
 

ESL at Home K-2 Weeks 5-6 
Gumamit ng kuwadernong papel para kumpletuhin ang mga gawain sa ibaba.  Tapusin ang isang Gawain bawat araw 
 

Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes 

Sino ang iyong 
paboritong karakter sa 
libro o peilkula?  
 
Isulat o iguhit ang 
maaaring mangyari 
kung makilala mo sila 
sa totoong buhay. 

Tingnan ang mga 
pagkain sa bahay. 
Gumawa ng isang 
kakaibang menu. 
 
Halimbawa: 
Cheez It at Syrup 
Sandwich na may 
kasaman Tuna Fish 
Juice. 

Baguhin ang ayos ng 
mga pangalan ng hayop 
na ito at iguhit sila: 

- caro 
- rwmo 
- cnaotu 
- rumle 

Isulat o iguhit ang mga 
paborting pagkain ng iyong 
pamilya. 

Gumawa ng sarili mong bayani. 
 
Iguhit at tatakan ang kasuotan at 
kapangyarihan nito. 

Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes 

Gumamit ng mga 
kahon o libro para 
gumawa ng isang 
rampa. 
 
Maghanap ng limang 
bagay para paikutin 
pababa sa rampang 
ito. 

Ano ang matatagpuan 
sa kapitbahayan mo? 
 
Gumuhit ng mapa nito 
at tatakan ang mga 
bahay at kalsada dito. 
 

Maglakad sa iyong 
kapitbahayan. 
 
Bilangin kung ilan ang 
mga bintana at pintuan 
na makikita mo. 
 
 

Ipunin ang mga sapatos sa 
iyong bahay. 
 
Sino ang may 
pinakamadaming sapatos? 
 
Sino ang may pinakakonting 
sapatos? 

Mamili ng dalawang hayop, gaya 
ng kabayo at buwaya. 
 
Gamitin ang imahinasyon at isipin 
kung ano ang magiging itsura 
kapag pinagsama ang dalawang 
hayop. 
 
Iguhit mo ito. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ESL at Home K-2 Weeks 7-8 
Gumamit ng kuwadernong papel para kumpletuhin ang mga gawain sa ibaba.  Tapusin ang isang Gawain bawat araw. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes 

Pumili ng isang pahina 
sa isang aklat, 
magasin, o artikulo 
mula sa diyaryo. Pag-
usapan kung ilang 
beses nabasa ang mga 
salitang: 
“The, a, or, an, is” 

Maghanap ng mga 
hugis. Maghanap ng 
limang bagay sa bahay 
sa bawat hugis na: 
Bilog, parisukat, 
parihaba, at tatsulok. 

Ilang salita ang kaya 
mong buuin mula sa 
salitang: “triceratops?” 

Kaya mo bang maghanap ng 
limang bagay sa bahay na 
magnetic o dumidikit sa 
bakal? 

Isipin mo kunwari na dalawa sa 
iyong mga laruan e pumunta sa 
iyong eskuwelahan habang walang 
tao.   
 
Isulat mo o iguhit ang kanilang 
nagging karanasan. 

Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes 

Magtago ng isang 
bagay sa bahay.  
Gumawa ng isang 
mapa na 
pangkayamanan at 
ipagamit sa isang 
miyembro ng pamilya 
para subukang 
hanapin ito. 

Maghanap ng apat na 
bagay sa bahay na 
may kulay lila. 
 
Maghanap ng apat na 
bagay sa bahay na 
may kulay orange. 
 
Maghanap ng apat na 
bagay sa bahay na 
may kulay berde. 
 

Kung ikaw ay 
magpapatakbo ng isang 
zoo, anu-anong uri ng 
mga hayop ang ilalagay 
mo dito? 
 
Iguhit at lagyan ng mga 
tatak ang iyong zoo. 
 
 

Ilinya ang lahat ng sabon, 
shampoo, at lotion sa bahay 
na naka-ayos mula sa 
pinakamaliit hanggang 
pinakamaaas. 

Maglagay ng konting sabon sa 
isang tasa.  Punuin ito ng tubig.  
Bilangin kung gaano katagal 
mawala ang mga bula. 



ESL at Home 3-5 Weeks 5-6 
Gumamit ng kuwadernong papel para kumpletuhin ang mga Gawain sa ibaba.  Tapusin ang isang Gawain bawat isang araw. 
 

Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes 

Sino ang iyong 
paboritong karakter sa 
libro o peilkula?  
 
Isulat o iguhit ang 
maaaring mangyari 
kung makilala mo sila 
sa totoong buhay. 

Tingnan ang mga pagkain sa 
iyong bahay. 
 
Gumawa ng kunwaring menu 
para sa pananghalian. 
 
