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پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ

آپ کی پسندیدہ کتاب یا 

فلمی کردار کون ہے؟ 

لکھیں یا ڈرا کریں اگر آپ

ان سے حقیقی زندگی میں 

ملیں تو کیا ہوگا۔

و۔ اپنے گھر میں کھانا دیکھ

دوپہر کے کھانے کے لئے

ایک عجیب مینو بنائیں۔

:مثال

ٹونا مچھلی کے رس کے 

ساتھ چیزاور شربت 

سینڈویچ۔

کیا آپ جانوروں کے ان 

ناموں کو درست کرسکتے 

ہیں؟

caro

rwmo

cnaotu

rumle

اپنے خاندان کے پسندیدہ 

کھانے کی فہرست لکھیں

بنائیں۔ تصویر یا
اپنا سپر ہیرو بنائیں۔ ایک

پوشاک اور سپر پاور

بنائیں۔ تصویر کی 

اسے لیبل لگائیں

پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ

ریمپ بنانے کیلئے خانوں

ں۔ یا کتابوں کا استعمال کری

ریمپ سے نیچے النے 

کیلئے پانچ چیزیں تالش

کریں۔

آپ کے پڑوس میں کیا 

ہے؟ اپنے آس پاس کے 

مکانات اور گلیوں کا نقشہ

کھینچ کر لیبل لگائیں۔

اپنے محلے میں سیر کرو۔ 

دروازوں اور کھڑکیوں کی 

تعداد گنیں۔

آپ کے گھر میں جوتوں 

کا حساب لگائیں۔ سب سے

زیادہ کس کے پاس ہے؟ ۔ 

سب سے کم کس کے پاس 

ہے؟ 

دو جانوروں کا انتخاب 

کریں۔ گھوڑے اور ایک 
مچھلی تصور کریں کہ 

ا اگر ان کو اکٹھا کرلیا گی

تو وہ کیسے نظر آئیں 

تصویر بنائیںگے

ESL at Home K-2 Weeks 5-6
!ان سرگرمیوں کو مکمل کرنے کے لئے نوٹ بک استعمال کریں۔ ہر دن ایک کریں



پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ

کتاب کا صفحہ ، رسالہ ، 

یا اخباری مضمون منتخب 

کریں۔ آپ کتنے بار الفاظ

ڈھونڈتے ہیں اس کی تعداد 

:بتائیں :

The

a or an

Is

شکل کی تالش پر جائیں۔ 

ہر شکل کی اپنے گھر 

میں پانچ چیزیں تالش 

:کریں

دائرہ

مربع

مستطیل

مثلث

اس ڈایناسور نام سے آپ 

ں؟کتنے الفاظ بناسکتے ہی

triceratops

5کیا آپ اپنے گھر میں 

ایسی چیزیں ڈھونڈ سکتے

ہیں جو مقناطیسی ہیں؟

ذرا تصور کریں کہ آپ 

کے دو کھلونے آپ کے 

اسکول گئے تھے جب 

ں وہاں کوئی نہیں تھا۔ لکھی

 .یا ان کا ایڈونچر ڈرا کریں

پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ

اپنے گھر میں کچھ 

چھپائیں۔ خزانے کا نقشہ 

بنائیں اورکنبہ کے ایک 

فرد کو تالش کرنے کے 

لئے کہیں۔

اپنے گھر میں چار چیزیں 

رنگ جامنیڈھونڈیں جو 

کی ہیں۔

اپنے گھر میں چار چیزیں 

ڈھونڈیں جو سنتری والی 

ہیں۔

اپنے گھر میں چار چیزیں 

ڈھونڈیں جو سبز ہیں۔

اگر آپ چڑیا گھر چالتے 

ہیں تو آپ کے پاس کون 

سے جانور ہوں گے؟ اپنے 

چڑیا گھر کو ڈرا اور لیبل 

لگائیں۔

اپنے گھر میں تمام صابن ،

شیمپو ، اور لوشن کو 

چھوٹے سے لے کر لمبا 

تک لگائیں۔

ایک کپ میں تھوڑا سا 

صابن ڈالیں۔ کپ کو پانی 

لوں سے بھریں۔ گنیں کہ بلب

کے غائب ہونے میں کتنے

منٹ لگتے ہیں۔

ESL at Home K-2 Weeks 7-8
!ان سرگرمیوں کو مکمل کرنے کے لئے نوٹ بک استعمال کریں۔ ہر دن ایک کریں

https://hamariweb.com/dictionaries/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C_urdu-english-meanings.aspx


پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ

آپ کی پسندیدہ کتاب یا 

فلمی کردار کون ہے؟ 

لکھیں یا ڈرا کریں اگر آپ

ان سے حقیقی زندگی میں 

ملیں تو کیا ہوگا۔

و۔ اپنے گھر میں کھانا دیکھ

دوپہر کے کھانے کے لئے

مینو تشکیل دیں۔

Example: 
Pretzel and jelly 

sandwich with a side of 

tuna fish: $4.67

Chocolate chip 

scrambled eggs with 

salsa ice cream: $5.99 

ان جانوروں کے نام ٹھیک 

کریں ، پھر جانور کو 

کھینچیں۔

caro

rwmo

cnaotu

rumle

اپنے گھر میں صحت مند 

اور غیر صحت بخش 

کھانے کا ایک ٹی چارٹ 

بنائیں۔

اپنا سپر ہیرو بنائیں۔ ایک

پوشاک اور سپر پاور ڈرا 

اور لیبل لگائیں۔ ایک 

ایسے وقت کے بارے میں 

لکھیں جو سپر ہیرو نے 

کسی کو بچایا تھا۔

پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ

ریمپ بنانے کیلئے خانوں

ں۔ یا کتابوں کا استعمال کری

ریمپ سے  نیچے النے 

کیلئے پانچ چیزیں تالش

کریں۔

سب سے اب تک کیا 

زیادہ  سب سے کم اور

رول کیا ہے؟

اپنے خوابوں کے پڑوس 

۔ کے لئے منصوبہ بنائیں

آپ اپنے گھروں ، گلیوں 

چ اور کاروبار کا نقشہ کھین

کر لیبل کریں۔

اپنے نئے محلے کے لئے

یں ایک کمرشل بنائیں۔ بتائ

کہ اس سے کیا خاص بات 

ہے اور لوگوں کو وہاں 

کیوں منتقل ہونا چاہئے۔

کوئی گانا سنو۔ جو بھی 

مثل سنتے ہو اسے لکھ 

دیں۔

میں : "مثال کے طور پر

ایک گرانے والی گیند کی

"طرح آیا ہوں۔

دو جانوروں کا انتخاب 

کریں۔ گھوڑے اور ایک 

مچھلی تصور کریں کہ 

ا اگر ان کو اکٹھا کرلیا گی
تو وہ کیسے نظر آئیں 

تصویر بنائیںگے

اور اس کے مسکن ، 

شکاریوں اور شکار کے 

بارے میں لکھیں۔

ESL at Home 3-4 Weeks 5-6
!ان سرگرمیوں کو مکمل کرنے کے لئے نوٹ بک استعمال کریں۔ ہر دن ایک کریں



پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ

کتاب کا صفحہ ، رسالہ ، 

یا اخباری مضمون منتخب 

کریں۔ حرف کے ساتھ 

شروع ہونے والے الفاظ 

:کو کتنی بار آپ ڈھونڈیں S

A

T

شکل کی تالش پر جائیں۔ 

ہر شکل کے اپنے گھر 

میں پانچ چیزیں تالش 

:کریں

رومبس

ٹراپیزائڈ

یکطرفہ

آپ اس لفظ سے کتنے 

الفاظ بناسکتے 

educationaہیں؟

l

چیزوں 5اپنے گھر میں 

کی فہرست بنائیں جو 

ٹھوس ہیں۔

چیزوں 5اپنے گھر میں 

کی فہرست بنائیں جو 

مائعات ہیں۔

چیزوں 5اپنے گھر میں 

کی فہرست بنائیں جو 

گیسیں ہیں۔

سوچئے کہ آپ کے دو 

دوست آپ کے اسکول 

گئے تھے جب وہاں کوئی 

نہیں تھا۔ لکھیں یا ان کا 

ایڈونچر ڈرا کریں۔

پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ

اپنے گھر میں کچھ 

چھپائیں۔ خزانے کا نقشہ 

بنائیں اورکنبہ کے ایک 

فرد کو تالش کرنے کے 

لئے کہیں۔

اپنے گھر میں چار چیزیں 

ڈھونڈیں جو مقناطیسی ہیں۔

اپنے گھر میں چار چیزیں 

ڈھونڈیں جو مرکب ہیں۔

اپنے گھر میں چار چیزیں 

ڈھونڈیں جو شفاف ہیں۔

ذرا تصور کریں کہ آپ 

نے چڑیا گھر چالیا۔ ایک 

اشتہار لکھیں جس سے 

ہ لوگوں کو یہ بتایا جائے ک

وہ آپ کے چڑیا گھر میں 

کیوں آئیں۔

اپنے گھر میں تمام صابن ،

شیمپو ، اور لوشن کو 

چھوٹے سے لے کر لمبا 

تک لگائیں۔

ایک کپ میں تھوڑا سا 

صابن ڈالیں۔ کپ کو پانی 

لوں سے بھریں۔ گنیں کہ بلب

کے غائب ہونے میں کتنے

منٹ لگتے ہیں۔

ESL at Home 3-4 Weeks 7-8
!ان سرگرمیوں کو مکمل کرنے کے لئے نوٹ بک استعمال کریں۔ ہر دن ایک کریں



پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ

آپ کی پسندیدہ کتاب یا 

فلمی کردار کون ہے؟ 

لکھیں یا ڈرا کریں اگر آپ

ان سے حقیقی زندگی میں 

ملیں تو کیا ہوگا۔

و۔ اپنے گھر میں کھانا دیکھ

دوپہر کے کھانے کے لئے

مینو تشکیل دیں۔

Example: 
Pretzel and jelly 

sandwich with a side of 

tuna fish: $4.67

Chocolate chip 

scrambled eggs with 

salsa ice cream: $5.99 

ان جانوروں کے نام ٹھیک 

کریں ، پھر جانور کو 

کھینچیں۔

caro

rwmo

cnaotu

rumle

اپنے گھر میں صحت مند 

اور غیر صحت بخش 

کھانے کا ایک ٹی چارٹ 

بنائیں۔

اپنا سپر ہیرو بنائیں۔ ایک

پوشاک اور سپر پاور ڈرا 

اور لیبل لگائیں۔ ایک 

ایسے وقت کے بارے میں 

لکھیں جو سپر ہیرو نے 

کسی کو بچایا تھا۔

پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ

ریمپ بنانے کیلئے خانوں

ں۔ یا کتابوں کا استعمال کری

ریمپ سے  نیچے النے 

کیلئے پانچ چیزیں تالش

کریں۔

سب سے اب تک کیا 

زیادہ  سب سے کم اور

رول کیا ہے؟

اپنے خوابوں کے پڑوس 

۔ کے لئے منصوبہ بنائیں

آپ اپنے گھروں ، گلیوں ، 

اور کاروباری اداروں کا 

یںنقشہ کھینچ کر لیبل کر .

اپنے نئے محلے کے لئے

یں ایک کمرشل بنائیں۔ بتائ

کہ اس سے کیا خاص بات 

ہے اور لوگوں کو وہاں 

کیوں منتقل ہونا چاہئے۔

کوئی گانا سنو۔ جو بھی 

مثل سنتے ہو اسے لکھ 

دیں۔

میں : "مثال کے طور پر

ایک گرانے والی گیند کی

"طرح آیا ہوں۔

دو جانوروں کا انتخاب 

کریں۔ گھوڑے

اورمگرمچھ تصور 

کریں کہ اگر ان کو اکٹھا 

کیسے نظر آئیں کرلیا 

تصویر بنائیںگے

اور اس کے مسکن ، 

شکاریوں اور شکار کے 

بارے میں لکھیں

ESL at Home 6-8 Weeks 5-6
!ان سرگرمیوں کو مکمل کرنے کے لئے نوٹ بک استعمال کریں۔ ہر دن ایک کریں



پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ

کتاب کا صفحہ ، رسالہ ، 

یا اخباری مضمون منتخب 

کریں۔ حرف کے ساتھ 

شروع ہونے والے الفاظ

:کی تعداد بتائیں

M

R

E

شکل کی تالش پر جائیں۔ 

ہر شکل کے اپنے گھر 

میں پانچ چیزیں تالش 

:کریں

مسدس

ٹراپیزائڈ

یکطرفہ

آپ اس لفظ سے کتنے 

الفاظ بناسکتے ہیں؟

educational

چیزوں کی فہرست 5

بنائیں جو کیمیائی تبدیلیاں 

ہوسکتی ہیں۔

ایسی چیزوں کی 5

فہرست بنائیں جو جسمانی 

تبدیلیاں الئیں۔

سوچئے کہ آپ کے دو 

دوست آپ کے اسکول 

گئے تھے جب وہاں کوئی 

نہیں تھا۔ لکھیں یا ان کا 

ایڈونچر ڈرا کریں۔

پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ

اپنے گھر میں کچھ 

چھپائیں۔ خزانے کا نقشہ 

بنائیں اورکنبہ کے ایک 

فرد کو تالش کرنے کے 

لئے کہیں

اپنے گھر میں چار چیزیں 

ڈھونڈیں جو شفاف ہیں۔

اپنے گھر میں چار چیزیں 

ڈھونڈیں جو مبہم ہیں۔

اگر آپ کا اپنا ریستوراں 

ہے تو آپ کیا بیچیں گے؟

اپنے ریستوراں کی تفصیل 

لکھیں اور قیمتوں کے 

ساتھ مینو بنائیں۔

سبھی جڑی بوٹیوں ، 

گوشت خوروں اور سبزی 

خوروں کی ایک فہرست 

بنائیں

تین کپ لیں۔ اب کپ میں 

تھوڑا سا صابن ڈالیں۔ کپ 

کو مختلف مقدار میں پانی 

سے بھریں۔ بلبلوں کے 

غائب ہونے میں لگنے 

والے منٹ کو گنیں۔ پہلے 

کس کپ کے بلبل غائب ہو 

گئے؟

ESL at Home 6-8 Weeks 7-8
!یںکرکریں۔ ہر دن ایک استعمال ان سرگرمیوں کو مکمل کرنے کے لئے نوٹ بک 


