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

We’ll learn new vocabulary about ANIMAL BODY PARTS. 

 Go to pages 58 and 59 in your Class Book . 

 You need to do exercises 1, 2 and 3. 

  Exercise 1: Listen and follow the story 

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

- Exercise 2: Find, circle and write.  

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

hi ha a l’exercici 2 i escriure els seus noms.  Encercleu els objectes directament a la 

imatge utilitzant el llapis i cliqueu al tick  per escriure els noms amb el teclat..  

 

- 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 historia. Han d’expressar la 

seva opinió i encerclar una de les tres cares de la imatge.  
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 Go to page number 60 in your Class Book.  You need to do exercises 1, 2 and 3. 

 

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

Han d’escoltar, assenyalar la imatge corresponent i repetir les paraules del nou 

vocabulari. Tot seguit, han d’escoltar el següent audio i dir el nom de la paraula 

corresponent al número que escoltaran. Per exemple: 3 = feet 

- Exercise 2:  Listen and say the number. Listen and repeat. (listen and match, 

you’ll find it next to exercise 1). 

Han d’escoltar amb atenció les descripcions del animals i dir a quin número de les 

imatges anteriors es correspon. Han de repetir les descripcions per practicar la part 

oral. Si cliqueu el tick que hi ha a l’exercici 1 es desplegarà aquesta mateixa activitat 

2. Cal escoltar els diferents àudios on es descriuen els animals de la imatge i 

relacionar-los amb el nom de l’animal corresponent. 

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

What animal is your partner talking about? Say and Play. 

Activitat en parella: un ha de descriure un animal i l’altre ha de dir de quin animal es 

tracta. Tal com fan els nens de la imatge. 

 

 

 

 

You’ll also find a GAME at 
the end of page 60! 

 

Check it! 
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 Go to page number 50 in your Activity Book.  You need to do exercises 1 and 2. 

- Exercise 1: Remember the story and match.  If you need it, watch the story 

again (go back to your class book). 

Han  de clicar el tick i relacionar les imatges.  

- Exercise 2: Write the animal.  

Han d’escriure els noms dels animals. Trobareu el tick al costat del braç de la Neena, 

dibuix 1.  

 

 Go to page number 51 in your Activity Book.  You need to do exercises 1 and 3. 

- Exercise 1: What’s missing? Choose.  

Han de relacionar el que falta a cada animal triant la paraula correcta en cada cas. 

- Exercise 3: 

a) Read and tick.  

Han de llegir les frases i triar l’animal que es descriu. 

b) Write about your favourite animal. Make 5 sentences to describe it using the 

new vocabulary and grammar.  

Aquesta activitat és de retorn. Trobareu el document per fer-la a la graella 

d’activitats. Han de dibuixar i descriure el seu animal preferit fent servir el 

vocabulari i les estructures gramaticals treballades. 


