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Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

En sevdiğin kitap 

ya da film 

karakteri kim? 

Onlarla gerçek 

hayatta tanışırsan 

ne yapacağını 

yazarak veya 

çizerek anlat.

Evindeki 

yiyeceklere bak. 

Öğle yemeği için 

komik bir menü 

oluştur.

Örnek :
Ton baliği suyu ile 

reçel ve peynirli 

tost

Aşağıdaki hayvan 

isimlerini bulabilir 

misin?

caro

rwmo

cnaotu

rumle

Ailenin en sevdiği 

yiyecekler 

hangileri? Listesini  

yaz veya 

resimlerini çiz.

Kendi süper 

kahramanını 

yarat ve O`na 

uygun süper bir 

giysi çiz.

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

Kutu ve kitaplar 

kullanarak bir 

rampa oluştur. 

Rampadan 

indirebileceğin 5 

adet eşya bul.

Evinizin 

çevresinde neler 

var? Çevrenizdeki 

evlerin ve 

sokakların 

haritasını çiz ve 

etiketle.

Evinizin 

çevresinde 

yürüyüşe çık. 

Gördüğün kapı 

ve pencereleri 

say.

Evindeki 

ayakkabıları say. 

En çok ve en az 

kimin ayakkabısı 

olduğunu bul.

iki hayvan seç. Bir 

araya 

getirilselerdi nasıl 

görüneceklerini 

hayal et ve çiz.

Örnek : 
At ve timsah

Evde ESL K-2 5-6.Hafta
Bu ödevleri yapmak için normal bir defter sayfası kullan. Her gün bir ödevi yap!



Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

Bir kitap sayfası, 

dergi veya 

gazete makalesi 

seç. Aşağıdaki 

kelimeleri say :

The, 

a veya an, 

Is

Evin içerisinde 

şekil avına çık. 

Aşağıdaki her 

şekle uygun beş 

şey bul:

Daire

Kare

Dikdörtgen

Üçgen

Bu dinozor 

isminden kaç 

kelime 

türetebilirsin?

triceratops

Evinizde manyetik
olan 5 şey 

bulabilir misin?

Okulda kimse 

yokken, iki 

oyuncağının 

senin okuluna 

gittiğini düşün. 

Maceralarını yaz 

veya çiz.

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

Evinizde herhangi 

bir yere bir şey 

gizle. Bir hazine 

haritası oluştur ve 

ailenden birinin 

onu bulmasını 

iste.

Evinizde mor 

renkli dört şey 

bulun.

Evinizde turuncu 

renkli dört şey 

bulun.

Evinizde yeşil 

renkli dört şey 

bulun.

Bir hayvanat 

bahçen olsa 

hangi 

hayvanlarının 

olmasını isterdin? 

Hayvanat 

bahçeni çiz ve 

etiketle.

Evinizdeki tüm 

sabun, şampuan 

ve losyonları en 

küçükten en 

büyüğe doğru 

sırala.

Bir fincana biraz 

sabun koy ve 

üzerine su doldur. 

Baloncukların 

kaybolması için 

kaç dakika 

geçtiğini say.

Evde ESL K-2 7-8.Hafta
Bu ödevleri yapmak için normal bir defter sayfası kullan. Her gün bir ödevi yap!



Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

En sevdiğin kitap 

ya da film 

karakteri kim? 

Onlarla gerçek 

hayatta tanışırsan 

ne yapacağını 

yazarak veya 

çizerek anlat.

Evindeki 

yiyeceklere bak. 

Öğle yemeği için 

komik bir menü 

oluştur.

Örnek :
Ton balıklı ve reçelli 

pretzel: $4.67

Yumurtalı ve çikolatalı 

dondurma : $5.99 

Aşağıdaki hayvan 

isimlerini bul ve 

resimlerini çiz?

caro

rwmo

cnaotu

rumle

Evinizde sağlıklı ve 

sağlıksız 

yiyeceklerin t-

grafiğini yap. 

Kendi süper 

kahramanını 

yarat ve O`na 

uygun süper bir 

giysi çiz. Sonra da 

kahramanının 

birini kurtarması 

ile ilgili bir hikaye 

yarat. 

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

Kutu ve kitaplar 

kullanarak bir 

rampa oluştur. 

Rampadan 

indirebileceğin 5 

adet eşya bul.

Hangisinin daha 

uzun, hangisinin 

daha kısa 

zamanda indiğini 

yaz.

Hayalindeki 

mahalleyi tasarla. 

Evlerin, sokakların 

ve işletmelerin 

haritasını çiz ve 

etiketle.

Yeni mahalleniz 

için bir reklam 

olustur. Insanların

neden o 

mahalleye 

taşınması 

gerektiğini ve 

mahallenin  

özelliklerini açıkla.

Herhangi bir 

şarkıyı dinle. 

Duyduğun tüm 

benzetmeleri yaz.

Örnek: “I came in 
LIKE a wrecking

ball”

iki hayvan seç. Bir 

araya 

getirilselerdi nasıl 

görüneceklerini 

hayal et ve çiz.

Örnek : 
At ve timsah.

Yaşam alanları, 

avcı hayvanlar ve 

av hayvanları 

hakkında bir yazı 

yaz.

Evde ESL 3-5  5-6.Hafta
Bu ödevleri yapmak için normal bir defter sayfası kullan. Her gün bir ödevi yap!



Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

Bir kitap sayfası, 

dergi veya 

gazete makalesi 

seç. Aşağıdaki 

harflerle başlayan 

kelimeleri say :

S

A

T

Evin içerisinde 

şekil avına çık. 

