
 صفحة 1

 مايو 8-4 الأسبوع
 ك الصف
 الإثنين
 -raz على يوم كل القراءة تمرين من دقيقة 20 على احصل - القراءة
  /https://www.raz-kids.com .الأسبوع هذا أطفال
 C أو B المستوى فوق انقر ثم Leveled Books تختار أن تذكر
 .بك الخاصة المرور كلمة تستلم لم إذا رسالة لي أرسل
 ثاءالثلا
 رائع صديق - القصة إلى للاستماع هنا انقر - الاستماع
  التنازلي العد
https://watchandlearn.scholastic.com/videos/social-emotional/fantastic-friend-
countdown.html		
 
ً  كنت إذا ما لمعرفة Quiz Whiz بإجراء قم  .جیداً  مستمعا
 الأربعاء
 اكتب .ائعر كصديق لك صورة ارسم - الكتابة
 .لصديقك فعلته ما حول جملة
EX: لـ رائًعا صدیقًا كنت ____________. 
 .____________ شاركت لقد .___________ساعدت أنا
 .الأسبوع هذا التكبير مع قصتك مشاركة يمكنك
 -الخميس
 .الإنجليزية اللغة في كاملة جمل - تذكر - يتحدث
 يخبار ئعا؟را صديقا كنت وقت في التفكير يمكنك هل .1
 .تشعر وكيف الموضوع هذا حول أنت
 ."شارك" كلمة باستخدام كاملة جملة انطق .2
 رائعا صديقا تكونا أن تعلمتهما بطريقتين عائلتك أخبر .3
 .الفيديو
FUN FRIDAY- التطبيق على احصل Khan Academy Kids 
 واستمتع
 فوق انقر ، التنزيل بعد .والتعلم الألعاب لعب
 .الممتعة للألعاب مكتبة كتاب
����� ������� : K-1- Khan Academy Kids - ����� 
��� ����� 



iphone �� ipad - ����� �� ��� ������� ����� 
������� ����� ����� 
������� - ����� ���� ������ ���������� 
- ��� ����� . 

 
 الصفحة 2

 والثاني الأول الصفان
 الإثنين
 يوم كل القراءة ممارسة من دقيقة 20 على احصل - - القراءة
  /https://www.raz-kids.com .الأسبوع هذا كيدز راز
 -Level DI فوق انقر ثم Leveled Books اختيار تذكر
 الصف JM-2 ND مستويات أو الصف شارع 1
 .بك الخاصة المرور كلمة تستلم لم إذا رسالة لي أرسل
 الثلاثاء
 يمكنك .BookFlix إلى هابللذ الرابط هذا على انقر - الاستماع
 كتاب اقرأ ثم رهيبة أليفة حيوانات يصنعون الأطفال شاهد
 الأليفة الحيوانات
 الأبيض البيت في
https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0101pr/start?authCtx=U.7942
17314		
 
 الخيال أو والحقيقة الكلمات مطابقة تكمل أن تذكر
 .الأسئلة
 لأربعاءا
 الحيوانات فماذا ، الأبيض البيت في تعيش كنت إذا - الكتابة
 الأليفة
 به ستفعل ما حول فقرة اكتب تحضر؟ انت
 .الاليف حيوانك
 الخميس
 .الإنجليزية اللغة في كاملة جمل - تذكر - يتحدث
 في الأليف حيوانك عليه سيحصل الذي الخاص العلاج هو ما .1
 الأبيض
 بذلك للقيام الأليف حيوانك يفعله أن نيمك الذي ما منزل؟
 الأخرى الأليفة الحيوانات
 ليس؟



 لديها التي الأليفة الحيوانات من مختلفة أنواع 3 عن والديك أخبر .2
 .الأبيض البيت في عاش
 ."رهيب" كلمة باستخدام كاملة جملة قل .3
 .يراقبها من هناك أن الدب "لاحظ" .4
 ."لاحظت" ةكلم باستخدام جملة والديك أخبر
FUN FRIDAY- على ألعاب العب Funbrainjr. 
���� ������� : http://www.funbrainjr.com/games/ 
 

ਪੰਨਾ 1 

ਮਈ 4-8 ਦਾ ਹਫਤਾ 
ਗ੍ਰੇਡ ਕੇ 
ਸੋਮਵਾਰ 
ਪੜ੍ਹਨਾ- ਹਰ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦ ੇ20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਪਾਓ- 
ਬੱਚੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ. https://www.raz-kids.com/  
ਲੇਵਲਡ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ੋਅਤੇ ਫਿਰ ਲੈਵਲ ਬੀ ਜਾ ਂਸੀ 'ਤ ੇਕਲਿੱਕ ਕਰ ੋ
ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ੋਜ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਹ.ੈ 

ਟੈਸਡੇਅ 
ਸੁਣਨਾ- ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ-ੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੋਸਤ 
ਕਾਉਂਟਡਾਉਨ 
https://watchalelearn.scholastic.com/videos/social-emotional/fantastic-
friend-  
ਕਾdown ਂਟਡਾ.hਨ html  
ਕਵਿਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਲਓ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਧੀਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ 
ਸੀ. 
ਵੈਡਨੇਸਡੇ 
ਲਿਖਣਾ- ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ. ਲਿਖ ੋਏ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਜ਼ਾ. 
ਸਾਬਕਾ: ਮੈਂ ____________ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ. 
ਮੈਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ _______. ਮੈਂ ____________ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ. 



ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ.ੋ 
ਥਰਸਡੇਅ- 
ਬੋਲਣਾ- ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ- ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਕ. 
1. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜਦੋ ਂਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੋਸਤ 
ਸੀ? ਦੱਸ ੋ
ਤੁਹਾਡ ੇਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਤ ੇਇਹ ਕਿਵੇ ਂਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ. 
2. ਸ਼ਬਦ "ਸ਼ੇਅਰ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆ ਂਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਦੱਸ.ੋ 
3. ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ੋ2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੋਸਤ 
ਬਣਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹ ੈ
ਵੀਡੀਓ. 
ਫਨ ਫ੍ਰਾਇਡ- ਐਪ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਕਿਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ੋਅਤ ੇਅਨੰਦ ਲਓ 
ਗੇਮਜ਼ ਖੇਡਣਾ ਅਤ ੇਸਿੱਖਣਾ. ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ੋ
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ. 
ਹਫਤੇ ਦਾ ਐਪ : ਕੇ -1- ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਕਿਡਜ਼ - ਆਪਣੇ 
ਲਈ ਡਾ Download ਨਲੋਡ ਕਰ ੋ
ਆਈਫੋਨ ਜਾਂ ਆਈਪੈਡ- ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ , ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ 
ਜਮਾਤ 

ਗਤੀਵਿਧੀਆ-ਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦ ੇਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰ ੋ- ਇਹ 
ਮੁਫਤ ਹੈ . 

 
ਪੰਨਾ 2 

ਗ੍ਰੇਡ ਪਹਿਲ ੇਅਤੇ ਦੂਜ ੇ
ਸੋਮਵਾਰ 
ਪੜ੍ਹਨਾ- - ਹਰ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦ ੇ20 ਮਿੰਟ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ੋ
ਇਸ ਹਫਤੇ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੇ. https://www.raz-kids.com/  
ਲੇਵਲਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਤ ੇਫਿਰ ਲੈਵਲ ਡੀਆਈ- 



1 st ਗਰੇਡ ਜ ਲੈਵਲ ਜ.ੇਐਮ.-2 ਫਰਬਰੀ ਗਰੇਡ 
ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ੋਜ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਹ.ੈ 

ਟੈਸਡੇਅ 
ਸੁਣਨਾ- BookFlix ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ.ੋ ਤੁਹਾਨੂ ੰਆਗਿਆ 
ਹ ੈ
ਬੱਚੇ ਡਰਾਉਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਫਿਰ ਪਾਲਤੂਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 
ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ 
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾ Houseਸ ਵਿਖੇ 
https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0101pr/start?authCtx=U.7942 
17314  

ਸ਼ਬਦ ਮੈਚ ਅਤ ੇਤੱਥ ਜਾਂ ਗਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 
ਸਵਾਲ. 
ਵੈਡਨੇਸਡੇ 
ਲਿਖਣਾ- ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾ Houseਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦ ੇਹੁੰਦ,ੇ ਤਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ 
ਕੀ ਕਰਨਗੇ 
ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹ?ੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪੈਰਾ ਲਿਖ ੋਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗ ੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ 
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 
ਬੋਲਣਾ- ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ- ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਕ. 
1. ਚਿੱਟ ੇਵਿਚ ਤੁਹਾਡ ੇਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ 
ਘਰ? ਤੁਹਾਡ ੇਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ 
ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਸਕਣ 
ਨਹੀਂ? 
2. ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦ ੇਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ੋ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾ Houseਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦ ੇਸਨ. 
3. ਸ਼ਬਦ "ਭਿਆਨਕ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆ ਂਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਦੱਸ.ੋ 
4. ਰਿੱਛ ਨੇ "ਦੇਖਿਆ" ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ. 
"ਨੋਟਿਸ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੱਸ.ੋ 



ਫਨ ਫ੍ਰਾਇਡ- ਫਨਬ੍ਰੇਨਜਰ 'ਤੇ ਗੇਮਜ਼ ਖੇਡੋ. 
ਹਫ਼ਤ ੇਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ : http://www.funbrainjr.com/games/  
 
	


