Punjabi

ESL At Home K-2 Weeks 1-2 (Punjabi)
Use notebook paper to complete these activities. Do one each day!
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨ੍ੂੰ ਪਰਾ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਨ੍ੋਟਬੁੱ ਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ l ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਕਰੋ!
ਸੋਮਿਾਰ

ਮੂੰ ਗਲਿਾਰ

ਕੋਈ ਿੀ ਟੀਿੀ ਸੋਅ ਜਾਂ

ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਸੀਂ ਵਕਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਇੁੱ ਕ ਸਬਦ ਵਲਖੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ 5

ਸਚੀ ਬਣਾਓ:

ਬਣਾਓI

ਵਿਲਮ ਦੇਖੋ l

● ਵਸਰਲੇ ਖ
● ਪਾਤਰ

ਨ੍ਾਲ

ਕਝ

ਬੁੱ ਧਿਾਰ

ਿੀਰਿਾਰ

ਸੁੱ ਕਰਿਾਰ

ਨ੍ਿਾ ਵਦਖਦੇ ਹੋ? ਸੀਸੇ ਦੀ ਹਰ ਅੁੱ ਖਰ ਦੇ ਨ੍ਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ੍ੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ

ਉਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ.

ਤਸਿੀਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਆਪਦੀ
ਲੇ ਬਲ ਕਰੋ I

● ਵਦਿਸ਼ਪਟ

ਤਸਿੀਰ ਉਦਾਹਰਣ:

ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਲੇ ਬਲ
ਕਰੋ I

● ਸਰਆਤ

ਟੁੱ ਥ ਬਰੁੱ ਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ
ਕਰੋ I

A : apple ਸੇਬ

B: boy ਲੜਕਾ

● ਮੁੱ ਧ

● ਅੂੰ ਤ

ਸੋਮਿਾਰ
10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁੱਭੋ ਜੋ ਭਾਰੀ

ਹਨ੍. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ੍ੂੰ ਬਣਾਓ ਜਾਂ
ਇਕ ਸਚੀ ਵਲਖੋI

10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁੱਭੋ ਜੋ ਲਾਲ
ਹਨ੍ I

ਮੂੰ ਗਲਿਾਰ

ਬੁੱ ਧਿਾਰ

ਿੀਰਿਾਰ

ਇਕ ਟਾਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਕਸੇ ਨ੍ੂੰ ਸਨ੍ੇਹਾ ਵਲਖੋ, ਆਪਣੇ
ਲਈ

ਡੁੱ ਵਬਆਂ

ਨ੍ਾਮ

ਅਤੇ ਵਿਰ ਇਸਨ੍ੂੰ ਵਪੁੱ ਛੇ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਸੁੱ ਕਰਿਾਰ
ਦਾ ਦੋ ਟੀਿੀ ਸੋਅ ਜਾਂ

ਕਰਕੇ ਵਿਲਮਾਂ ਿੇਖੋ ਅਤੇ ਦੋ

ਅਕਿਸ
ੋ ਵਟਕ ਵਕਰਦਾਰ ਚਣੋ I
ਬਕਸੇ ਰੁੱ ਖੋ I ਵਪੁੱ ਛੇ ਖੜੇ ਿੁੱ ਲ ਵਲਖੋ. ਉਹਨ੍ਾਂ ਨ੍ੂੰ ਇੁੱ ਕ
ਹੋਿੋ ਅਤੇ ਇਸਨ੍ੂੰ ਥੁੱ ਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਕਵਿਤਾ ਵਲਖੋ I
ਇਕ ਦਜੇ ਨ੍ੂੰ ਵਮਲਦੇ
ਉਦਾਹਰਣ:
ਸੁੱ ਟਣ ਲਈ ਇਕ ਛੋਟਾ ਲਈ ਕਹੋ !
ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ

ਵਸਰਹਾਣਾ ਸੁੱ ਟੋ I

ਉਦਾਹਰਣ:

R: Really fun

ਕਾਰਟਨ੍ ਬਣਾਓ I

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ੍ੂੰ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਇਕ

I love you
uoy evol I

ਸਚੀ ਵਲਖੋ I

O: Outgoing
Y: yellow hair

10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁੱਭੋ ਜੋ ਨ੍ਰਮ
ਹਨ੍ I

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ੍ੂੰ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਇਕ
ਸਚੀ ਵਲਖੋ I

ESL At Home K-2 Weeks 3-4 (Punjabi)
Use notebook paper to complete these activities. Do one each day!
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨ੍ੂੰ ਪਰਾ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਨ੍ੋਟਬੁੱ ਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ l ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਕਰੋ!
ਸੋਮਿਾਰ

ਮੂੰ ਗਲਿਾਰ

ਬੁੱ ਧਿਾਰ

ਿੀਰਿਾਰ

ਸੁੱ ਕਰਿਾਰ

↓|I

ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨ੍ੂੰ ਇੁੱ ਕ ਟੀ-ਚਾਰਟ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ

ਇਕ ਵਕਤਾਬ ਪੜ੍ ਕੇ I ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਚੀ ਭੋਜਨ੍ ਲੁੱਭੋ, ਵਜਿੇਂ
ਸਣਾਓ Iਕਹਾਣੀ ਨ੍ੂੰ ਬਣਾਓ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਿੁੱ ਡੇ
ਵਬੁੱ ਸਕਟ ਜਾਂ ਪਾਣੀ
ਦਬਾਰਾ ਦੁੱ ਸਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ, ਹਾਂ ਅਤੇ ਨ੍ਾ
ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ I
ਿਾਰੀਆਂ ਲਓ I
ਗਵਣਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
Big
Yes
Happy

Small
No
Sad

ਦੀ ਸਮੁੱ ਵਸਆ ਵਲਖੋ
ਜਾਂ ਤਸਿੀਰ ਬਣਾਓ
ਉਮਰ ਦੇ ਕੋਲ 6
ਵਬੁੱ ਸਕਟ ਹਨ੍.

ਬਾਹਰ ਜਾਓ. ਵਕਸੇ ਕੋਈ

ਨ੍ੂੰ ਦੁੱ ਸੋ ਵਕ ਤਸੀਂ ਕੀ ਇਸਦੀ
ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਣਦੇ ਹੋ, ਬਣਾਓ

ਜਾਨ੍ਿਰ ਚਣੋI
ਅਤੇ

ਤਸਿੀਰ
ਇਸਦੇ

ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਮਵਹਸਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੂੰ ਗਾਂ ਨ੍ੂੰ
ਕਰਦੇ

ਹੋ,

ਸੂੰ ਘਦੇ ਹੋ I

ਅਤੇ ਲੇ ਬਲ ਕਰੋ I ਵਲਖੋ ਵਕ
ਇਹ ਵਕਿੇਂ ਚਲਦਾ ਹੈ?

ਨ੍ੇਿੀਆ ਨ੍ੇ ਵਤੂੰ ਨ੍
ਖਾਧੇ Iਵਕੂੰ ਨ੍ੇ ਬਚੇ
ਹਨ੍?

ਸੋਮਿਾਰ
ਕੂੰ ਧ 'ਤੇ

ਮੂੰ ਗਲਿਾਰ

ਬੁੱ ਧਿਾਰ

ਿੀਰਿਾਰ

ਸੁੱ ਕਰਿਾਰ

ਛਾਇਆ ਦੇ ਸਬਦਾਂ ਨ੍ੂੰ ਵਲਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਆਂਡ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੁੱ ਪੜੇ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨ੍ਾਲ ਇੁੱ ਕ

ਨ੍ਾਲ ਆਕਾਰ ਬਣਾਓ I ਵਬੁੱ ਸਕਟ ਜਾਂ ਟੋਿੀ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੋ I ਸਬਦ ਵਖਡੌਵਣਆਂ

ਨ੍ੂੰ ਭੋਜਨ੍ ਸਚੀ, ਬਣਾਉਣ

ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁੱ ਥਾਂ ਨ੍ਾਲ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਤਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੂੰ ਡੇ, ਸਤਰੂੰ ਗੀ ਕਿਮ ਵਿੁੱ ਚ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੁੱ ਚ
ਵਕੂੰ ਨ੍ੇ ਿੁੱ ਖ ਿੁੱ ਖ ਆਕਾਰ ਆਪਣੇ
ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਘਰ

ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ I

ਵਿੁੱ ਚ ਪੁੱ ਤੇ ਅਤੇ ਪੁੱ ਥਰਾਂ ਦੀ ਕਿਮਬੁੱ ਧ ਕਰੋ I
ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ I

ਆਪਣੇ

ਭੋਜਨ੍ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ I

ਕੁੱ ਪਵੜਆਂ ਉਦਾਹਰਣ:

ਜਾਂ ਵਖਡੌਵਣਆਂ ਨ੍ੂੰ ਦੁੱ ਧ = $ 2.00

ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੇਲੇ = $ 3.00
ਅਨ੍ਸਾਰ
ਕਰੋ I

ਕਿਮਬੁੱ ਧ ਆਈਸਕਰੀਮ
$1.00

ESL At Home 3-5 Weeks 1-2 (Punjabi)
Use notebook paper to complete these activities. Do one each day!
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨ੍ੂੰ ਪਰਾ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਨ੍ੋਟਬੁੱ ਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ l ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਕਰੋ!

=

ਸੋਮਿਾਰ

ਮੂੰ ਗਲਿਾਰ

ਕੋਈ ਿੀ ਟੀਿੀ ਸੋਅ

ਘਰ

ਚਣੋ,ਉਸਦਾ

ਜਾ ਵਿਲਮ

ਵਸਰਲੇ ਖ,ਸੈਵਟੂੰ ਗ,

ਵਿੁੱ ਚ

ਬੁੱ ਧਿਾਰ

ਿੀਰਿਾਰ

ਕਝ ਤਹਾਡੇ ਅਵਧਆਪਕ ਨ੍ੂੰ ਤਹਾਡੇ

ਘਰ

ਵਿਚ ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕਝ

ਨ੍ਿਾ ਬਣਾਓਣ ਦੀ ਵਿੁੱ ਚ ਪਵਹਲਾ,ਅੁੱ ਗੇ,

ਦੇ ਹਰ ਅੁੱ ਖਰ

ਲਈ ਵਜਿੇ ਵਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ

ਲੇ ਬਲ

ਿਾਲੀਆ ਚਾਰ ਚੀਜਾ ਿਰਤੋ ਕਰਕੇ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ

ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁੱਭ ਕੇ ਕਝ ਇੁੱ ਕ ਪੁੱ ਤਰ ਵਲਖੋ ਵਜਸ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋlਇਸ ਨ੍ੂੰ ਵਿਰ, ਆਖਰੀ ਅਤੇ

ਸਰਆਤ,ਮੁੱ ਧ ਅਤੇ
ਅੂੰ ਤ ਵਲਖੋl

ਸੁੱ ਕਰਿਾਰ

ਕਰੋ

ਅਤੇ ਅੂੰ ਤ ਵਿੁੱ ਚ ਸਬਦਾ ਦੀ

ਵਲਖੋ ਤਸੀਂ ਇਸ ਨ੍ੂੰ ਿਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸੋ
ਵਕਿੇਂ ਿਰਤਣਾ ਹੈl ਵਕ ਤਸੀਂ ਅੁੱ ਜ ਕੀ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤਾ l
ਨ੍ਾਲ

ਿਰਣਮਾਲਾ ਮਾਪਣ ਿਾਲਾ ਸੂੰ ਦ ਲੁੱਭੋ

ਉਸ ਨ੍ਾਲ ਸ਼ਰ ਹੋਣ ਜਾ ਚਮਚਾ,ਉਸ ਸੂੰ ਦ ਦੀ
ਲੁੱਭੋl

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:

ਵਕਸ

ਘਰ

ਵਿਚ

30 ਕਾਗਜ਼

ਦੇ

16 ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ.

