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Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Ai là nhân vật  yêu 

thích trong phim 

hoặc trong sách của 

bạn? Viết hoặc vẽ về 

những gì sẽ xảy ra 

nếu bạn gặp họ trong 

cuộc sống thực.

Nhìn vào thức ăn có 

sẵn trong nhà bạn. 

Viết một thực đơn kì 

cục cho bữa trưa.

Ví dụ: Bánh mì kẹp 

Cheez-it và xi-rô với 

nước ép cá ngừ.

Bạn có thể sắp xếp 

chữ lại để đọc tên 

những con vật này 

không?

caro

rwmo

cnaotu

rumle

Viết hoặc vẽ một 

danh sách các món 

ăn yêu thích của gia 

đình bạn. 

Tạo ra siêu nhân của 

riêng bạn. Vẽ và ghi 

chú trang phục và 

siêu năng lực của 

siêu nhân đó.

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Sử dụng thùng giấy 

hoặc những cuốn 

sách để tạo ra một 

con dốc. Tìm năm vật 

dụng để lăn xuống 

con dốc này.

Trong khu phố của 

bạn có những gì? Vẽ 

và dán nhãn bản đồ 

của những ngôi nhà 

và đường phố xung 

quanh nhà bạn.

Đi dạo trong khu phố 

của bạn. Đếm số 

lượng cửa ra vào và 

cửa sổ mà bạn nhìn 

thấy.

Kiểm đếm đôi giày 

trong nhà bạn. Ai có 

nhiều nhất? Ai có ít 

nhất?

Chọn hai con vật, ví 

dụ như con ngựa và 

cá sấu. Hãy tưởng 

tượng chúng nó sẽ 

giống như thế nào 

nếu được gắn liền với 

nhau. Vẽ hình con 

vật mới này!

Học ESL tại nhà Lớp K-2 tuần 5-6
Sử dụng giấy vở để hoàn thành các bài tập này. Làm một bài mỗi ngày!



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Chọn một trang sách, 

tạp chí, hoặc một bài 

báo nào. Kiểm tra số 

lần bạn tìm thấy các 

từ này:

The

a or an

Is

Đi săn hình. Tìm 

năm thứ trong ngôi 

nhà của bạn cho mỗi 

hình dưới đây:

Hình tròn

Hình vuông

Hình chữ nhật

Hình tam giác

Bạn có thể tạo ra bao 

nhiêu từ từ tên của 

con khủng long này?

triceratops

Ví dụ: rice, top

Bạn có tìm thấy được 

5 thứ có từ tính (có 

chất hít) trong nhà 

của bạn không?

Hãy tưởng tượng hai 

món đồ chơi của bạn đã 

đi đến trường học của 

bạn khi không có ai ở 

đó. Viết hoặc vẽ hình 

cuộc phiêu lưu của họ.

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Giấu một cái gì đó 

trong nhà của bạn. 

Vẽ một bản đồ kho 

báu và để một thành 

viên trong gia đình 

cố gắng tìm nó.

Tìm bốn thứ trong 

nhà của bạn có màu 

tím.

Tìm bốn thứ trong 

nhà của bạn có màu 

cam.

Tìm bốn thứ trong 

nhà của bạn là màu 

xanh lá cây.

Nếu bạn điều hành 

một sở thú, bạn sẽ có 

những con vật gì? Vẽ 

và ghi chú hình của 

sở thú giả tưởng này.

Xếp hàng tất cả các 

chai xà phòng, dầu 

gội và kem dưỡng da 

trong nhà của bạn từ 

thấp nhất đến cao 

nhất.

Cho một ít xà phòng 

vào một cái tách nhỏ. 

Đổ đầy nước vào. 

Nhìn đồng hồ và đếm 

xem bao nhiêu phút 

các bong bóng xà 

phòng sẽ biến mất.

Học ESL tại nhà Lớp K-2 tuần 7-8
Sử dụng giấy vở để hoàn thành các bài tập này. Làm một bài mỗi ngày!



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Ai là nhân vật  yêu 

thích trong phim 

hoặc trong sách của 

bạn? Viết hoặc vẽ về 

những gì sẽ xảy ra 

nếu bạn gặp họ trong 

cuộc sống thực.

Nhìn vào thức ăn có 

sẵn trong nhà bạn. 

Viết một thực đơn 

giả vờ cho bữa trưa.

