Faça cartões de palavras
com pares de verbos
irregulares no pretérito ir/foi, sentir/senti,
ficar/fiquei, sair/sai,
comer/comi e
desenhar/desenhei.
Embaralhe as cartas e
combine-as o mais rápido
que puder
Pense na sua história
favorita. Onde vivem as
personagens? Onde acontece
a ação? desenhe um mapa
que inclua detalhes da
história.

delicado • oco • rígido •
pegajoso • útil • simples
Estas são todas as palavras
que descrevem. Vá em uma
caça ao tesouro para itens
que se encaixam em cada
descrição!

Vá em uma caça ao sufixo.
Pegue um livro e tente
encontrar pelo menos uma
palavra que termine com
cada um desses sufixos: -ish,
-ly, -ment, -est e -ful.

Pesquise seu animal
favorito. Faça um desenho
do animal e onde ele vive.
em seguida, liste cinco
novos fatos que você
aprendeu.

Leia um novo livro e
escreva uma resenha.
Descreva o que você
gostou e o que não
gostou. Compartilhe sua
avaliação com um/uma
amigo/a ou um membro
da família

Faça um desenho de
você mesmo ao lado de
um personagem de livro.
Marque os detalhes na
imagem para mostrar
como você e o
personagem são iguais e
como você é diferente.

pequena . feliz . corre .
gritar . fácil . estranho

casca, caneta e tronco
são palavras de
significado múltiplo.
Para cada palavra,
desenhe uma imagem
que mostre dois
significados diferentes e
escreva uma frase para
descrevê-la.
Em um livro que você
está lendo, encontre
cinco palavras que você
não conhece. Tente
descobrir o significado
procurando pistas nas
palavras ao seu redor.
Em seguida, use um
dicionário para verificar
seus palpites.
crescer • regar • querer
•
cheio • rir • feito
Escreva cada palavra
visual em um cartão de
nota. Veja a rapidez com
que você pode ler todos
eles. Então, tente bater
seu recorde!
Use as letras do seu
nome e sobrenome para
formar o maior número
possível de palavras
menores.

Encontre um poema que
você goste. Pratique a
leitura em voz alta e dê
uma apresentação para um
amigo ou membro da
família.

Vá em uma caça ao
tesouro de prefixo.
Pegue um livro e tente
encontrar pelo menos
uma palavra que
comece com cada um
desses prefixos: re-, ex, de-, dis- e un-,

Entreviste amigos e
familiares sobre seus
livros favoritos. Peça-lhes
que digam sobre o que é o
livro e o que eles gostam
nele.

Leia um livro informativo.
Conte a um amigo ou
familiar sobre isso.
Explique a ideia principal
e conte sobre três detalhes
importantes.

Para cada palavra,
escreva um sinônimo e
um antônimo. então,
pense em seu próprio
conjunto de palavras
relacionadas.

Grave um vídeo para
mostrar como fazer um
artesanato, aprender
uma habilidade ou
jogar um jogo. Use
palavras como
primeiro, próximo,
enquanto, depois antes,
agora, e finalmente ao
explicar o que fazer.
leve. ver. pessoas. ter.
tentar. cerca de. só
Escreva cada palavra
visual em um cartão de
nota. Veja a rapidez
com que você pode ler
todos eles. Então, tente
bater seu recorde!

Grave-se lendo um
pequeno livro. Pratique
primeiro para fazer sua
voz soar natural
enquanto você lê.
Compartilhe sua
gravação com um
amigo ou membro da
família mais jovem.

Imagine que um
personagem favorito
está vindo para visitar
por um dia. Pense no
que o personagem
gostaria e faça um
cronograma que inclua
refeições e atividades.

Conte uma história
tirando fotos para
mostrar o cenário, os
personagens e os
principais eventos.
Compartilhe as fotos e
sua história com um
amigo ou membro da
família.
Releia uma história
favorita em voz alta.
Enquanto você lê, use
uma voz diferente para
cada personagem e para
o narrador (a voz que
conta a história).

A letra g pode fazer um
som forte (goat) e um
som suave (giant).
Pegue um livro e
procure os dois sons de
g. Faça duas listas de
palavras
Escreva para o seu
autor favorito.
Compartilhe o que você
gosta sobre os seus
livros. Faça uma
pergunta ou sugira uma
ideia para um novo
livro.