ਬੁੱ ਧਿਾਰ

ਿੀਰਿਾਰ

ਵਤੂੰ ਨ੍ ‘ਗਿਾਚੀ ਚੀਜਾ ਲੁੱਭੋ’ ਇੁੱ ਕ ਕਵਿਤਾ ਵਲਖੋ

ਿਸਤਆ ਲੁੱਭੋ ਉਹਨ੍ਾ ਟਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਵਤਨ੍ੂੰ ਨ੍ਾ ਦੀ ਇੁੱ ਕ ਸਚੀ ਵਜਸ ਵਿੁੱ ਚ ਤਹਾਡੇ
ਨ੍ੂੰ ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਸਚੀਆ ਵਟਊਬਾਂ
ਵਿੁੱ ਚ ਲੜੀਬੁੱ ਧ ਕਰੋl

lਉਨ੍ਹਾਂ

ਨ੍ੂੰ

ਲਾਲ ਹਨ੍,

ਚੀਜ਼ਾਂ

ਨ੍ੂੰ

ਉਦਾਹਰਣ: ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਰੋlਦੇਖੋ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪਲਾਸਵਟਕ ਉਹਨ੍ਾ

ਬਣਾਉ ਬਣਾਓl

ਹੋl

ਘਰ

ਵਿੁੱ ਚ ਪਰੀਿਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ

ਸੁੱ ਕਰਿਾਰ
ਦੋ ਵਕਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਸੋਅਾਾ

ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਉਹਨ੍ਾ ਵਿੁੱ ਚੋ ਦੋ
ਿੁੱ ਖਰੇ ਵਕਰਦਾਰਾ ਬਾਰੇ

ਖੜੇ ਆਲੇ ਦਆਲੇ ਚੀਜ਼ਾ ਮੈਬਰ ਦੇ ਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਇੁੱ ਕ ਕਹਾਣੀ ਵਲਖੋ, ਜੇ ਉਹ

ਵਕੂੰ ਨ੍ੀਆ ਲਕਾਓ
ਤਸੀਂ ਵਿਰ

ਅੁੱ ਖਰ ਨ੍ਾਮ ਇੁੱ ਕ

ਮਦਦ

ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਲਵਖਆ ਹੋਿੇ l

ਉੱਪਰ ਸਰਾਗ ਵਲਖੋ ,ਦੇਖੋ ਜੇ

ਦੀਆ ਹਨ੍, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸੂੰ ਤਵਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਹਾਡਾ
ਚੂੰ ਬਕੀ ਹਨ੍l

ਮੇਰਾ

12 ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ X

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈl

ਮੂੰ ਗਲਿਾਰ

ਬਣਾਓ.

A: airplane toy, ਉਦਾਹਰਣ:
animal crackers.
ਵਬਸਤਰਾ

ਸਮੁੱ ਵਸਆ ਦਾ ਹੁੱ ਲ

ਸੋਮਿਾਰ

ਮਾਪੋ ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ ਸਚੀ

ਪਵਰਿਾਰ

ਸਾਵਰਆਂ ਸਰਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨ੍ਾਲ

ਉਦਾਹਰਣ:

ਐਮ(M) - ਜਾਦਈ
(magical)

ਇਕ ਦਜੇ ਨ੍ੂੰ ਵਮਲਣ ਤਾਂ ਕੀ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ l

ਸੂੰ ਤਵਲਤ

ਹੋਣ ਚੀਜ਼ਾ ਖੋਜ ਸਕਦਾ ਹੈl

ਿਾਲੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਚੀ
ਬਣਾਓl

ਏ (A) -

ਅਵਭਲਾਸੀ(ambitious
)

ESL At Home 3-5 Weeks 3-4 (Punjabi)
Use notebook paper to complete these activities. Do one each day!
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨ੍ੂੰ ਪਰਾ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਨ੍ੋਟਬੁੱ ਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ l ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਕਰੋ!
ਸੋਮਿਾਰ

