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Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Хто твій улюблений 
персонаж з книги 

або фільму? 
Напиши або 

намалюй, що 
трапилося би, якби 

ти зустрів його у 
реальному житті.

Подивися на 
продукти, які є у 

твоєму домі і 
запропонуй 

веселе меню на 
обід/вечерю.

Приклад: cheese-it 
та сироп з 

канапкою і рибний 
сік 😄.

Чи зможеш ти 
відгадати слова, 

що написані: 

caro
rwmo -
cnaotu
rumle

Приклад: rwmo -
worm

Намалюй або 
напиши список 
улюбленої  їжі у 

вашій сім'ї. 

Намалюй свого 
супергероя. 

Намалюй костюм 
та напиши 

суперможливості 
свого героя.

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Використай 
коробки або 
книжки для 
створення 

cхилу/гірки. Знайди 
5 предметів, які 

можна скотити зі 
схилу/з гірки.

Що знаходиться у 
твоєму 
мікрорайоні? 
Намалюй та 
познач карту 
будинків та вулиць 
навколо тебе.

Піди на прогулянку 
у  своєму районі. 
Порахуй кількість 

дверей та вікон, які 
ти побачиш.

Подивись на взуття 
у твоєму дому. 
Порахуй, хто з 

членів сім’ї має 
найбільшу  кількість 

взуття, а хто 
найменшу.

Вибери двох 
тварин, наприклад, 

коня і крокодила. 
Уяви як вони 

виглядали б, якби їх 
зібрали разом. 
Намалюй це.

ESL at Home K-2 Weeks 5-6
Use notebook paper to complete these activities.  Do one each day!



Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Вибери сторінку з 
книги, журналу або 
газети. Порівняй як 
часто там 
зустрічаються 
слова:

The
a or an

is

Вирушай на 
полювання за 

фігурами. Знайди 
5 речей у своєму 

домі, які є такої 
форми :

круг
квадрат

прямокутник
трикутник

Скільки слів ти 
можеш скласти з 

цієї назви 
динозавра:

triceratops

Знайди 5 речей у 
своєму будинку, 
що є магнітними.

Уяви, що двоє твоїх 
іграшок прийшли 

до твоєї школи, 
коли там нікого не 

було.
Напиши або 
намалюй їхні 

пригоди.

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Заховай якийсь 
предмет  у своєму 
будинку. Намалюй 

карту скарбів і 
попроси когось з 
членів твоєї сім’ї 

спробувати знайти 
його.

Знайди 4 предмети  
у своєму будинку, 
які є фіолетовими.
Знайди 4 предмети  
у своєму будинку, 

які є зеленими.
Знайди 4 предмети  
у своєму будинку, 

які помаранчеві 
(оранжеві).

Якщо б ти мав 
зоопарк, які 

тварини б там 
жили? 

Намалюй та назви 
тварин у своєму 

зоопарку.

Склади  усе мило, 
шампунь та 

лосьйон у вашому 
будинку від 

найменшого до 
найвищого. 

Поклади трохи 
мила в чашку. 

Наповни  чашку 
водою. Порахуй, 

скільки хвилин 
потрібно, щоб 

бульбашки зникли.

ESL at Home K-2 Weeks 7-8
Use notebook paper to complete these activities.  Do one each day!



Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Хто твій улюблений 
персонаж або твоя 
улюблена книга? 

Напиши або 
намалюй, що 

трапиться коли ти 
зустрінеш їх у 

реальному житті.

Подивися на 
продукти, які є у 

твоєму домі і 
запропонуй меню 

на обід/вечерю.

Example: 

Pretzel and jelly 
sandwich with a 
side of tuna fish: 

$4.67

Chocolate chip 
scrambled eggs 

with salsa ice 
cream: $5.99 

Спробуй відгадати 
слова, що 
написані: 

caro
rwmo

cnaotu
rumle

Склади  таблицю 
здорової та 

нездорової їжі, яка 
знаходиться у 

твоєму будинку

Намалюй свого 
супергероя. 

Намалюй костюм 
та напиши 

суперможливості 
свого героя. 

Напиши історію, 
про те, як 

супергерой когось 
врятував.

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Використай 
коробки або 
книжки для 
створення 

cхилу/гірки. Знайди 
5 предметів, які 

можна скотити зі 
схилу/з гірки. Що 

покотилося 
найдальше? Що 

покотилося 
найкоротше?

Створи план свого 
найкращого 
мікрорайону.  
Намалюй та 
познач карту 
будинків, вулиць  та 
підприємств, які б 
ти хотів мати у 
своєму районі-
мрії.

Створи рекламний 
ролик свого нового 

мікрорайону. 
Розкажи мені, що 
робить його таким 
особливим і чому 

люди повинні 
переїжджати туди.

Послухай будь яку 
пісню. Запиши 
будь-які подібні 

порівняння. 
Приклад: 

Прийшов як сніг на 
голову.

Сидить як побитий 
пес. У нього вітер в 

голові

Вибери двох 
тварин, наприклад, 

коня і крокодила. 
Уяви як вони 

виглядали б, якби їх 
зібрали разом. 
Намалюй це.

Напиши про їхні 
звички, ворогів та 

їхню здобич.

ESL at Home 3-5 Weeks 5-6
Use notebook paper to complete these activities.  Do one each day!



Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Вибери сторінку з 
книги, журналу або 
газети. Порівняй як 

часто там 
зустрічаються 

слова, які 
починаються з 

літер:

S
A

T

Вирушай на 
полювання за 

фігурами. Знайди 
5 речей у своєму 

домі, які є такої 
форми :

ромб
трапезоїд

рівносторонній 
трикутник

Скільки слів ти 
можеш скласти зі 

слова:

educational

Найди 5 предметів  
у своєму будинку, 

які є твердими.
Найди 5 предметів  
у своєму будинку, 

які є рідкими.
Найди 5 предметів  
у своєму будинку, 

які газоподібні.

Уяви, що двоє твоїх 
друзів прийшли до 
твоєї школи, коли 

там нікого не було.
Напиши або 
намалюй їхні 

пригоди.

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Заховай якийсь 
предмет  у своєму 
будинку. Намалюй 
карту скарбів і 
попроси когось з 
членів твоєї сім’ї 
спробувати знайти 
його.

Знайдіть у своєму 
будинку чотири 

речі, які є 
магнітними.

Знайдіть у своєму 
будинку чотири 

речі, які є 
сумішами.

Знайдіть у своєму 
будинку чотири 
речі, які прозорі.

Уяви, що ти є 
власником 

зоопарку. Створи 
рекламу у якій ти 
показуєш, чому 

люди повинні 
відвідувати твій 

зоопарк.

Склади  усе мило, 
шампунь та 

лосьйон у вашому 
будинку від 

найменшого до 

найвищого.

Поклади трохи 
мила в чашку. 

Наповни  чашку 
водою. Порахуй, 

скільки хвилин 
потрібно, щоб 

бульбашки зникли.

ESL at Home 3-5 Weeks 7-8
Use notebook paper to complete these activities.  Do one each day!



Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Хто твій улюблений 
персонаж або твоя 
улюблена книга? 

Напиши або 
намалюй, що 

трапиться коли ти 
зустрінеш їх у 

реальному житті.

Подивися на 
продукти, які є у 

твоєму домі і 
запропонуй меню 

на обід/вечерю.

Example: 

Pretzel and jelly 
sandwich with a 
side of tuna fish: 

$4.67

Chocolate chip 
scrambled eggs 

with salsa ice 
cream: $5.99 

Спробуй відгадати 
слова тварин, що 
тут зашифровані. 

Намалюй цих 
тварин. 

caro
rwmo

cnaotu
rumle

Склади  таблицю 
здорової та 

нездорової їжі, яка 
знаходиться у 

твоєму будинку

Намалюй свого 
супергероя. 

Намалюй костюм 
та напиши 

суперможливості 
свого героя. 

Напиши історію, 
про те, як 

супергерой когось 
врятував.

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Використай 
коробки або 
книжки для 
створення 

cхилу/гірки. Знайди 
5 предметів, які 

можна скотити зі 
схилу/з гірки. Що 

покотилося 
найдальше? Що 

покотилося 
найкоротше?

Створи план свого 
найкращого 
мікрорайону.  
Намалюй та 
познач карту 
будинків, вулиць  та 
підприємств, які б 
ти хотів мати у 
своєму районі-
мрії.

Створи рекламний 
ролик свого нового 

мікрорайону. 
Розкажи мені, що 
робить його таким 
особливим і чому 

люди повинні 
переїжджати туди.

Послухай будь яку 
пісню. Запиши 
будь-які подібні 

порівняння. 
Приклад: 

Прийшов як сніг на 
голову.

Сидить як побитий 
пес. У нього вітер в 

голові

ибери двох тварин, 
наприклад, коня і 

крокодила. Уяви як 
вони виглядали б, 

якби їх зібрали 
разом. 

Намалюй це, 
напиши про 
екосистему.

ESL at Home 6-8 Weeks 5-6
Use notebook paper to complete these activities.  Do one each day!



Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Вибери сторінку з 
книги, журналу або 
газети. Порівняй як 

часто там 
зустрічаються 

слова, які 
починаються з 

літер:
M
R
E

Вирушай на 
полювання за 

фігурами. Знайди 
5 речей у своєму 

домі, які є такої 
форми :

шестикутник
трапезоїд

рівносторонній 
трикутник

Скільки слів ти 
можеш скласти зі 

слова:
educational

Назви 5 речей, які 
можуть 

змінюватися 
хімічно. Деякі 

ознаки хімічної 
зміни - це зміна 

кольору і утворення 
бульбашок.

Назвіть 5 речей, які 
можуть 

змінюватися 
фізично.

Уяви, що двоє твоїх 
друзів прийшли до 
твоєї школи, коли 

там нікого не було.
Напиши або 
намалюй їхні 

пригоди.

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Заховай якийсь 
предмет  у своєму 
будинку. Намалюй 

карту скарбів і 
попроси когось з 
членів твоєї сім’ї 

спробувати знайти 
його.

Знайди у своєму 
будинку 4 речі, які є 

прозорими.

Знайди у своєму 
будинку 4 речі, які 

непрозорі.

Якби у тебе був 
власний ресторан, 

чим би ти 
пригощав своїх 

клієнтів? Напиши 
опис свого 

ресторану та 
створи меню із 

цінами.

Склади список усіх 
травоїдних, 

м’ясоїдних та 
всеїдних у твоєму 

мікрорайоні.

Візьми три чашки. 
Поклади трохи 
мила в  кожну 

чашку. Наповни  3 
чашки різною 

кількістю  води. 
Порахуй, скільки 
хвилин потрібно, 
щоб бульбашки 

зникли. У якій чашці 
бульбашки зникли 

першими?

ESL at Home 6-8 Weeks 7-8
Use notebook paper to complete these activities.  Do one each day!


