
 صفحة 1

 أبريل 10-6 أسبوع
 ك الصف
 الإثنين
 /https://www.raz-kids.com إلى انتقل-قراءة
 Leveled Books فوق انقر ، Reading Room إلى انتقل ، الدخول تسجيل عند
 فوق وانقر
 .عائلتك في ما لشخص واقرأه كتابًا اختر .ج أو ، ب ، أ المستوى
 قيد تكن لم إذا بك الخاصة المرور لكلمة المدرسة حالة على رسالة لي أرسل
 التشغيل
 .الان حتى تكبير
 .C و B و A هي الأطفال رياض مستويات أن تذكر
 الثلاثاء
 وتشمها وتراها تسمعها التي الأشياء عن وتحدث للخارج اذهب - الكتابة
 .عنها جملة واكتب منها لكل صورة ارسم .صلة .اتصال .لمس
 .يغني طائًرا أسمع :مثال
 .____________ معأس أنا
 ._____________ أرى أنا
 .___________ أشم أنا
 .______________ تشعر انها .______________ لمس يمكنني
 الأربعاء
 .Unite for Literacy في إليه للاستماع كتابًا اختر - الاستماع
https://www.uniteforliteracy.com/ 
 .القصة في هاتعلمت أشياء 3 عن العائلة أفراد أحد أخبر
 الخميس
 يبدو ما أخبرني .لي المفضل طعامك وصف - التحدث
 بارد؟ أم ساخن هو هل ، أتى أين من ، مثل
 .... الغداء أو الفطور على
 /https://info.flipgrid.com على التسجيل يمكنك أو والديك أخبر
 .هو ما تخمين وسأحاول
EX: ان احب انا .ديوور صغير إنه .المحيط من يأتي المفضل طعامي 
 المفضلة في أو السلطة في أو المعكرونة في تناوله يمكنك .العشاء لتناول أكله
 هذا؟ ما .وباردة ساخنة آكلها أن أحب .فاهيتا
 عطلة - الجمعة
���� ������� : https://www.uniteforliteracy.com/ 

 
 الصفحة 2

 2-1 الصفوف



 -الإثنين
 /https://www.raz-kids.com إلى انتقل - القراءة
 Leveled Books فوق وانقر ، Reading Room إلى انتقل ، الدخول تسجيل عند
 فوق وانقر
 .عائلتك في ما لشخص واقرأه كتابًا اختر .بك الخاص القراءة مستوى
 .بك الخاصة المرور كلمة إلى بحاجة كنت إذا المدرسة حالة على لي اكتب
 K- = A ، B ، C / 1st = DI / 2nd = JM -تذكر
 الثلاثاء
 فأين ، الآن تريده مكان أي إلى الذهاب تستطيع كنت إذا - الكتابة
 أن تذكر .رحلتك عن رواية اكتب ستذهب هل
 والتسلسل ، الموضوع جملة ، الفترات ، الكبيرة الحروف استخدم
 قصتك قراءة يمكنك .والأخير ، ثم ، التالي ، أوالً  - الكلمات
 .flipgrid على أو سبوعالأ هذا التكبير على لي
 الأربعاء
 .Unite for Literacy في إليه للاستماع كتابًا اختر - الاستماع
https://www.uniteforliteracy.com/ 
 .القصة في تعلمتها أشياء 3 عن العائلة أفراد أحد أخبر
 .القصة في التفاصيل حول أسئلة طرح العائلة أفراد أحد من اطلب
 الخميس
 يبدو ما أخبرني .لي بالنسبة المفضل طعامك لي وصف التحدث
 بارد؟ أم ساخن هو هل ، أتى أين من ، مثل
 .... الغداء أو الفطور على
 /https://info.flipgrid.com على التسجيل يمكنك أو والديك أخبر
 .هو ما تخمين وسأحاول
EX: ان احب انا .ووردي صغير إنه .المحيط من يأتي المفضل طعامي 
 المفضلة في أو السلطة في أو المعكرونة في تناوله يمكنك .العشاء وللتنا أكله
 هذا؟ ما .وباردة ساخنة آكلها أن أحب .فاهيتا
 عطلة - الجمعة
���� �������: https://www.uniteforliteracy.com/ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ਪੰਨਾ 1 