ਮੂੰ ਗਲਿਾਰ

ਬੁੱ ਧਿਾਰ

ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨ੍ੂੰ

ਇੁੱ ਕ ਟੀ-ਚਾਰਟ

ਆਪਣੇ

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ੍ੂੰ

ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਵਮਲਣ

ਵਬੁੱ ਸਕਟ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਵਖਆ,ਸਵਣਆ,ਸੋਵਚ

ਇੁੱ ਕ ਵਕਤਾਬ ਪੜਹੋ l
ਵਸਰਲੇ ਖ ਨ੍ਾ ਦੇਖਣ
ਵਦਓ l ਆਪਣੇ

ਬਣਾਓ, ਵਜਸ ਵਿੁੱ ਚ
ਿਾਲੀਆ

ਵਿਰੋਧਾਆਿਾਸੀ ਚੀਜਾਂ

ਪਵਰਿਾਰ ਨ੍ੂੰ ਵਸਰਲੇ ਖ ਦੀ ਸਚੀ ਬਣਾਓl
ਦਾ ਅਨ੍ਮਾਨ੍

ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ l

ਘਰ

ਿੀਰਿਾਰ
ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਅਤੇ

ਭੋਜਨ੍ ਪਦਾਰਥ ਵਜਿੇਂ ਵਲਖੋ ਜੋ ਤਸੀਂ

ਲੁੱਭੋ l ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਇੁੱ ਕ ਆ,ਜਾ ਮਵਹਸਸ
ਵਹਸਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱ ਵਸਆ ਕੀਤਾl
ਵਲਖੋ, ਵਜਿੇਂਕੇ;-

ਸੁੱ ਕਰਿਾਰ
ਦੋ ਜਾਨ੍ਿਰ ਚਣੋ ਓਹਨ੍ਾ
ਦੀਆ ਤਸਿੀਆ ਬਣਾਓ

ਅਤੇ ਲੇ ਬਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ

ਵਚੁੱ ਤਰਾਂ ਦੀ ਤਲਨ੍ਾ ਕਰੋ
l
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ਵਬੁੱ ਸਕਟ ਸਨ੍, ਨ੍ਿੇਹ
ਨ੍ੇ 103 ਖਾਧੇ ਹਣ
ਵਕੂੰ ਨ੍ੇ ਬਚੇ ਹਨ੍?

ਸੋਮਿਾਰ

ਮੂੰ ਗਲਿਾਰ

ਬੁੱ ਧਿਾਰ

ਿੀਰਿਾਰ

ਸੁੱ ਕਰਿਾਰ

ਕੂੰ ਧ

ਤੇ

ਇੁੱ ਕ ਵਬੁੱ ਸਕਟ ਜਾ ਟੋਿੀ ਦੀ

ਕਠਪਤਲੀ ਪਰਛਾਿਾਂ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ
ਬਣਾਓ'ਤੇ

ਉਸਦੀ ਨ੍ਾਂ ਵਲਖੋ l

ਸਵਹਤਾ ਨ੍ਾਲ ਕਹਾਣੀ
ਵਲਖੋl

ਵਜਸ

ਦਾ

ਸੈਰ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਜਾਓ ਵਕਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਵਜਸ

ਘਰ

ਚੁੱ ਟਾਨ੍ਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ

ਭਾਅ ਦੇ ਨ੍ਾਲ ਇੁੱ ਕ ਮੀਨ੍

ਲਾਠੀਆਂ, ਪੁੱ ਤੇ,ਅਤੇ

ਨ੍ੂੰ ਤਸੀਂ ਇੂੰ ਟਰਵਿਊ

ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ

ਨ੍ੂੰ ਇੁੱ ਕ ਪੁੱ ਤਰ ਵਲੁੱਖ ਕੇ ਬਣਾਓ

ਗਆਂਢੀਆ ਲਈ ਚੂੰ ਗੇ

ਵਸਰਲੇ ਖ, ਸਮੁੱ ਵਸਆ,

ਸਨ੍ੇਹੇ ਛੁੱ ਡੋl

ਹੁੱ ਲ, ਅਤੇ ਅੂੰ ਤ ਿੀ

ਕਰਨ੍ਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸਨ੍ੂੰ
ਆਪਣੇ ਸਿਾਲ ਪੁੱ ਛੋ l

ਵਿਚ

ਉਪਲਿਧ

ਭੋਜਨ੍ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ

ਉਦਾਹਰਣ:

ਦੁੱ ਧ = $21.00
ਕੇਲੇ = $33.00

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈl

ਆਈਸ ਕਰੀਮ =$
00 12.00

ESL At Home 6-8 Weeks 1-2 (Punjabi)
Use notebook paper to complete these activities. Do one each day!
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨ੍ੂੰ ਪਰਾ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਨ੍ੋਟਬੁੱ ਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ l ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਕਰੋ!
ਸੋਮਿਾਰ