Ví dụ: 
Pretzel and jelly 

sandwich with a side of 
tuna fish: $4.67

Chocolate chip 

scrambled eggs with 
salsa ice cream: $5.99 

Sắp xếp chữ cái lại 

và đọc các tên động 

vật này, sau đó vẽ 

hình những con vật 

đó.

caro

rwmo

cnaotu

rumle

Tạo một biểu đồ chữ 

T của thực phẩm tốt 

và không tốt cho sức 

khỏe trong nhà của 

bạn. 

Ví dụ:

candy     fruits

Tạo ra siêu nhân của 

riêng bạn. Vẽ và ghi 

chú trang phục và 

siêu năng lực của 

siêu nhân đó.

Viết một câu chuyện 

giả tưởng về một lần 

siêu anh hùng này đã 

cứu được người nào 

đó.

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Sử dụng thùng giấy 

hoặc những cuốn 

sách để tạo ra một 

con dốc. Tìm năm vật 

dụng để lăn xuống 

con dốc này.

Những vật gì lăn xa 

nhất?

Những vật gì lăn gần 

nhất?

Thiết kế một khu phố 

mơ ước của bạn. Vẽ 

và ghi chú bản đồ 

của các ngôi nhà, 

đường phố và doanh 

nghiệp bạn sẽ có ở 

khu phố này.

Tạo một cái quảng 

cáo cho khu phố mới 

của bạn. Giải thích 

những gì làm cho 

khu phố này đặc biệt 

và tại sao mọi người 

nên chuyển đến ở đó.

Lắng nghe bất kỳ 

một bài hát nào. Viết 

ra những lời hát có 

sự so sánh trong bài 

này.

Ví dụ:

“I came in LIKE a 
wrecking ball.”

Chọn hai con vật, ví 

dụ như con ngựa và 

cá sấu. Hãy tưởng 

tượng chúng nó sẽ 

giống như thế nào 

nếu được gắn liền với 

nhau. Vẽ hình con 

vật mới này và viết 

về môi trường sống, 

kẻ thù, và con mồi 

của nó.

Học ESL tại nhà Lớp 3-4 tuần 5-6
Sử dụng giấy vở để hoàn thành các bài tập này. Làm một bài mỗi ngày!



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Chọn một trang sách, 

tạp chí, hoặc một bài 

báo nào. Kiểm tra số 

lần bạn tìm thấy các 

từ bắt đầu bằng các 

chữ cái này::

S

A

T

Đi săn hình. Tìm 

năm thứ trong nhà 

của bạn cho mỗi hình 

dưới đây:

Hình thoi

Hình thang

Hình đều cạnh

Bạn có tạo ra bao 

nhiêu từ trong này?

educational

Ví dụ: cat

Liệt kê 5 thứ trong 

nhà bạn là chất rắn.

Liệt kê 5 thứ trong 

nhà bạn là chất lỏng.

Liệt kê 5 thứ trong 

nhà bạn là chất khí.

Hãy tưởng tượng hai 

người bạn của bạn đã 

đến trường khi không 

có ai ở đó. Viết hoặc 

vẽ về cuộc phiêu lưu 

của họ.

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Giấu một cái gì đó 

trong nhà của bạn. 

Vẽ một bản đồ kho 

báu và để một thành 

viên trong gia đình 

cố gắng tìm nó.

Tìm bốn thứ trong 

nhà bạn có từ tính 

(có chất hít).

Tìm bốn thứ trong 

nhà của bạn là hỗn 

hợp.

Tìm bốn thứ trong 

nhà của bạn mà có sự 

trong suốt.

Hãy tưởng tượng bạn 

điều hành một sở thú. 

Viết một quảng cáo 

cho mọi người biết 

tại sao họ nên đến sở 

thú của bạn.

Xếp hàng tất cả các 

chai xà phòng, dầu 

gội và kem dưỡng da 

trong nhà của bạn từ 

thấp nhất đến cao 

nhất. 

Cho một ít xà phòng 

vào một cái tách nhỏ. 

Đổ đầy nước vào. 

Nhìn đồng hồ và đếm 

xem bao nhiêu phút 

các bong bóng xà 

phòng sẽ biến mất.

Học ESL tại nhà Lớp 3-4 tuần 7-8
Sử dụng giấy vở để hoàn thành các bài tập này. Làm một bài mỗi ngày!



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Ai là nhân vật  yêu 

thích trong phim 

hoặc trong sách của 

bạn? Viết hoặc vẽ về 

những gì sẽ xảy ra 

nếu bạn gặp họ trong 

cuộc sống thực.

