ ਰ  ਹੋਣ 
ਿਾਲੀਆ ਚਾਰ ਚੀਜਾ 
ਲੁੱ ਭੋl 
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: 
A: airplane toy, 
animal crackers. 

ਤ ਹਾਡ ੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕ ਝ 
ਮਾਪਣ ਿਾਲਾ ਸੂੰਦ ਲੁੱ ਭੋ 
ਵਜਿੇ ਵਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਤੋਲ 
ਜਾ ਚਮਚਾ,ਉਸ ਸੂੰਦ ਦੀ 
ਿਰਤੋ ਕਰਕੇ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਮਾਪੋ ਅਤੇ ਇੁੱਕ ਸ ਚੀ 
ਬਣਾਓ. 
ਉਦਾਹਰਣ: ਮੇਰਾ 
ਵਬਸਤਰਾ 
12 ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ X 

16 ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਂਬਤੋਲਾਂ. 
 

ਸੋਮਿਾਰ ਮੂੰਗਲਿਾਰ 

 

ਬ ੁੱ ਧਿਾਰ 

 

ਿੀਰਿਾਰ 

 

ਸ ੁੱ ਕਰਿਾਰ 

 

ਘਰ ਵਿਚ 30 
ਿਸਤ ਆ ਲੁੱ ਭੋ ਉਹਨ੍ਾ 
ਨ੍ ੂੰ  ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਸ ਚੀਆ 
ਵਿੁੱ ਚ ਲੜੀਬੁੱ ਧ ਕਰlੋ 
ਉਦਾਹਰਣ: ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ 
ਲਾਲ ਹਨ੍, 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪਲਾਸਵਟਕ 
ਦੀਆ ਹਨ੍, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ 
ਚ ੂੰ ਬਕੀ ਹਨ੍l 
 

ਕਾਗਜ਼ ਦ ੇ ਵਤੂੰ ਨ੍ 
ਟ ਕੜ ੇ ਲੈਕ ੇ ਵਤਨ੍ੂੰ  
ਵਟਊਬਾਂ ਬਣਾਉ 
lਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨ੍ ੂੰ  ਖੜ ੇ
ਕਰlੋਦੇਖੋ ਵਕੂੰ ਨ੍ੀਆ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ੍ ੂੰ  ਤ ਸੀਂ 
ਉਹਨ੍ਾ ਉੱਪਰ 
ਸੂੰਤ ਵਲਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇ
ਹੋl ਸਾਵਰਆ ਂ 

‘ਗ ਿਾਚੀ ਚੀਜਾ ਲੁੱ ਭੋ’ 
ਨ੍ਾ ਦੀ ਇੁੱਕ ਸ ਚੀ 
ਬਣਾਓl ਘਰ ਵਿੁੱ ਚ 
ਆਲੇ ਦ ਆਲੇ ਚੀਜ਼ਾ 
ਲ ਕਾਓ 

ਵਿਰ ਮਦਦ ਲਈ 
ਸ ਰਾਗ ਵਲਖੋ ,ਦੇਖੋ ਜੇ 
ਤ ਹਾਡਾ ਪਵਰਿਾਰ 
ਸ ਰਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨ੍ਾਲ 

ਇੁੱਕ ਕਵਿਤਾ ਵਲਖੋ 
ਵਜਸ ਵਿੁੱ ਚ ਤ ਹਾਡ ੇ
ਪਰੀਿਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ 
ਮੈਬਰ ਦ ੇਨ੍ਾਂ ਦ ੇਪਵਹਲੇ 
ਅੁੱਖਰ ਨ੍ਾਮ ਇੁੱਕ 
ਸ਼ਬਦ ਵਲਵਖਆ ਹੋਿੇ l 
  

ਉਦਾਹਰਣ: 
ਐਮ(M) - ਜਾਦ ਈ 
(magical) 

