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Procure a definição de cada
palavra e anote-a. Em
seguida, escreva um
parágrafo usando todas as
cinco palavras.
Leia dois artigos
informativos sobre o
mesmo tópico. Liste os
detalhes importantes que
estão incluídos em ambos
os textos.

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

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

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

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

Grave um vídeo
para mostrar como
fazer um
artesanato, aprender
uma habilidade ou
jogar um jogo. Use
palavras como
primeiro, próximo,
enquanto, então,
antes, agora e
finalmente ao
explicar o que
fazer.
Leia um novo livro
e escreva uma
resenha. Descreva o
que você gostou e o
que não gostou.
Compartilhe sua
avaliação com um
amigo ou membro
da família.

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

Inicie uma coleção de
palavras. Ouça as
palavras que você não
conhece, procure suas
definições e anote-as.
Adicione uma estrela
ao lado de cada palavra
toda vez que você a
usar!

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 pelo menos
uma palavra para cada
uma dessas raízes
latinas: ject (lançar),
port (carregar), tact
(tocar), form (fazer) e
vis (ver). Use um
dicionário para ajudar!

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

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

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.

Primavera, pato, nota de
brinde e parque são todos
significados
múltiplospalavras. Para cada
palavra,desenhe uma
imagem que mostre dois
significados diferentes e
escreva uma frase para
descrevê-la.

Read a science fiction
or fantasy book.
Describe a character
who reminds you of
someone you know or
a scene from the book
that reminds you of
something in your life.

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.

Leia um livro de ficção
realista. Que lição os
personagens aprendem
sobre a vida? Escreva um
parágrafo sobre este tema.

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

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

Encontre um poema
que você goste e
pratique a leitura em
voz alta. Em seguida,
crie uma batida para
acompanhá-lo. (Tente
bater um lápis em uma
mesa!) Grave a si
mesmo lendo o poema
no ritmo da batida.

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

Vá em uma caça ao sufixo.
Pegue um livro e tente
encontrar pelo menos uma
palavra que termine com
cada um desses sufixos: ous,-ive, -tion, -ize, -al e ness.