ਅਪ੍ਰੈਲ 6-10 ਦਾ ਹਫਤਾ 
ਗ੍ਰੇਡ ਕੇ 
ਸੋਮਵਾਰ 
ਰੀਡਿੰਗ- https://www.raz-kids.com/ 'ਤ ੇਜਾਓ 
ਜਦੋ ਂਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾ ਂਲੇਵਲਡ ਬੁੱਕਜ ਼ਤ ੇਕਲਿਕ ਕਰ ੋਅਤੇ 
ਕਲਿੱਕ ਕਰ ੋ
ਲੈਵਲ ਏ, ਬੀ ਜਾ ਂਸੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਚੁਣ ੋਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸ ੇਨੂ ੰਪੜ੍ਹ.ੋ 
ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤ ੇਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ੋਜ ੇਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਹ ੈ
ਜ਼ੂਮ ਅਜੇ. 
ਯਾਦ ਰੱਖ ੋਕਿ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦ ੇਪੱਧਰ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਹਨ. 

ਮੰਗਲਵਾਰ 
ਲਿਖਣਾ - ਬਾਹਰ ਜਾਉ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾਂ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰ ੋਜ ੋਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹ,ੋ ਦੇਖਦ ੇਹ,ੋ ਬਦਬੂ 
ਪਾਉਂਦ ੇਹ,ੋ ਅਤੇ 
ਛੂਹ. ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰ ੇਇਕ ਵਾਕ ਲਿਖ.ੋ 
ਉਦਾਹਰਣ: ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂ ੰਗਾਉਂਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ. 
ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾ ਂ____________. 
ਅੱਛਾ _____________. 
ਮੈਨੂੰ ___________ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹ.ੈ 
ਮੈਂ ______________ ਨੂ ੰਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹਾ ਂਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈ______________. 

ਬੁੱਧਵਾਰ 
ਸੂਚੀਕਰਨ- ਇਕਜੁਟਤਾ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਚਣੁ.ੋ 
https://www.uniteforliteracy.com/ 
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਨੂ ੰਉਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ੋਜ ੋਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀਆ ਂਹਨ. 

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 
ਬੋਲਣਾ- ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਖਾਣਾ ਦੱਸ.ੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ੋਕਿ ਇਹ ਕੀ ਦਿਸਦਾ ਹ ੈ
ਜਿਵੇਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹ,ੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋ ਂਆਉਂਦੀ ਹ,ੈ ਕੀ ਇਹ ਗਰਮ ਹ ੈਜਾ ਂਠ ੰ,ੀ, ਇਹ ਹ ੈ
ਨਾਸ਼ਤੇ ਜਾ ਂਦੁਪਹਿਰ ਦ ੇਖਾਣ ੇਲਈ…. 
ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆ ਂਨੂ ੰਦੱਸ ੋਜਾ ਂਤੁਸੀਂ https://info.flipgrid.com/ ਤ ੇਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹ.ੈ 



ਸਾਬਕਾ: ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋ ਂਆਉਂਦਾ ਹ.ੈ ਇਹ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਹ.ੈ ਮੈਨੂੰ 
ਪਸੰਦ ਹ ੈ
ਇਸ ਨੂ ੰਰਾਤ ਦ ੇਖਾਣ ੇਲਈ ਖਾਓ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂ ੰਪਾਸਤਾ, ਸਲਾਦ ਵਿੱਚ, ਜਾ ਂਮੇਰ ੇਮਨਪਸੰਦ 
ਵਿੱਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹ ੋ
fajitas. ਮੈਂ ਇਸ ਨੂ ੰਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾ.ਂ ਇਹ ਕੀ ਹ?ੈ 

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ- ਛੁੱਟੀ 
ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ : https://www.uniteforliteracy.com/ 

