Pesquise seu animal
favorito.Faça um desenho do
animal e seu habitat.Em
seguida, liste cinco novos fatos
que você aprendeu.

Vá em uma caça ao
tesouro gramatical.Em
um livro você
estálendo, encontre e
liste dez substantivos,
dez verbos e dez
adjetivos.

Encontre um poema que você
goste, e praticar a leituraem voz
alta. Em seguida, crie umbater
para ir com ele. (Tentar batendo
um lápis em ummesa!) Grave
você mesmo lendo o poema em
ritmo da batida.

Entreviste amigos sobre
seus livros favoritos. Peçalhes que digam sobre o
que trata cada livro e do
que eles gostam

Leia dois livros
do mesmo autor.
Desenhe um
diagrma de Venn
para mostrar o que é
semelhante e o que é
diferente.

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.

Leia uma biografia ou
uma autobiografia.
Liste três fatos que
você aprendeu com o
livro.

Grave um vídeo para mostrar
como fazer artesanato, aprender
uma habilidade, ou jogar
um jogo. Usar palavras
como primeiro, depois,
enquanto, então, antes, agora e
finalmente como você explica

Alguns prefixos estão
relacionados a números.
Escreva pelo menos uma
palavra para cada um
destes prefixos: uni- (um),
bi- (dois), tri- (três), quad(quatro), quint- (cinco) e
centi- (cem).

Desenhe um mapa que
mostre a configuração em
um livro que você está
lendo. Adicione detalhes
do livro ou da sua
imaginação.

Complexo, desafiador,
elegante, benéfico e flexível
são todas as palavras que
descrevem.
Vá em uma caça ao tesouro
para itens ou imagens que se
encaixam em cada descrição!

Grave a si mesmo
lendo um capítulo de
um livro. Pratique
primeiro parafaça sua
voz soar natural
enquanto você lê.
Compartilhe sua
gravação com um
amigo ou membro da
família mais jovem.

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

Existem três maneiras de
pronunciar o sufixo -ed:
/ed/ como em rented, /ct/
como em sailed e /t/
como em jumped. Em um
livro que você está lendo,
encontre cinco exemplos
de cada som de -ed.

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: pro-,
multi-, sub-, trans- e con-,

Conte uma história
tirando fotos para
mostrar o cenário, as
personagens e os
principais eventos.
Compartilhe as fotos e
sua história com um
amigo ou familiares.

Leia um livro de ficção
científica ou fantasia.Descreva
um personagem que o faça
lembrar de alguém que você
conhece ou uma cena do livro
que o faça lembrar de algo em
sua vida.

Encontre um exemplo de
cada um desses recursos
de texto: um índice, um
índice, um glossário, um
diagrama rotulado, uma
foto legendada, um título e
um subtítulo.

Leia sobre outra parte do
mundo. Crie um folheto
de viagem com fatos e
informações, incluindo
pontos turísticos
interessantes, atividades
divertidas e comidas
deliciosas.

leia dois artigos informais
sobre o mesmo tema. Liste os
detalhes importantes que estão
incluídos em ambos os textos.

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

Escreva para o seu autor
favorito. Compartilhe o que
você gosta sobre seus
livros.Faça uma pergunta ou
sugira uma ideia para um novo
livro

Use as letras no Summer
Reading Bingo para
formar o maior número
possível de palavras
menores.

Vá em uma caça ao
sufixo. Pegue um livro e
tente encontrar pelo
menos uma palavra que
termine comcada um
desses sufixos:-able, tion, -ous, -ture,e -ive.