ਦੋ ਵਕਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਸੋਅਾਾ 
ਬਾਰੇ ਸੋਚ ੋਉਹਨ੍ਾ ਵਿੁੱ ਚੋ ਦ ੋ
ਿੁੱ ਖਰੇ ਵਕਰਦਾਰਾ ਬਾਰੇ 
ਇੁੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵਲਖੋ, ਜੇ ਉਹ 
ਇਕ ਦ ਜੇ ਨ੍ ੂੰ  ਵਮਲਣ ਤਾਂ ਕੀ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ l 
 



ਸੂੰਤ ਵਲਤ ਹੋਣ 
ਿਾਲੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ ਚੀ 
ਬਣਾਓl 
 

ਚੀਜ਼ਾ ਖੋਜ ਸਕਦਾ ਹੈl 
 

ਏ (A) - 
ਅਵਭਲਾਸੀ(ambitious
) 
 

 

ESL At Home 3-5 Weeks 3-4 (Punjabi) 

Use notebook paper to complete these activities. Do one each day! 

ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨ੍ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਨੋ੍ਟਬ ੁੱ ਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ l ਹਰ ਰਜੋ਼ ਇਕ ਕਰੋ! 
 

 

ਸੋਮਿਾਰ ਮੂੰਗਲਿਾਰ 

 

ਬ ੁੱ ਧਿਾਰ 

 

ਿੀਰਿਾਰ 

 

ਸ ੁੱ ਕਰਿਾਰ 

 

ਆਪਣ ੇਪਵਰਿਾਰ ਨ੍ ੂੰ  
ਇੁੱਕ ਵਕਤਾਬ ਪੜਹੋ l 
ਪਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨ੍ ੂੰ  
ਵਸਰਲੇਖ ਨ੍ਾ ਦੇਖਣ 
ਵਦਓ l ਆਪਣੇ 
ਪਵਰਿਾਰ ਨ੍ ੂੰ  ਵਸਰਲੇਖ 
ਦਾ ਅਨ੍ ਮਾਨ੍ 
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹ ੋl 
 

ਇੁੱਕ ਟੀ-ਚਾਰਟ 
ਬਣਾਓ, ਵਜਸ ਵਿੁੱਚ 
ਤ ਹਾਡੇ ਘਰ ਵਮਲਣ 
ਿਾਲੀਆ 
ਵਿਰੋਧਾਆਿਾਸੀ ਚੀਜਾਂ 
ਦੀ ਸ ਚੀ ਬਣਾਓl 

ਆਪਣ ੇ ਘਰ ਵਿਚ 
ਭੋਜਨ੍ ਪਦਾਰਥ ਵਜਿੇਂ 
ਵਬੁੱ ਸਕ ਟ ਜਾਂ ਪਾਣੀ 
ਲੁੱ ਭੋ l ਉਸਦ ੇਬਾਰੇ ਇੁੱਕ 
ਵਹਸਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱ ਵਸਆ 
ਵਲਖੋ, ਵਜਿੇਂਕੇ;- 
ਉਮਰ ਦ ੇ ਕੋਲ 346 
ਵਬੁੱ ਸਕ ਟ ਸਨ੍, ਨ੍ਿੇਹ 
ਨੇ੍ 103 ਖਾਧੇ ਹ ਣ 
ਵਕੂੰ ਨੇ੍ ਬਚ ੇਹਨ੍? 

 

ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਅਤ ੇ
ਵਲਖੋ ਜੋ ਤ ਸੀਂ 
ਦੇਵਖਆ,ਸ ਵਣਆ,ਸੋਵਚ
ਆ,ਜਾ ਮਵਹਸ ਸ 
ਕੀਤਾl 

ਦੋ ਜਾਨ੍ਿਰ ਚ ਣੋ ਓਹਨ੍ਾ 
ਦੀਆ ਤਸਿੀਆ ਬਣਾਓ 
ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਕਰ ੋਆਪਣੇ 
ਵਚੁੱ ਤਰਾਂ ਦੀ ਤ ਲਨ੍ਾ ਕਰੋ 
l 
 

ਸੋਮਿਾਰ ਮੂੰਗਲਿਾਰ 

 

ਬ ੁੱ ਧਿਾਰ 

 

ਿੀਰਿਾਰ 

 

ਸ ੁੱ ਕਰਿਾਰ 

 



