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Luni Marți Miercuri Joi Vineri

Care este eroul tău 

favorit dintr-o carte 

sau film? Scrie ori 

desenează ce se 

va întâmpla dacă  

i-ai intâlni în 

realitate.

Uităte la 

mâncarea pe 

care o ai în casă. 

Creează un meniu 
imaginar și haios 

pentru prânz.

Exemplu
Sărățele( Cheez-it) 

și sirop

Sendviș cu zeamă 

de peste (Ton)

Puteți găsi 

anagramele 

acestor nume de 

animale?

caro

rwmo

cnaotu

rumle

Scrieți ori 

desenați o lista 

cu mâncărurile 

favorite ale 

familiei tale.

Creează un 

erou al tău. 

Desenează un 

costum al 

eroului si 

caracterizează 

puterile 

extraordinare 

ale lui.

Luni
Marți Miercuri

Joi Vineri

Folosiți cuti ori cărți  
să creați o rampă.

Gasiți cinci lucruri 

să le rostogoliți pe 

rampă.

Ce se află în 

cartierul vostru? 
Desenați o hartă și 

notați  casele și 
străzile din jurul 

vostru.

Faceți o plimbare 

prin cartier. 
Numărați câte uși 
și ferestre vedeți 

în jurul vostru.

Numărați pantofii 

din casă. Cine 

are cei mai 
mulți? Cine are 

cei mai puțini?

Alegeți două 

animale 
precum un cal și 

un aligator. 
Imaginați-vă 

cum ar arăta 

dacă i-am 

combina!

Desenează!

Engleza  ca a doua limbă acasa K-2. 
Săptămânile 5-6Folosiți un caiet de notițe pentru a completa aceste activități. Faceți o activitate în 

fiecare zi!



Luni
Marți Miercuri

Joi Vineri

Alegeți o 

pagină de 

carte,o revistă 

sau un articol 

din ziar. 
Numărați de 

câte ori găsiți 
cuvintele

The

a or an

Is

Mergeți la 

vânătoare de 

figuri si corpuri 
geometrice. Găsiți 

5 lucruri in casă 

pentru fiecare 

figură:

Cerc

Pătrat

Dreptunghi

Triunghi

Câte cuvinte 
puteți face din 

acest nume de 

dinozaur?

triceratops

Puteți gasi 5 lucruri 

magnetice în 

casă?

Imaginați-vă că 

două din jucăriile 

voastre s-au dus la 
școala voastră 

când nu era 

nimeni acolo. 
Scrieți și desenați 

peripețiile lor.

Luni
Marți Miercuri

Joi Vineri

Ascundeți ceva 

prin casă. 
Faceți o hartă a 

comorii și lăsați 
un membru al 

familiei să 

încerce să o 

găsească.

Găsiți patru lucruri 

în casă de 

culoare mov.

Găsiți patru lucruri 

în casă de 

culoare 

portocalie.

Găsiți patru lucruri 

în casă de 

Dacă ați 
administra un Zoo, 

ce animale a-ți 
avea?

Desenați și notați 
asta în Zoo-ul 

vostru.

Aliniați toate 

săpunurile, 
șampoanele și 

loțiunile din casă 

de la cel mai 

scund la cel mai 

înalt.

Puneți un pic de 

săpun într-o cană. 
Umpleți cana cu 

apă. Numărați în 

câte minute dispar 

baloanele de 

săpun. 

Engleza ca a doua limbă acasă K-2 
Săptămânile 7-8Folosiți un caiet de notițe pentru a completa aceste activități. Faceți o activitate in 

fiecare zi!



Luni
Marți Miercuri

Joi Vineri

Cine este eroul 

tău favorit 

dintr-o carte 

sau film? Scrie 

ori desenează 

ce se va 

întâmpla 

dacă  i-ai 

intâlni în 

realitate.

Uităte la 

mâncarea pe 

care o ai în 

casă. Creează 

un meniu 

imaginar 

pentru prânz.

Exemplu: 
Covrig și Sendviș cu 

gem, cu garnitură 
de pește (Ton) 4.67$

Jumări de ouă cu  
bucăți de ciocolată  

și cu salsa de 

înghețată 5.99 $

Dezleagă 

anagramele 

acestea cu 

nume de 

animale si 

după aceea 

desenează

caro

rwmo

cnaotu

rumle

Faceți un tabel cu 

două coloane, într-o 
parte scrieți 
mâncărurile 

sănătoase și în partea 

cealaltă scrieți 
mâncărurile 

nesănătoase din casa 

voastră.

Creează super eroul tău. 

Desenează un costum al 

eroului si caracterizează 

puterile lui extraordinare.
Scrieți despre acea 

perioadă în care super eroul 

a salvat pe cineva.

Luni
Marți Miercuri

Joi Vineri

Creează o 

rampă 

folosind cuti 
sau cărți. 

Găsiți cinci 

lucruri să le 
rostogoliți pe 

rampă.

Schițează un 

plan pentru 

cartierul pe 

care-l visezi. 
Desenați o 

hartă și notați 

Creează o 

reclamă 

comercială 

pentru 

cartierul tău 

cel nou. 
Spuneți de 

ce această 

Ascultați orice cântec. 

Notați orice 

comparație pe care o 

auziți.
Exemplu:

“Am intrat ca o 

Alegeți două animale 

precum un cal și un aligator.

Imaginațivă cum ar arăta 

acel animal dacă ar fi făcut 
din această combinație.

Engleza ca a doua limbă acasă 3-4. 
Săptămânile 5-6Folosiți un caiet de notițe pentru a completa aceste activități. Faceți o activitate în 

fiecare zi!



