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This week we are going to do Lesson 3 and Lesson 4. 

 You can go back to your Class Book (pages 54 and 55) and revise the 

new vocabulary.  

Abans de començar les activitats podeu revisar el vocabulari treballat a les 

pàgines anteriors. 

  Go to page number 56 in your Class Book and watch the video  

You need to do exercises 1 and 2.  

Si cliqueu a (al reproductor) podreu veure els subtítols. 

-  Exercise 1: Look and say the clothes.  

What are Rihanne and Hayden wearing? 

Remember: “She is wearing….” /”He is wearing…” 

Han d’observar les imatges i dir quina roba porten la Rihanne i l’Hayden. 

- Exercise 2: Listen and number.  

Han d’escoltar amb atenció i enumerar les imatges. Cliqueu al tick  per fer 

l’exercici. Deixeu que l’ escoltin 3 vegades: primera vegada per escoltar i 

observar les imatges, segona vegada per fer l’exercici i tercera per acabar i/o 

repassar. 
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Go to page number 57 in your Class Book.  You need to do exercises 1 

and 2. 

 

- Exercise 1: Listen and point. Listen and repeat. 

Han d’escoltar i assenyalar la imatge corresponent. Tot seguit, han de tornar a 

escoltar i repetir les frases. Podeu tornar a veure el fragment de vídeo 

corresponent. Si cliqueu a (al reproductor) podreu veure els subtítols. 

- Exercise 2:  Listen and number. 

Han d’escoltar amb atenció i enumerar les imatges. Cliqueu al tick  per fer 
l’exercici. Deixeu que l’ escoltin 3 vegades: primera vegada per escoltar i 
observar les imatges, segona vegada per fer l’exercici i tercera per acabar i/o 
repassar. 

 

 Would you like to make your mini-book? You can print it! 

 

(Si voleu fer el mini-book, el trobareu adjunt a la graella de tasques setmanals.) 

Compte! Caldrà imprimir a doble cara o enganxar ambdues pàgines. 
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 Go to page number 48 in your Activity Book.  You need to do exercise 1. 

 

- Exercise 1:  

a. Listen and say YES or NO. 

Han  d’escoltar i observar bé les imatges. És correcte el que diuen? 

b. Tick the clothes you can see. 

Han d’observar i marcar les peces de roba que poden veure. 

 

 Go to page number 49 in your Activity Book.  You need to do exercise 1. 

 

- Exercise 1:  

 

a. Look and circle the good friends. 

Han d’encerclar els dibuixos que demostrin bones actituds. Si cliqueu i deixeu el 

ratolí uns segons a sobre del llapis  podreu triar el color que us agradi per 

fer l’exercici.  Podeu aprofitar per anomenar-los en anglès. 

b. Tick the words in the picture. 

Han de llegir la llista  de paraules i fer un tick si la paraula que han llegit surt a 

la imatge.  