ਕੂੰਧ ਤ ੇ ਇੁੱਕ 
ਕਠਪ ਤਲੀ ਪਰਛਾਿਾਂ 
ਬਣਾਓ'ਤ ੇ ਉਸਦੀ 
ਸਵਹਤਾ ਨ੍ਾਲ ਕਹਾਣੀ 
ਵਲਖੋl ਵਜਸ ਦਾ 
ਵਸਰਲੇਖ, ਸਮੁੱ ਵਸਆ, 
ਹੁੱਲ, ਅਤ ੇ ਅੂੰਤ ਿੀ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈl 

ਵਬੁੱ ਸਕ ਟ ਜਾ ਟਿੋੀ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਆਪਣਾ 
ਨ੍ਾਂ ਵਲਖੋ l 
  

 

ਸੈਰ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਜਾਓ 
ਲਾਠੀਆਂ, ਪੁੱਤੇ,ਅਤ ੇ
ਚੁੱਟਾਨ੍ਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇ
ਗ ਆਂਢੀਆ ਲਈ ਚੂੰ ਗੇ 
ਸ ਨੇ੍ਹੇ ਛੁੱਡੋl 

 
     

ਵਕਸ ੇਬਾਰੇ ਸੋਚ ੋਵਜਸ 
ਨ੍ ੂੰ  ਤ ਸੀਂ ਇੂੰਟਰਵਿਊ 
ਕਰਨ੍ਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸਨ੍ ੂੰ  
ਨ੍ ੂੰ  ਇੁੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵਲੁੱ ਖ ਕੇ 
ਆਪਣ ੇਸਿਾਲ ਪ ੁੱ ਛੋ l 

ਘਰ ਵਿਚ ਉਪਲਿਧ 
ਭੋਜਨ੍ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇ
ਭਾਅ ਦੇ ਨ੍ਾਲ ਇੁੱਕ ਮੀਨ੍  
ਬਣਾਓ  
ਉਦਾਹਰਣ: 
ਦ ੁੱ ਧ =  $21.00 

ਕੇਲੇ = $33.00 

ਆਈਸ ਕਰੀਮ =$ 

00 12.00 
 

 

 

 ESL At Home 6-8 Weeks 1-2 (Punjabi) 

Use notebook paper to complete these activities. Do one each day! 

ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨ੍ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਨੋ੍ਟਬ ੁੱ ਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ l ਹਰ ਰਜੋ਼ ਇਕ ਕਰੋ! 
 

ਸੋਮਿਾਰ 

 

ਮੂੰਗਲਿਾਰ 

 

ਬ ੁੱ ਧਿਾਰ 

 

ਿੀਰਿਾਰ 

 

ਸ ੁੱ ਕਰਿਾਰ 

 

ਕੋਈ ਿੀ  
ਵਕਤਾਬ, ਟੀਿੀ ਸੋਅ ਜਾਂ 
ਵਿਲਮ ਚ ਣ ੋl ਇਸ ਉੱਪਰ 
ਇੁੱਕ  ਸੂੰ ਖੇਪ ਪੈਰਾ ਵਲਖੋ, 
ਅਤੇ 
ਵਿਰ  ਇੁੱਕ 

ਵਿਕਲਵਪਕ ਅੂੰਤ 
ਦਰਸਾਓ ਅਤ ੇਵਲਖੋ l 

ਘਰ ਵਿੁੱ ਚ ਕ ਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਲੁੱ ਭ ਕੇ ਕ ਝ ਨ੍ਿਾ 
ਬਣਾਓਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ 
ਕਰlੋਇਸ ਨ੍ ੂੰ  ਲੇਬਲ 
ਕਰ ੋ ਅਤੇ ਵਲਖੋ ਤ ਸੀਂ 
ਇਸ ਨ੍ ੂੰ   ਵਕਿੇਂ ਿਰਤਣਾ 
ਹੈl ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਨ੍ਾਲ ਵਕਸ ਸਮੁੱ ਵਸਆ 