ਮੂੰ ਗਲਿਾਰ

ਕੋਈ ਿੀ

ਘਰ ਵਿੁੱ ਚ ਕਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੁੱ ਕ ਸਾਈਿਰ ਕੋਡ ਤਹਾਡੇ

ਵਕਤਾਬ, ਟੀਿੀ ਸੋਅ ਜਾਂ

ਬੁੱ ਧਿਾਰ

ਲੁੱਭ ਕੇ ਕਝ ਨ੍ਿਾ ਬਣਾਓ

ਵਿਲਮ ਚਣੋ l ਇਸ ਉੱਪਰ ਬਣਾਓਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਵਿਰ

ਿੀਰਿਾਰ
ਘਰ

ਸੁੱ ਕਰਿਾਰ
ਵਿਚ ਤਹਾਡੇ

ਘਰ

ਵਿਚ

ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਿਰਣਮਾਲਾ ਕਝ ਮਾਪਣ ਿਾਲਾ

ਪਵਰਿਾਰਕ ਦੇ ਹਰ ਅੁੱ ਖਰ ਲਈ ਸੂੰ ਦ ਲੁੱਭੋ ਵਜਿੇ ਵਕ

ਇੁੱ ਕ ਸੂੰ ਖੇਪ ਪੈਰਾ ਵਲਖੋ, ਕਰੋlਇਸ ਨ੍ੂੰ ਲੇ ਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨ੍ੂੰ ਇੁੱ ਕ ਸਨ੍ੇਹਾ ਉਸ ਨ੍ਾਲ ਸ਼ਰ ਹੋਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਾ
ਅਤੇ

ਵਿਰ ਇੁੱ ਕ

ਵਿਕਲਵਪਕ

ਦਰਸਾਓ ਅਤੇ ਵਲਖੋ l

ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਲਖੋ ਤਸੀਂ ਵਲਖੋ,

ਿਾਲੀਆ ਚਾਰ ਚੀਜਾ ਚਮਚਾ,ਉਸ ਸੂੰ ਦ ਦੀ

ਇਸ ਨ੍ੂੰ ਵਕਿੇਂ ਿਰਤਣਾ ਿੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਕੋਡ ਨ੍ੂੰ ਲੁੱਭੋl

ਅੂੰ ਤ ਹੈl ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ੍l
ਨ੍ਾਲ ਵਕਸ ਸਮੁੱ ਵਸਆ ਉਦਾਹਰਨ੍ ਲਈ:

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:

ਿਰਤੋ

ਕਰਕੇ

10

ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਪੋ ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ

A: airplane toy, ਸਚੀ ਬਣਾਓ.

ਦਾ ਹੁੱ ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈl

A B C D E F G H

animal
crackers..

Z Y X W V U T S

ਉਦਾਹਰਣ:
ਵਬਸਤਰਾ
12

ਪਾਣੀ

ਦੀਆਂ

16

ਪਾਣੀ

ਦੀਆਂ

ਬੋਤਲਾਂ X
ਬੋਤਲਾਂ.

ਸੋਮਿਾਰ

ਮੂੰ ਗਲਿਾਰ

ਬੁੱ ਧਿਾਰ

ਿੀਰਿਾਰ

ਸੁੱ ਕਰਿਾਰ

ਘਰ ਵਿਚ 30 ਿਸਤਆ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵਤੂੰ ਨ੍ ਟਕੜੇ ‘ਗਿਾਚੀ ਚੀਜਾ ਲੁੱਭੋ’ ਇੁੱ ਕ ਘੂੰ ਟੇ ਵਿੁੱ ਚ ਘਰ ਦੋ
ਲੁੱਭੋ ਉਹਨ੍ਾ ਨ੍ੂੰ ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਲੈ ਕੇ

ਵਤਨ੍ੂੰ

ਮੇਰਾ

ਵਕਤਾਬਾਂ

ਜਾਂ

ਵਟਊਬਾਂ ਨ੍ਾ ਦੀ ਇੁੱ ਕ ਸਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੂੰਘਣ ਸੋਅਾਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ

ਸਚੀਆ ਵਿੁੱ ਚ ਲੜੀਬੁੱ ਧ ਬਣਾਉ lਉਨ੍ਹਾਂ ਨ੍ੂੰ ਖੜੇ ਬਣਾਓl ਘਰ ਵਿੁੱ ਚ ਿਾਲੀਆ ਕਾਰਾ ਦਾ ਉਹਨ੍ਾ ਵਿੁੱ ਚੋ ਦੋ ਿੁੱ ਖਰੇ
ਕਰੋl

ਕਰੋlਦੇਖੋ

ਵਕੂੰ ਨ੍ੀਆ ਆਲੇ ਦਆਲੇ ਚੀਜ਼ਾ ਅਵਧਅਨ੍ ਕਰੋl ਰੂੰ ਗ ਵਕਰਦਾਰਾ ਬਾਰੇ ਇੁੱ ਕ

ਉਦਾਹਰਣ:

ਚੀਜ਼ਾਂ

ਚੀਜ਼ਾਂ

ਪਲਾਸਵਟਕ ਸਕਦੇ ਹੋl ਸਾਵਰਆਂ ਸਰਾਗ ਵਲਖੋ ,ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੁੱ ਢੋ ਅਤੇ ਵਿਆਵਖਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ l

ਲਾਲ ਹਨ੍,

ਜੋ

ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ੍ੂੰ ਤਸੀਂ ਉਹਨ੍ਾ ਲਕਾਓ
ਉੱਪਰ ਸੂੰ ਤਵਲਤ ਕਰ ਵਿਰ

ਮਦਦ

ਦੀਆ ਹਨ੍, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸੂੰ ਤਵਲਤ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆ ਤਹਾਡਾ
ਚੂੰ ਬਕੀ ਹਨ੍l

ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਚੀ ਬਣਾਓl

ਦੀ ਟੈਲੀ ਬਣਾਓ l ਕਹਾਣੀ ਵਲਖੋ, ਜੇ ਉਹ

ਲਈ ਰੂੰ ਗ ਦਾ ਅਨ੍ਪਾਤ ਇਕ ਦਜੇ ਨ੍ੂੰ ਵਮਲਣ

ਪਵਰਿਾਰ ਕਰੋ l

ਸਰਾਗ ਦੀ ਮਦਦ
ਨ੍ਾਲ

ਚੀਜ਼ਾ

ਸਕਦਾ ਹੈl

ਖੋਜ

ESL At Home 6-8 Weeks 3-4 (Punjabi)
Use notebook paper to complete these activities. Do one each day!
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨ੍ੂੰ ਪਰਾ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਨ੍ੋਟਬੁੱ ਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ l ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਕਰੋ!

ਸੋਮਿਾਰ

ਮੂੰ ਗਲਿਾਰ

ਵਕਸੇ ਵਕਤਾਬ ਤੋਂ ਇੁੱ ਕ ਇੁੱ ਕ
ਪੂੰ ਨ੍ਾ

ਚਣੋl

ਬੁੱ ਧਿਾਰ

ਿੀਰਿਾਰ

ਸੁੱ ਕਰਿਾਰ

ਟੀ-ਚਾਰਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੋ ਜਾਨ੍ਿਰ ਚਣੋ ਓਹਨ੍ਾ

ਉਹਨ੍ਾ ਬਣਾਓ. ਓਹਨ੍ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੋਜਨ੍ ਪਦਾਰਥ ਵਜਿੇਂ ਬੁੱ ਦਲ ਦੇਖੋl ਜੋ ਤਸੀਂ ਦਾ ਭੋਜਨ੍ ਜਾਲ ਬਣਾਓ

ਸਾਰੀਆ ਚੀਜਾ ਦੇ ਨ੍ਾਓ ਦੀ ਇੁੱ ਕ ਸਚੀ ਬਣਾਓ ਵਬੁੱ ਸਕਟ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਿੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸਦਾ ਲੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਤਲਨ੍ਾ
ਬਦਲੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤਸੀਂ ਘਰ ਲੁੱਭੋ l ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਚੁੱ ਤਰ ਬਣਾਓl

