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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  

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

 You need to do exercises 1 and 2 

-  Exercise 1: Look and say the animals. Write.  

Han d’observar les imatges i anomenar els animals que veuen. Tot seguit, han 

d’escriure els noms dels animals. 

- 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. 



 

                                                                                                                
 
 

  COL·LEGI SANT JOSEP 

ENGLISH DEPARTMENT 

2nd  GRADE 

 

ENGLISH DEPARTMENT  

2nd GRADE 

 

 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. Write. 

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. 

També han d’escriure la quantitat d’entrades que es compren en cada cas. 

 

 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 exercises 1 

and 2. 

- Exercise 1: Listen and circle the correct words.  

Han  d’escoltar atentament i triar la paraula correcta de les dues opcions 

donades. 

- Exercise 2: Look, read and number. 

Han de relacionar les frases amb les imatges tot escrivint el número de la frase 

a la imatge corresponent. 

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

and 2. 

 

- Exercise 1: Look and tick the children following the country code.  

Han de fer tick a les imatges on els nens i les nenes estan seguint les normes 

a tenir en compte al camp o entorn rural. 

- Exercise 2: Look again. Read and number.  

Han de relacionar les normes a seguir al camp o entorn rural amb la imatge 

corresponent de l’exercici 1. 

  