Halimbawa: 

1. Pretzel at Jelly 
Sandwich at maliit 
na bahagi ng tuna: 
$4.67 

2. Chocolate chip 
scrambled na itlog 
with salsa ice 
cream: $5.99 

Baguhin ang ayos ng 
mga pangalan ng 
hayop na ito at 
iguhit sila: 

- caro 
- rwmo 
- cnaotu 
- rumle 

Gumawa ng T-Chart ng mga 
malulusog at hindi 
malulusog na pagkain sa 
iyong bahay. 

Gumawa ng iyong sariling 
inimbentong bayani.  Iguhit at 
tatakan ang kasuotan at 
kapangyarihan nito.  Magsulat ng 
isang pangyayari kungsaan 
mayroong nailigtas ang bayaning 
ito. 

Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes 

Gumamit ng mga aklat 
o kahon at gumawa ng 
isang rampa.  
Maghanap ng limang 
bagay na puwedeng 
paikutin pababa ng 
rampa. 
 
Anong bagay ang 
umikot ng 
pinakamalayo?   
 
Anong bagay ang 
umikot ng 
pinakamalapit? 

Gumawa ng disenyo ng 
plano para sa pangarap 
mong  kapitbahayan. 
 
Iguhit at tatakan ang mga 
bahay, kalsada, at mga 
negosyo dito. 
 

Gumawa ng isang 
patalastas ng bago 
mong kapitbahayan. 
 
Sabihin kung ano 
ang espesyal dito 
and kung bakit 
kailangan lumipat at 
tumira dito ang mga 
tao. 
 
 

Makinig sa kahit anong 
awitin. 
 
Isulat ang mga simile na 
iyong maririnig. 
 
Halimbawa: 
“I came in LIKE a wrecking 
ball.” 

Mamili ng dalawang hayop, gaya 
ng kabayo at buwaya. 
 
Gamitin ang imahinasyon at isipin 
kung ano ang magiging itsura 
kapag pinagsama ang dalawang 
hayop. 
 
Iguhit ito at isulat ang tungkol sa 
tirahan nito, mga maaaring 
maging kaaway nito, at kung ano 
ang kinakain nito. 

 



ESL at Home Grades 3-5 Weeks 7-8 
Gumamit ng kuwadernong papel para kumpletuhin ang mga Gawain sa ibaba.  Tapusin ang isang Gawain bawat isang araw. 
 

Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes 

Mamili ng isang 
pahina mula sa kahit 
anong aklat, magasin, 
o artikulo sa diyaryo. 
 
Bilangin kung ilang 
beses mababasa ang 
mga salitang 
nagsisimula sa mga 
letra na: 
 
S 
 
A 
 
T 

Maghanap ng tig-limang 
bagay sa bahay na may 
mga ganitong hugis: 
 
Rhombus  

 
 
Trapezoid 

 
 
Equilateral 

 
 
 

Ilang salita ang kaya 
mong buuin mula sa 
salitang ito? 
 
educational 

 

Maglista ng 5 bagay sa 
bahay na solido. 
 
Maglista ng 5 bagay sa 
bahay na likido. 
 
Maglista ng 5 bagay sa 
bahay na gas. 

Kunwari dalawa sa iyong mga 
kaibigan ay pumunta sa 
eskuwelahan habang walang tao. 
 
Isulat o iguhit ang kanilang 
nagging karanasan. 

Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes 

Magtago ng isang 
bagay sa iyong bahay. 
 
Gumawa ng isang 
mapang 
pangkayamanan. 
 
Mamili ng isang 
miyembro ng pamilya 
at ipagamit ang mapa 
para subukang 
hanapin ang itinagong 
bagay. 

Maghanap ng apat na 
bagay sa bahay na 
magnetic. 
 
Maghanap ng apat na 
bagay sa bahay na 
mixture. 
 
Maghanap ng apat na 
bagay sa bahay na 
transparent. 
 

Kunwari ikaw ang may-
ari ng isang zoo. 
 
Gumawa ng isang 
patalastas na nagsasabi 
kung bakit kailangang 
puntahan ito at bisitahin 
ng mga tao. 
 
 

Ilinya ang lahat ng mga 
sabon, shampoo, at lotion sa 
bahay mula sa pinakamaliit 
hanggang sa pinakamataas. 

Maglagay ng konting sabon sa 
isang tasa. 
 
Punuin ang tasa ng tubig. 
 
Bilangin kung ilang minute aabutin 
bago mawala ang mga bula. 



ESL at Home Grades 6-8 Weeks 5-6 
Gumamit ng kuwadernong papel para kumpletuhin ang mga Gawain sa ibaba.  Tapusin ang isang Gawain bawat isang araw. 
 

Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes 

Sino ang iyong 
paboritong karakter sa 
libro o pelikula? 
 