ਇੁੱਕ ਸਾਈਿਰ ਕਡੋ 
ਬਣਾਓ 

ਵਿਰ ਪਵਰਿਾਰਕ 
ਮੈਂਬਰ ਨ੍ ੂੰ  ਇੁੱਕ ਸ ਨੇ੍ਹਾ 
ਵਲਖੋ, 
ਿੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਕੋਡ ਨ੍ ੂੰ  
ਸ ਲਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ੍l 
ਉਦਾਹਰਨ੍ ਲਈ: 

ਤ ਹਾਡ ੇ ਘਰ ਵਿਚ 
ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਿਰਣਮਾਲਾ 
ਦੇ ਹਰ ਅੁੱਖਰ  ਲਈ 
ਉਸ ਨ੍ਾਲ ਸ਼ ਰ  ਹੋਣ 
ਿਾਲੀਆ ਚਾਰ ਚੀਜਾ 
ਲੁੱ ਭੋl 
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: 
A: airplane toy, 

ਤ ਹਾਡ ੇ ਘਰ ਵਿਚ 
ਕ ਝ ਮਾਪਣ ਿਾਲਾ 
ਸੂੰਦ ਲੁੱ ਭੋ ਵਜਿੇ ਵਕ 
ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਤੋਲ ਜਾ 
ਚਮਚਾ,ਉਸ ਸੂੰਦ ਦੀ 
ਿਰਤੋ ਕਰਕ ੇ 10 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਪੋ ਅਤ ੇਇੁੱਕ 
ਸ ਚੀ ਬਣਾਓ. 



 
 

ਦਾ ਹੁੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈl 
 
 
 

 

A B C D E F G H 

Z Y X W V U T S 

 

animal 
crackers.. 

ਉਦਾਹਰਣ: ਮੇਰਾ 
ਵਬਸਤਰਾ 
12 ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਂ
ਬੋਤਲਾਂ X 

16 ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਂ
ਬੋਤਲਾਂ. 
 

ਸੋਮਿਾਰ 

 

ਮੂੰਗਲਿਾਰ ਬ ੁੱ ਧਿਾਰ 

 

ਿੀਰਿਾਰ ਸ ੁੱ ਕਰਿਾਰ 

ਘਰ ਵਿਚ 30 ਿਸਤ ਆ 
ਲੁੱ ਭੋ ਉਹਨ੍ਾ ਨ੍ ੂੰ  ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ 
ਸ ਚੀਆ ਵਿੁੱ ਚ ਲੜੀਬੁੱ ਧ 
ਕਰlੋ 
ਉਦਾਹਰਣ: ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ 
ਲਾਲ ਹਨ੍, 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪਲਾਸਵਟਕ 
ਦੀਆ ਹਨ੍, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ 
ਚ ੂੰ ਬਕੀ ਹਨ੍l 
 

ਕਾਗਜ਼ ਦ ੇਵਤੂੰ ਨ੍ ਟ ਕੜ ੇ
ਲੈਕੇ ਵਤਨ੍ੂੰ  ਵਟਊਬਾਂ 
ਬਣਾਉ lਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨ੍ ੂੰ  ਖੜ ੇ
ਕਰlੋਦੇਖੋ ਵਕੂੰ ਨ੍ੀਆ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ੍ ੂੰ  ਤ ਸੀਂ ਉਹਨ੍ਾ 
ਉੱਪਰ ਸੂੰਤ ਵਲਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋl ਸਾਵਰਆ ਂ 
ਸੂੰਤ ਵਲਤ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ ਚੀ ਬਣਾਓl 
 

‘ਗ ਿਾਚੀ ਚੀਜਾ ਲੁੱ ਭੋ’ 
ਨ੍ਾ ਦੀ ਇੁੱਕ ਸ ਚੀ 
ਬਣਾਓl ਘਰ ਵਿੁੱਚ 
ਆਲੇ ਦ ਆਲੇ ਚੀਜ਼ਾ 
ਲ ਕਾਓ 

ਵਿਰ ਮਦਦ ਲਈ 
ਸ ਰਾਗ ਵਲਖੋ ,ਦੇਖੋ ਜੇ 
ਤ ਹਾਡਾ ਪਵਰਿਾਰ 
ਸ ਰਾਗ ਦੀ ਮਦਦ 
ਨ੍ਾਲ ਚੀਜ਼ਾ ਖੋਜ 
ਸਕਦਾ ਹੈl 
 