Nhìn vào thức ăn có 

sẵn trong nhà bạn. 

Viết một thực đơn 

giả vờ cho bữa trưa.

Ví dụ:
Pretzel and jelly 

sandwich with a side of 
tuna fish: $4.67

Chocolate chip 

scrambled eggs with 
salsa ice cream: $5.99 

Sắp xếp chữ cái lại 

và đọc các tên động 

vật này, sau đó vẽ 

hình những con vật 

đó.

caro

rwmo

cnaotu

rumle

Tạo một biểu đồ chữ 

T của thực phẩm tốt 

và không tốt cho sức 

khỏe trong nhà của 

bạn. 

Ví dụ:

candy     fruits

Tạo ra siêu nhân của 

riêng bạn. Vẽ và ghi 

chú trang phục và 

siêu năng lực của 

siêu nhân đó.

Viết một câu chuyện 

giả tưởng về một lần 

siêu anh hùng này đã 

cứu được người nào 

đó.

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Sử dụng thùng giấy 

hoặc những cuốn 

sách để tạo ra một 

con dốc. Tìm năm vật 

dụng để lăn xuống 

con dốc này.

Những vật gì lăn xa 

nhất?

Những vật gì lăn gần 

nhất?

Thiết kế một khu phố 

mơ ước của bạn. Vẽ 

và ghi chú bản đồ 

của các ngôi nhà, 

đường phố và doanh 

nghiệp bạn sẽ có ở 

khu phố này.

Tạo một cái quảng 

cáo cho khu phố mới 

của bạn. Giải thích 

những gì làm cho 

khu phố này đặc biệt 

và tại sao mọi người 

nên chuyển đến ở đó.

Lắng nghe bất kỳ 

một bài hát nào. Viết 

ra những lời hát có 

sự so sánh trong bài 

này.

Ví dụ:

“I came in LIKE a 
wrecking ball.”

Chọn hai con vật, ví 

dụ như con ngựa và 

cá sấu. Hãy tưởng 

tượng chúng nó sẽ 

giống như thế nào 

nếu được gắn liền với 

nhau. Vẽ hình con 

vật mới này và viết 

về hệ sinh thái của 

nó.

Học ESL tại nhà Lớp 6-8 tuần 5-6
Sử dụng giấy vở để hoàn thành các bài tập này. Làm một bài mỗi ngày!



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Chọn một trang sách, 

tạp chí, hoặc một bài 

báo nào. Kiểm tra số 

lần bạn tìm thấy các 

từ bắt đầu bằng các 

chữ cái này::

M

R

E

Đi săn hình. Tìm 

năm thứ trong nhà 

của bạn cho mỗi hình 

dạng:

Hình lục giác

Hình thang

Hình đều cạnh

Bạn có tạo ra bao 

nhiêu từ trong này?

educational

Ví dụ: cat

Liệt kê 5 điều có thể 

thay đổi hóa học.

Liệt kê 5 điều có thể 

thay đổi về thể chất.

Hãy tưởng tượng hai 

người bạn của bạn đã 

đến trường khi không 

có ai ở đó. Viết hoặc 

vẽ về cuộc phiêu lưu 

của họ.

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Giấu một cái gì đó 

trong nhà của bạn. 

Vẽ một bản đồ kho 

báu và để một thành 

viên trong gia đình 

cố gắng tìm nó.

Tìm bốn thứ trong 

nhà của bạn mà có sự 

trong suốt.

Tìm bốn thứ trong 

nhà bạn mà có sự mờ 

đục.

Nếu bạn có nhà hàng 

của riêng mình, bạn 

sẽ phục vụ gì? Viết 

mô tả về nhà hàng 

của bạn và tạo một 

menu với giá cả. 

Lập danh sách tất cả 

các loài động vật ăn 

cỏ, động vật ăn thịt 

và động vật ăn tạp 

trong khu phố của 

bạn. 

Xếp ra ba cốc. Cho 

một ít xà phòng vào 

mỗi cốc. Đổ vào cốc 

một số lượng nước 

khác nhau. Nhìn 

đồng hồ và đếm xem 

bao nhiêu phút các 

bong bóng xà phòng 

sẽ biến mất. Bong 

bóng trong cốc nào 

biến mất đầu tiên?

Học ESL tại nhà Lớp 6-8 tuần 7-8

Sử dụng giấy vở để hoàn thành các bài tập này. Làm một bài mỗi ngày!