Luni
Marti

Miercuri
Joi Vineri

Alegeți o pagină 

de carte,o revistă 

sau un articol din 

ziar. 
Numărați de câte 

ori găsiți cuvintele 

care încep cu 

literele:

S

A

T

Mergeți la 

vânătoare de 

figuri si corpuri 

geometrice. 
Găsiți 5 lucruri in 

casă pentru 

fiecare figură:

Romb

Trapez

Echilateral

Câte cuvinte poți 
forma din acest 

cuvânt? 

educational

Enumerați 5 

lucruri din casă 

care sunt solide.

Enumerați 5 

lucruri din casă 

care sunt lichide.

Enumerați 5 

lucruri din casă 

care sunt 

gazoase.

Imaginează că 

doi dintre prietenii 

tăi au fost la 
școală când nu 

era nimeni acolo. 

Scrie sau 

desenează 

aventura lor.

Luni Marți Miercuri
Joi Vineri

Ascundeți ceva 

prin casă. Faceți 
o hartă a comorii 

și lăsați un 

membru al 

familiei să încerce 

să o găsească.

Găsiți patru lucruri 

prin casă care 

sunt magnetice.

Găsiți patru lucruri 

prin casă care 

sunt amestecuri.

Găsiți patru lucruri 

prin casă care 

sunt transparente.

Imaginați-vă că 

administrați un 

Zoo. Scrieți o 

reclamă 

comercială 

zicându-le 

oamenilor de ce 

ar trebui să vină 

la Zoo.

Aliniați toate 

săpunurile, 
șampoanele și 

loțiunile din casă 

de la cel mai 

scund la cel mai 

înalt.

Puneți un pic de 

săpun într-o 
cană. Umpleți 
cana cu apă. 

Numărați în câte 

minute dispar 

baloanele de 

săpun. 

Engleza ca a doua limbă acasă. 3-4
Săptămânile 7-8Folosiți un caiet de notițe pentru a completa aceste activități. Faceți o activitate in 

fiecare zi!



Luni
Marti

Miercuri
Joi Vineri

Cine este eroul 

tău favorit dintr-o 

carte sau film? 

Scrie ori 

desenează ce se 

va întâmpla dacă  

i-ai intâlni în 

realitate.

Uităte la 

mâncarea pe 

care o ai încasă. 

Creează un 

meniu imaginar 

pentru prânz.

Exemplu: 
Covrig și Sendviș

cu gem, cu 

garnitură de 
pește (Ton): 4.67$

Jumări de ouă cu  
bucăți de 

ciocolată  și cu 

salsa de 
înghețată: 5.99$ 

Dezleagă 

anagramele 

acestea cu nume 

de animale si 

după aceea 

desenează

animalul:

caro

rwmo

cnaotu

rumle

Faceți un tabel 

cu două coloane, 
într-o parte scrieți 

mâncărurile 
sănătoase și în 

partea cealaltă 
scrieți mâncărurile 

nesănătoase din 

casa voastră.

Creează super 

eroul tău. 

Desenează un 

costum al eroului 

si caracterizează 

puterile lui 

extraordinare.
Scrieți despre o 

perioadă în care 

super eroul a 

salvat pe cineva.

Luni Marți
Miercuri Joi Vineri

Creează o rampă 

folosind cuti sau 
cărți. Găsiți cinci 

lucruri să le 
rostogoliți pe 

rampă.

Schițează un plan 

pentru cartierul 

pe care-l visezi. 

Creează o 

reclamă 

comercială 

pentru cartierul 

Ascultați orice 

cântec. 
Notați orice 

comparație pe 

Alegeți două 

animale precum 
un cal și un 

aligator.
Imaginațivă cum 

Engleza ca a doua limbă acasă 6-8
Săptamânile 5-6Folosiți un caiet de notițe pentru a completa aceste activități. Faceți o activitate in 

fiecare zi!



Luni
Marți Miercuri

Joi Vineri

Alegeți o pagină 

de carte,o revistă 

sau un articol din 
ziar. Numărați de 

câte ori găsiți 
cuvintele care 

încep cu literele:

M

R

E

Mergeți la 

vânătoare de 

figuri si corpuri 

geometrice. 
Găsiți 5 lucruri in 

casă pentru 

fiecare figură:

Hexagon

Trapez

Echilateral

Câte cuvinte 
puteți face din 

acest cuvânt? 

educational

Enumerați 5 

lucruri care pot fi 

modificări 

chimice.

Enumerați 5 

lucruri care pot fi 

modificări

fizice.

Imaginează că 

doi dintre prietenii 

tăi au fost la 
școală când nu 

era nimeni acolo. 

Scrie sau 

desenează 

aventura lor.

Luni
Marți Miercuri

Joi Vineri

Ascundeți ceva 

prin casă. Faceți 
o hartă a comorii 

și lăsați un 

membru al 

familiei să încerce 

să o găsească.

Găsiți patru lucruri 

prin casă care 

sunt transparente.

Găsiți patru lucruri 

prin casă care 

sunt opace.

Dacă ai avea 

restaurantul tău, 

ce ai servi? 

Descrie 
restaurantul și 

crează un meniu 
cu prețuri.

Faceți o listă cu 

toate 

ierbivoarele, 
carnivoarele și 

omnivoarele din 

cartierul vostru.

Luați trei pahare. 

Puneți un pic de 

săpun în fiecare 
pahar.Umpleți 

paharele cu cu 
cantități diferite 

de apă. Numărați 
câte minute au 

trecut  până au 

dispărut 

baloanele de 

săpun.

Engleza ca a doua limbă acasă 6-8. 
Săptămânile 7-8Folosiți un caiet de notițe pentru a completa aceste activități. Faceți o activitate in 

fiecare zi!