ਇੁੱਕ ਘੂੰਟੇ ਵਿੁੱ ਚ ਘਰ 
ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੂੰ ਘਣ 
ਿਾਲੀਆ ਕਾਰਾ ਦਾ 
ਅਵਧਅਨ੍ ਕਰlੋ ਰੂੰਗ 
ਦੀ ਟੈਲੀ ਬਣਾਓ l 
ਰੂੰਗ ਦਾ ਅਨ੍ ਪਾਤ 
ਕੁੱਢੋ  ਅਤੇ ਵਿਆਵਖਆ 
ਕਰ ੋl 
 

ਦੋ ਵਕਤਾਬਾਂ ਜਾਂ 
ਸੋਅਾਾ ਬਾਰੇ ਸਚੋ ੋ
ਉਹਨ੍ਾ ਵਿੁੱ ਚ ੋਦ ੋਿੁੱ ਖਰੇ 
ਵਕਰਦਾਰਾ ਬਾਰੇ ਇੁੱਕ 
ਕਹਾਣੀ ਵਲਖੋ, ਜੇ ਉਹ 
ਇਕ ਦ ਜੇ ਨ੍ ੂੰ  ਵਮਲਣ 
ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ l 
 

 

 ESL At Home 6-8 Weeks 3-4 (Punjabi) 

Use notebook paper to complete these activities. Do one each day! 

ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨ੍ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਨੋ੍ਟਬ ੁੱ ਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ l ਹਰ ਰਜੋ਼ ਇਕ ਕਰੋ! 
 



ਸੋਮਿਾਰ 

 

ਮੂੰਗਲਿਾਰ ਬ ੁੱ ਧਿਾਰ 

 

ਿੀਰਿਾਰ ਸ ੁੱ ਕਰਿਾਰ 

ਵਕਸੇ ਵਕਤਾਬ ਤੋਂ ਇੁੱਕ 
ਪੂੰਨ੍ਾ ਚ ਣੋl ਉਹਨ੍ਾ 
ਸਾਰੀਆ ਚੀਜਾ ਦੇ ਨ੍ਾਓ 
ਬਦਲੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤ ਸੀਂ 
ਵਬਲਕ ਲ ਸਾਹਮਣ ੇ
ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵਿਰ ਉੱਚੀ 
ਆਿਾਜ਼ ਵਿਚ ਪੜਹੋl 

ਇੁੱਕ ਟੀ-ਚਾਰਟ 
ਬਣਾਓ. ਓਹਨ੍ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਦੀ ਇੁੱਕ ਸ ਚੀ ਬਣਾਓ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤ ਸੀਂ ਘਰ 
ਬਨ੍ਾਮ 

ਵਿਵਦਆਲੇ ਵਿੁੱ ਚ ਵਸੁੱ ਖਣਾ 
ਪਸੂੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ l 
 
 

 
Home      School 
 
  
 

ਆਪਣ ੇ ਘਰ ਵਿਚ 
ਭੋਜਨ੍ ਪਦਾਰਥ ਵਜਿੇਂ 
ਵਬੁੱ ਸਕ ਟ ਜਾਂ ਪਾਣੀ 
ਲੁੱ ਭੋ l ਉਸਦ ੇ ਬਾਰੇ 
ਇੁੱਕ ਵਹਸਾਬ ਦੀ 
ਸਮੁੱ ਵਸਆ ਵਲਖੋ, 
ਵਜਿੇਂਕੇ;- 
ਉਮਰ ਦ ੇਕੋਲ 346 
ਵਬੁੱ ਸਕ ਟ ਸਨ੍, 
ਨ੍ਿੇਹ ਨੇ੍ 103 ਖਾਧੇ 
ਹ ਣ ਵਕੂੰ ਨੇ੍ ਬਚੇ ਹਨ੍? 