ਕਰੋ ਉਹਨ੍ਾ ਜਾਨ੍ਿਰਾ

ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵਿਰ ਉੱਚੀ ਵਿਵਦਆਲੇ ਵਿੁੱ ਚ ਵਸੁੱ ਖਣਾ ਸਮੁੱ ਵਸਆ

ਦੀ ਤਲਨ੍ਾ ਕਰੋl

ਵਬਲਕਲ

ਸਾਹਮਣੇ ਬਨ੍ਾਮ

ਆਿਾਜ਼ ਵਿਚ ਪੜਹੋl

ਇੁੱ ਕ

ਪਸੂੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹੋ l

ਵਹਸਾਬ

ਵਜਿੇਂਕੇ;-

ਵਲਖੋ,

ਦੀ ਿਾਤਾਿਰਣ ਪਿਣਾਲੀ

ਉਮਰ ਦੇ ਕੋਲ 346
ਵਬੁੱ ਸਕਟ

Home

ਦੀ

ਸਨ੍,

School ਨ੍ਿੇਹ ਨ੍ੇ 103 ਖਾਧੇ

ਹਣ ਵਕੂੰ ਨ੍ੇ ਬਚੇ ਹਨ੍?

ਸੋਮਿਾਰ

ਮੂੰ ਗਲਿਾਰ

ਬੁੱ ਧਿਾਰ

ਿੀਰਿਾਰ

ਸੁੱ ਕਰਿਾਰ

ਕੂੰ ਧ ਤੇ ਇੁੱ ਕ ਕਠਪਤਲੀ ਵਬੁੱ ਸਕਟ ਜਾ ਟੋਿੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗਆਢ ਵਿੁੱ ਚ ਦੋ ਜਾਨ੍ਿਰ ਚਣੋ ਘਰ ਵਿਚ ਉਪਲਿਧ
ਪਰਛਾਿਾਂ

ਬਣਾਓ'ਤੇ ਿਰਤੋਂ

ਕਰਕੇ

ਵਕਲਹਾ ਘੂੰ ਮੋ

ਅਤੇ

ਓਹ ਓਹਨ੍ਾ ਦਾ ਭੋਜਨ੍ ਭੋਜਨ੍ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ

ਉਸਦੀ ਸਵਹਤਾ ਨ੍ਾਲ ਬਣਾਉ ਵਕਲਹੇ ਨ੍ੂੰ ਵਕੂੰ ਨ੍ਾ ਕਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾ ਲੁੱਭੋ ਜਾਲ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਨ੍ਾਲ ਇੁੱ ਕ ਮੀਨ੍
ਕਹਾਣੀ ਵਲਖੋl ਵਜਸ ਦਾ ਲੂੰਬਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਜੋ ਵਕ ਅੁੱ ਖਰਾ ਦੇ ਲੇ ਬਲ

ਹੁੱ ਲ, ਅਤੇ ਅੂੰ ਤ ਿੀ ਹੋਣਾ ਿਰਤਦੇ ਹੋ?

ਅਤੇ

ਵਸਰਲੇ ਖ,

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈl

ਸਮੁੱ ਵਸਆ, ਤਸੀਂ

ਵਕੂੰ ਨ੍ੇ

ਟਕੜੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆ ਹਨ੍, ਤਲਨ੍ਾ ਕਰੋ
ਓਹਨ੍ਾ

ਤਹਾਡੀ ਸਮੁੱ ਗਰੀ ਦੀ ਵਚੁੱ ਤਰ ਬਣਾਓl
ਸਚੀ ਬਣਾਓl

ਦਾ ਉਹਨ੍ਾ
ਦੀ

ਕਰਕੇ ਬਣਾਓ

l ਉਦਾਹਰਣ:

ਜਾਨ੍ਿਰਾ ਦੁੱ ਧ = $21.00

ਿਾਤਾਿਰਣ ਕੇਲੇ = $33.00

ਪਿਣਾਲੀ ਦੀ ਤਲਨ੍ਾ ਆਈਸ ਕਰੀਮ =$
ਕਰੋl

00 12.00