Aşağıdaki her 

şekle uygun beş 

şey bul:

Eşkenar dörtgen

Yamuk

Eşkenar

Aşağıdaki kelime  

ile kaç kelime 

daha 

türetebilirsin?

educational

Evinizde katı olan 

5 şeyi listele.

Evinizdeki sıvı olan 

5 şeyi listele.

Evinizde gaz olan 

5 şeyi listele.

Okulda kimse 

yokken, iki 

arkadaşının senin 

okuluna gittiğini 

düşün. 

Maceralarını yaz 

veya çiz.

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

Evinizde herhangi 

bir yere bir şey 

gizle. Bir hazine 

haritası oluştur ve 

ailenden birinin 

onu bulmasını 

iste.

Evinizde manyetik 

olan dört şey bul.

Evinizde farkli 

seylerin karışımi 

olan dört şey bul.

Evinizde şeffaf 

olan dört şey bul.

Bir hayvanat 

bahçesi işlettiğini 

düşün. İnsanlara 

neden hayvanat 

bahçenize 

gelmeleri 

gerektiğini 

söyleyen bir 

reklam yaz.

Evinizdeki tüm 

sabun, şampuan 

ve losyonları en 

küçükten en 

büyüğe doğru 

sırala.

Bir fincana biraz 

sabun koy ve 

üzerine su doldur. 

Baloncukların 

kaybolması için 

kaç dakika 

geçtiğini say.

Evde ESL 3-5  7-8.Hafta
Bu ödevleri yapmak için normal bir defter sayfası kullan. Her gün bir ödevi yap!



Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

En sevdiğin kitap 

ya da film 

karakteri kim? 

Onlarla gerçek 

hayatta tanışırsan 

ne yapacağını 

yazarak veya 

çizerek anlat.

Evindeki 

yiyeceklere bak. 

Öğle yemeği için 

komik bir menü 

oluştur.

Örnek :
Ton balıklı ve 

reçelli pretzel: 

$4.67

Yumurtalı ve 

çikolatalı 

dondurma : $5.99 

Aşağıdaki hayvan 

isimlerini bul ve 

resimlerini çiz?

caro

rwmo

cnaotu

rumle

Evinizde sağlıklı ve 

sağlıksız 

yiyeceklerin t-

grafiğini yap. 

Kendi süper 

kahramanını 

yarat ve O`na 

uygun süper bir 

giysi çiz. Sonra da 

kahramanının 

birini kurtarması 

ile ilgili bir hikaye 

yarat. 

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

Kutu ve kitaplar 

kullanarak bir 

rampa oluştur. 

Rampadan 

indirebileceğin 5 

adet eşya bul.

Hangisinin daha 

uzun, hangisinin 

daha kısa 

zamanda indiğini 

yaz.

Hayalindeki 

mahalleyi tasarla. 

Evlerin, sokakların 

ve işletmelerin 

haritasını çiz ve 

etiketle.

Yeni mahalleniz 

için bir reklam 

oluştur. İnsanların 

neden o 

mahalleye 

taşınması 

gerektiğini ve 

mahallenin  

özelliklerini açıkla.

Herhangi bir 

şarkıyı dinle. 

Duyduğun tüm 

benzetmeleri yaz.

Örnek: “I came in 
LIKE a wrecking

ball”

iki hayvan seç. Bir 

araya 

getirilselerdi nasıl 

görüneceklerini 

hayal et ve çiz.

Örnek : 
At ve timsah.

Yaşam alanları, 

hakkında bir yazı 

yaz.

Evde ESL 6-8  5-6.Hafta
Bu ödevleri yapmak için normal bir defter sayfası kullan. Her gün bir ödevi yap!



Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

Bir kitap sayfası, 

dergi veya 

gazete makalesi 

seç. Aşağıdaki 

harflerle başlayan 

kelimeleri say :

M

R

E

Evin içerisinde 

şekil avına çık. 

Aşağıdaki her 

şekle uygun beş 

şey bul:

Altıgen

Yamuk

Eşkenar

Aşağıdaki kelime  

ile kaç kelime 

daha 

türetebilirsin?

educational

Kimyasal 

değişiklikler 

olabilecek 5 şeyi 

listele.

Fiziksel değişiklikler 

olabilecek 5 şeyi 

listele.

Okulda kimse 

yokken, iki 

arkadaşının senin 

okuluna gittiğini 

düşün. 

Maceralarını yaz 

veya çiz.

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

Evinizde herhangi 

bir yere bir şey 

gizle. Bir hazine 

haritası oluştur ve 

ailenden birinin 

onu bulmasını 

iste.

Evinizde şeffaf 

olan dört şey bul.

Evinizde opak

olan dört şey bul.

Bir restaurant 

işlettiğini düşün. 

İnsanlara ne 

yemekler 

sunardin? 

Restaurantini 

tanimlayan bir 

yazi yaz ve 

fiyatlariyla 

beraber bir menü 

yarat. 

Mahallenizdeki 

otçulların, 

etoburların ve 

omnivorların bir 

listesini yap.

3 farklı fincana 

biraz sabun koy 

ve üzerlerine su 

doldur. 

Baloncukların 

kaybolması için 

kaç dakika 

geçtiğini say. İlk 

hangi fincandaki 

balonların 

kaybolduğunu 

gözle.

Evde ESL 6-8  7-8.Hafta
Bu ödevleri yapmak için normal bir defter sayfası kullan. Her gün bir ödevi yap!