 

ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਅਤ ੇ
ਬੁੱਦਲ ਦੇਖੋl ਜੋ ਤ ਸੀਂ 
ਿੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸਦਾ 
ਵਚੁੱ ਤਰ ਬਣਾਓl 

ਦੋ ਜਾਨ੍ਿਰ ਚ ਣੋ ਓਹਨ੍ਾ 
ਦਾ ਭੋਜਨ੍ ਜਾਲ ਬਣਾਓ 
ਲੇਬਲ ਕਰਕੇ ਤ ਲਨ੍ਾ  
ਕਰ ੋ  ਉਹਨ੍ਾ ਜਾਨ੍ਿਰਾ 
ਦੀ ਿਾਤਾਿਰਣ ਪਿਣਾਲੀ 
ਦੀ ਤ ਲਨ੍ਾ ਕਰlੋ 
 
 

ਸੋਮਿਾਰ 

 

ਮੂੰਗਲਿਾਰ ਬ ੁੱ ਧਿਾਰ 

 

ਿੀਰਿਾਰ ਸ ੁੱ ਕਰਿਾਰ 

ਕੂੰਧ ਤੇ ਇੁੱਕ ਕਠਪ ਤਲੀ 
ਪਰਛਾਿਾਂ ਬਣਾਓ'ਤ ੇ
ਉਸਦੀ ਸਵਹਤਾ ਨ੍ਾਲ 
ਕਹਾਣੀ ਵਲਖੋl ਵਜਸ ਦਾ 
ਵਸਰਲੇਖ, ਸਮੁੱ ਵਸਆ, 
ਹੁੱਲ, ਅਤੇ ਅੂੰਤ ਿੀ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈl 

ਵਬੁੱ ਸਕ ਟ ਜਾ ਟਿੋੀ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਕਲਹਾ 
ਬਣਾਉ ਵਕਲਹੇ ਨ੍ ੂੰ  ਵਕੂੰ ਨ੍ਾ 
ਲੂੰ ਬਾ ਬਣਾ ਸਕਦ ੇਹੋ? 

ਤ ਸੀਂ ਵਕੂੰ ਨੇ੍ ਟ ਕੜ ੇ
ਿਰਤਦ ੇਹੋ?  
ਤ ਹਾਡੀ ਸਮੁੱਗਰੀ ਦੀ 
ਸ ਚੀ ਬਣਾਓl 
 

ਆਪਣ ੇਗ ਆਢ ਵਿੁੱ ਚ 
ਘ ੂੰ ਮੋ ਅਤ ੇ ਓਹ 
ਕ ਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾ ਲੁੱ ਭ ੋ
ਜੋ ਵਕ ਅੁੱਖਰਾ ਦ ੇ
ਆਕਾਰ ਦੀਆ ਹਨ੍, 
ਅਤੇ ਓਹਨ੍ਾ ਦਾ 
ਵਚੁੱ ਤਰ ਬਣਾਓl 

ਦੋ ਜਾਨ੍ਿਰ ਚ ਣ ੋ
ਓਹਨ੍ਾ ਦਾ ਭੋਜਨ੍ 
ਜਾਲ ਬਣਾਓ ਅਤ ੇ
ਲੇਬਲ ਕਰਕ ੇ
ਤ ਲਨ੍ਾ ਕਰ ੋ  l 
ਉਹਨ੍ਾ ਜਾਨ੍ਿਰਾ 
ਦੀ ਿਾਤਾਿਰਣ 
ਪਿਣਾਲੀ ਦੀ ਤ ਲਨ੍ਾ 
ਕਰlੋ 

ਘਰ ਵਿਚ ਉਪਲਿਧ 
ਭੋਜਨ੍ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇ
ਭਾਅ ਦ ੇਨ੍ਾਲ ਇੁੱਕ ਮੀਨ੍  
ਬਣਾਓ  
ਉਦਾਹਰਣ: 
ਦ ੁੱ ਧ =  $21.00 

ਕੇਲੇ = $33.00 

ਆਈਸ ਕਰੀਮ =$ 

00 12.00 



 

 

 


