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This week we are going to learn new vocabulary about FOOD. 

LESSON 1 – Food Vocabulary 

 Go to page number 64 in your Class Book. You need to do exercises 1, 2 

and 3. 

 

-  Exercise 1: Listen point and repeat / Lesson 1 animation.  

Han d’observar el dibuix de la pàgina 64, escoltar les paraules del nou vocabulari  

i trobar-les en el dibuix. És interessant que abans cliqueu al vídeo i veieu 

l’animació on s’introdueix el nou vocabulari.  

- Exercise 2: Listen and say the word.  

Han d’escoltar el número, trobar-lo al dibuix i dir en veu alta la paraula 

corresponent. Per exemple: Number 8 = sandwiches  

Si cliqueu a la icona es desplegarà l’exercici. Cal arrossegar la paraula al costat 

del número corresponent. 

- Exercise 3: Sticker time! We can’t stick the food but you can take a look 

and chant!  

No tenim les enganxines però podem escoltar el segon àudio i cantar 

anomenant, per ordre, els aliments que hi ha a la graella. 

VIDEO EXPLICATIU 

https://drive.google.com/file/d/13cboYqdm5eO9P5mwZV7gtz3CGz_1rrFT/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/13cboYqdm5eO9P5mwZV7gtz3CGz_1rrFT/view?usp=sharing
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 Go to page number 55 in your Activity Book. You need to do exercises 1 

and 2.  

 

-  Exercise 1: Find the words. Underline.  

Han de marcar els noms dels aliments amb el subratllador, fent servir un color 

diferent per cada paraula.  

- Exercise 2: Look and match.  

Han d’encerclar o subratllar la paraula (trieu l’eina que us vagi millor). 

Cliqueu a aquesta icona i escriviu el nom de cada peça de roba. 

 

LESSON 2 – I like... 

 Go to page number 65 in your Class Book.  You need to do exercises 1, 2 

and 3. 

 

- SONG - Exercise 1: Part 1. Listen and sing. /Part 2. Listen and number.  

Cliqueu al vídeo per veure l’animació de la cançó. Si cliqueu a (al 

reproductor) podreu veure la lletra de la cançó subtitulada. 

Després d’escoltar la cançó fem l’exercici. Cliqueu al tick  per fer-lo. 

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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- Exercise 2: Follow and match.  

Han de seguir les línies de colors per trobar quins aliments agraden a cada 

personatge i arrossegar les paraules al lloc corresponent. 

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

Say and Play.  “I like…” 

Activitat en parella: un ha de completar la frase “I Like...” amb un dels 

aliments treballats i l’altre ha de dir a quin personatge de l’exercici anterior 

es refereix. Tal com fan els nens de la imatge. 

 

 Go to page number 56 in your Activity Book.  You need to do exercise 1. 

 

- Exercise 1: Look, number and write.  

Observeu la imatge i trieu el número del personatge que es representa en cada 

cas. Busqueu quins aliments li agraden i escriviu els noms.  
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LESSONS 3 and 4 – Life skills 

 

 Go to page number 66 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 food.  

Han d’observar les imatges i anomenar els aliments que veuen. 

- Exercise 2: Listen and number.  

Han d’escoltar amb atenció i enumerar les imatges. 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. 

 

 Go to page number 67 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.  

- Exercise 2:  Listen and choose.  

Han d’escoltar amb atenció i triar la cara contenta o trista en funció de si 
escolten que l’aliment agrada o no.  
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 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. 

 


