Holiday Homework
Dear Parents
Please Encourage your child to
read books during the
Summer Holiday.
Some fun activities to do
during the Summer:
-Develop fine motor skills: Encourage her to
make free hand drawings and color them.
- Count all the windows in your house.
-Play memory games.
- Use a small cup to fill a bucket of water –
count.
- Do a talent show with friends.
- Read a book with your child and let her tell
you the beginning, middle and end.
- Give someone a compliment.
- Draw a map of your house.
- Practice Phonics and Math Games on
Education City.
- Read books with your daughters and ask
questions about the book.
- Make playdough and let them improve their
fine motor skills.
- Take them grocery shopping and learn how
to work with money.
- Count objects everywhere you go and ask
them what color it is.
- Do baking with your daughter, make
cupcakes or cookies and learn about
measuring.
- Let them play outside as much as they can.
- Stay off the Ipad!
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