 
ਪੰਨਾ 2 

ਗ੍ਰੇਡ 1-2 
ਸੋਮਵਾਰ- 
ਪੜ੍ਹਨਾ- https://www.raz-kids.com/ 'ਤ ੇਜਾਓ 
ਜਦੋ ਂਤੁਸੀਂ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਰੀਡਿੰਗ ਰੂਮ 'ਤ ੇਜਾਓ, ਲੇਵਲਡ ਬੁੱਕਜ'਼ ਤ ੇਕਲਿਕ ਕਰ ੋਅਤੇ 
ਕਲਿੱਕ ਕਰ ੋ
ਤੁਹਾਡ ੇਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪੱਧਰ. ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਚੁਣ ੋਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ੇਨੂ ੰਪੜ੍ਹ.ੋ 
ਜ ੇਤੁਹਾਨੂ ੰਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤ ੇਟੈਕਸਟ ਕਰ.ੋ 
ਯਾਦ ਰੱਖ-ੋ ਕ-ੇ = ਏ, ਬੀ, ਸੀ / ਪਹਿਲਾ = ਡੀਆਈ / ਦੂਜਾ = ਜ ੇਐਮ 

ਮੰਗਲਵਾਰ 
ਲਿਖਣਾ- ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹ ੋਹੁਣ ੇ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਿਖ.ੋ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 
ਵੱਡ ੇਅੱਖਰ, ਮਿਆਦ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਕ, ਅਤ ੇਕ੍ਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੋ
ਸ਼ਬਦ- ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਗੇ, ਫਿਰ, ਅਤ ੇਆਖਰੀ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ 
ਸਕਦੇ ਹ ੋ
ਮੈਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਜ਼ੂਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਲਿੱਪਗ੍ਰਿਡ' ਤੇ. 
ਬੁੱਧਵਾਰ 
ਸੂਚੀਕਰਨ - ਸਾਖਰਤਾ ਲਈ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਤ ੇਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਚੁਣ.ੋ 
https://www.uniteforliteracy.com/ 
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਨੂ ੰਉਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ੋਜ ੋਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀਆ ਂਹਨ. 
ਪਰਿਵਾਰ ਦ ੇਕਿਸ ੇਮੈਂਬਰ ਨੂ ੰਕਹਾਣੀ ਦ ੇਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ.ੋ 



ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 
ਬੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ.ੋ ਮੈਨੂ ੰਦੱਸ ੋਕਿ ਇਹ ਕੀ ਦਿਸਦਾ ਹ ੈ
ਜਿਵੇਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹ,ੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋ ਂਆਉਂਦੀ ਹ,ੈ ਕੀ ਇਹ ਗਰਮ ਹ ੈਜਾ ਂਠ ੰ,ੀ, ਇਹ ਹ ੈ
ਨਾਸ਼ਤੇ ਜਾ ਂਦੁਪਹਿਰ ਦ ੇਖਾਣ ੇਲਈ…. 
ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆ ਂਨੂ ੰਦੱਸ ੋਜਾ ਂਤੁਸੀਂ https://info.flipgrid.com/ ਤ ੇਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹ.ੈ 

ਸਾਬਕਾ: ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋ ਂਆਉਂਦਾ ਹ.ੈ ਇਹ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਹ.ੈ ਮੈਨੂੰ 
ਪਸੰਦ ਹ ੈ
ਇਸ ਨੂ ੰਰਾਤ ਦ ੇਖਾਣ ੇਲਈ ਖਾਓ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂ ੰਪਾਸਤਾ, ਸਲਾਦ ਵਿੱਚ, ਜਾ ਂਮੇਰ ੇਮਨਪਸੰਦ 
ਵਿੱਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹ ੋ
fajitas. ਮੈਂ ਇਸ ਨੂ ੰਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾ.ਂ ਇਹ ਕੀ ਹ?ੈ 

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ- ਛੁੱਟੀ 
ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ: https://www.uniteforliteracy.com/ 
	
	
	
	