Isulat o iguhit ang 
maaaring mangyari 
kapag nakilala mo sila 
sa totoong buhay. 

Tingnan ang mga pagkain 
sa iyong bahay. 
 
Gumawa ng kunwaring 
menu para sa 
pananghalian. 
 
Halimbawa: 

3. Pretzel at Jelly 
Sandwich at 
maliit na bahagi 
ng tuna: $4.67 

4. Chocolate chip 
scrambled na 
itlog with salsa 
ice cream: $5.99 

 
 

Baguhin ang ayos ng 
mga pangalan ng hayop 
na ito at iguhit sila: 

- caro 
- rwmo 
- cnaotu 
- rumle 

Gumawa ng T-Chart ng mga 
malulusog at hindi 
malulusog na pagkain sa 
iyong bahay. 

Gumawa ng iyong sariling 
inimbentong bayani.  Iguhit at 
tatakan ang kasuotan at 
kapangyarihan nito.  Magsulat ng 
isang pangyayari kungsaan 
mayroong nailigtas ang bayaning 
ito. 

Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes 
Gumamit ng mga aklat o 
kahon at gumawa ng 
isang rampa.  Maghanap 
ng limang bagay na 
puwedeng paikutin 
pababa ng rampa. 
 
Anong bagay ang umikot 
ng pinakamalayo?   
 
Anong bagay ang umikot 
ng pinakamalapit? 

Gumawa ng disenyo ng 
plano para sa pangarap 
mong  kapitbahayan. 
 
Iguhit at tatakan ang 
mga bahay, kalsada, at 
mga negosyo dito. 
 

Gumawa ng isang 
patalastas ng bago 
mong kapitbahayan. 
 
Sabihin kung ano ang 
espesyal dito and kung 
bakit kailangan lumipat 
at tumira dito ang mga 
tao. 
 
 

Makinig sa kahit anong 
awitin. 
 
Isulat ang mga simile na 
iyong maririnig. 
 
Halimbawa: 
“I came in LIKE a wrecking 
ball.” 

Mamili ng dalawang hayop, gaya 
ng kabayo at buwaya. 
 
Gamitin ang imahinasyon at isipin 
kung ano ang magiging itsura 
kapag pinagsama ang dalawang 
hayop. 
 
Iguhit ito at isulat ang tungkol sa 
tirahan nito, mga maaaring 
maging kaaway nito, at kung ano 
ang kinakain nito. 

 



ESL at Home Grades 6-8 Weeks 7-8 
Gumamit ng kuwadernong papel para kumpletuhin ang mga Gawain sa ibaba.  Tapusin ang isang Gawain bawat isang araw. 

Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes 

Mamili ng isang 
pahina mula sa kahit 
anong aklat, magasin, 
o artikulo sa diyaryo. 
 
Bilangin kung ilang 
beses mababasa ang 
mga salitang 
nagsisimula sa mga 
letra na: 
 
M 
 
R 
 
E 

Maghanap ng tig-limang 
bagay sa bahay na may 
mga ganitong hugis: 
 
Hexagon 

  
 
Trapezoid 

 
 
Equilateral 

 
 
 

Ilang salita ang kaya 
mong buuin mula sa 
salitang ito? 
 
educational 

 

Maglista ng 5 bagay sa 
bahay na puwedeng 
sumailalim sa chemical 
changes. 
 
Maglista ng 5 bagay sa 
bahay na puwedeng 
sumailalim sa physical 
changes. 
 

Kunwari dalawa sa iyong mga 
kaibigan ay pumunta sa 
eskuwelahan habang walang tao. 
 
Isulat o iguhit ang kanilang 
nagging karanasan. 

Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes 

Magtago ng isang 
bagay sa iyong bahay. 
 
Gumawa ng isang 
mapang 
pangkayamanan. 
 
Mamili ng isang 
miyembro ng pamilya 
at ipagamit ang mapa 
para subukang 
hanapin ang itinagong 
bagay. 

Maghanap ng apat na 
bagay sa bahay na 
opaque. 
 
Maghanap ng apat na 
bagay sa bahay na 
transparent. 
 

Kunwari may-ari ka ng 
isang kainan. 
 
Anu-ano ang iyong 
ihahain? 
 
Isulat ang deskripsyon 
ng iyong kainan at 
gumawa ng menu na 
may mga presyo. 
 
 

Gumawa ng listahan ng mga 
herbivores, carnivores, at 
omnivores sa iyong 
kapitbahayanan. 

Kumuha ng tatlong tasa. 
 
Maglagay ng konting sabon sa 
bawat tasa. 
 
Lagyan ang mga tasa ng 
magkakaibang dami ng tubig. 
 
Ilang minute ang inabot para 
mawala ang mga bula? 
 
Aling tasa ang pinakamabilis 
nawalan ng mga bula? 

 


