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Photo Scavenger Hunt List
Take a photo of everything on this list that you can! You can take the
camera home, to school, and even to the store to take photos.


Have a friend or family member take a photo of you.



Take some photos of the inside and outside of your house. Also, in the evening,
turn on the lights of your house and take a picture of your house from outside.



Take an interesting photo of the ceiling in your home.



Look up! Take some photos of trees, snow, and other nature in your
neighborhood.



Take a photo of the people that take care of you.



Take some photos of your kitchen. Also, snap photos of some meals being
prepared. Who cooks at your house?



After a meal, how do your dishes get cleaned? Take a photo!



Take a photo of bananas at the grocery store.



Does your family ever order a pizza? Take a photo of a pizza delivery vehicle.



Does your family ever eat chicken? Show us where you get your chicken from. Is it
from a grocery store? A restaurant? KFC? What does the chicken look like?



Take a picture of your feet with your shoes on.



(If you go to school) Where do you go to school? What does the building look
like? What do the classrooms look like? Who is your teacher? Do you take the
school bus? Take some photos of your classmates learning. Snap a few photos at
recess too.



Take some photos of your friends



How does your family get around? Take some photos of your family with your
main mode of transportation.



Take a photo of a Wisconsin license plate.



…Anything else you want to share?

!"#$#%&'(")*+,-.'$/#0'1*+2."'0%3*4#&*5/,67

ค้นหาสิ่งที่น่ารู้จากรูปภาพ	
  
	
  กฤระเบียบ	
  ในการถ่ายรูป	
  ถ่ายรูปทุกอย่างที่คิดว่าน่าสนใจและน่าตื่นเต้นตาม	
  
ในข้อดังต่อไปนี้	
  ภายในสองวัน	
  คุณสามารถเอากล้องถ่ายรูปไปถ่ายที่บ้าน	
  โรงเรียน	
  
ร้านขายของ	
  ทุกๆที่ที่อยากจะถ่าย.	
  ใช้กล่องถ่ายรูปได้ตามสะบายได้ต้องกังวลว่าจะทำเสีย	
  
แต่ก็ครวระวังนิดหน่อง	
  
	
  	
  
โชคดี	
  คิดอย่างสร้างสรรค์ที่จะถ่ายรูป	
  ขอให้สนุกกับการถ่ายรูป	
  

	
  	
  
 คุณพักอยู่ที่ไหน	
  
 ใครเป็นคนดูแลหนู	
  
 โรงเรียน	
  
 เพื่อน	
  
 อาจารย์	
  
 คุณไปซื้อกับข้าวที่ไหน	
  (ตลาด)	
  หรือ	
  อาหารที่คุณชอบ	
  ผลไม้	
  ผัก	
  ดอกไม้	
  
 เกมที่ชอบเล่น	
  หรือ	
  ไทยเกม	
  หรือ	
  ของเล่น	
  
 เวลาคนไทยเดินทางให้ยายพหนะอะไร	
  ตุ๊กตุก	
  จรักยาน	
  รถทัว	
  
 อะไรที่ทำให้คุณมีความสุข	
  
 อะไรที่คุณคิดว่าสวยงาม	
  หรือ	
  ที่คุณชอบ	
  
 อะไรที่คุณคิดว่าหาได้เฉพาะในประเทศไทย	
  
 ธรรมชาติ	
  (ภูเขา	
  ต้นไม้	
  แม่น้ำ	
  ดอกไม้)	
  
 ถ่ายรูปที่คิดว่าน่าสนุกและน่าสนใจ	
  
 ถ่ายทุกอย่างที่อยากจะถ่าย	
  และที่อย่างจะแบ่งปันให้เพื่อนฝรั่งที่อเมริกาได้เรียนรู้	
  

