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This week we are going to do Lesson 5 and Lesson 6.  

We’ll learn new vocabulary about FRUIT and new grammar: I LIKE… / I DON’T LIKE… 

 Go to pages 68 and 69 in your Class Book. You need to do exercises 1, 2 and 3. 

  Exercise 1: Listen and follow the story 

Recordeu, si cliqueu a (al reproductor) podreu veure els subtítols. 

- Exercise 2: Find and circle.  

Han d’observar les vinyetes de la historia amb atenció i trobar els quatre objectes 

que hi ha a l’exercici 2. Encercleu els objectes directament a la imatge utilitzant el 

llapis. 

- Exercise 3: Listen and Repeat. What do you think about the story?  

Did you like it? 

Han d’escoltar i repetir tres opinions relacionades amb la història. Han d’expressar la 

seva opinió i encerclar una de les tres cares de la imatge.  

 

VIDEO EXPLICATIU 

https://drive.google.com/file/d/1fhhKiJZQ-lYkivamHRLqRcupGzZvMJAW/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1fhhKiJZQ-lYkivamHRLqRcupGzZvMJAW/view?usp=sharing
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 Go to page number 70 in your Class Book.  You need to do exercises 1, 2 and 3. 

 

- Exercise 1: Listen, point and repeat. Listen and say the word. 

  Look and match. 

Han d’escoltar, relacionar la paraula amb la imatge corresponent  i repetir les 

paraules del nou vocabulari. Tot seguit, han d’escoltar el següent àudio i dir el nom de 

la paraula corresponent al número que escoltaran. Per exemple: 3 = oranges. 

A l’exercici  cal relacionar la paraula amb el dibuix de cada fruita. 

- Exercise 2:  Listen and say the number. Listen and repeat  

Han d’escoltar amb atenció les frases i dir amb quin número de les imatges de 

l’exercici 3 es corresponen. Poden repetir-les per practicar la part oral.  

- Exercise 3: ORAL. -  Make sentences using the new vocabulary and grammar. 

Say and Play. I LIKE… / I DON’T LIKE… 

Activitat en parella: un ha de dir la frase i l’altre ha de dir a quina imatge, número, es 

refereix. Tal com fan els nens de la imatge. 

 

You’ll also find a GAME at 
pages 68 and 70! 

 

Check it! 
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 Go to page number 60 in your Activity Book.  You need to do exercises 1 and 2. 

- Exercise 1: Count and write.   

Han  de comptar quantes fruites hi ha de cada tipus i anotar la quantitat. 

- Exercise 2: Look and write.  

Han d’observar les imatges i redactar les frases que dirien els personatges igual que 

a l’exemple donat. 

 Draw yourself at the picnic and write it. 

Podeu fer aquest exercici en una llibreta o full. Us facilitem una plantilla (a la 

graella d’activitats) per si la voleu fer servir.  

Would you like to share it with us? 

I, si voleu (no és obligatori), ens podeu enviar el resultat a: 

fcps.1rb@gmail.com   (1r A i B) 

fcps.1rc@gmail.com   (1r C)  

 

mailto:fcps.1rb@gmail.com
mailto:fcps.1rc@gmail.com

