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TASQUES RECOMANADES ENGLISH SETMANA 30 MARÇ - 3 D’A BRIL DE 2020 

 

Aquesta setmana, us recomanem realitzar una activitat de teatre musical en anglès a través 

d’instagram. És una activitat adreçada a tota la família  que es realitzarà el dijous dia 2 

d’abril a les 11.00h,  al compte d’ instagram  @jumpingducks . 

 La cançó serà Happy, de Pharrel Williams, i us podeu descarregar el material aquí: 

https://jumpingducks.com/media/material-tallers/        Contrasenya: jumpingducks-2305.  

Esperem que us agradi!  

 

ENGLISH 

1ST OF 

PRIMARY 

·          

- Hello! How are you today?  Ei, Fa molt que no cantem aquesta cançó. Us animo a 

escoltar-la i preguntar a tots els membres de la família com estan en anglès. Serà 

divertit!   

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

 

SEASONS:  Ha arribat la primavera i és un  bon moment per aprendre les estacions 

de l’any en anglès. Us proposo diverses activitats que estic segura us agradaran: 

 

• Escolteu la cançó de les estacions de l’any. Jo he triat aquesta, però segur 

que en trobeu d’altres ben xules. 

https://www.youtube.com/watch?v=EHnO_LpfsIg 

 

•  A continuació, podeu fer l’activitat que proposo a l’annex 1. No cal que 

imprimiu res. La podeu fer oralment. 

 

            Quin nom li posaries a cada imatge? I on posaries cada objecte? 

 

•  Com es diu primavera en anglès? 

 

            Feu un dibuix d’aquesta estació de l’any i escriviu en nom.  

 

• Si entreu en aquest link, trobareu activitats online per pintar. 
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http://www.sheppardsoftware.com/scienceforkids/seasons/paintandmake/paintandma

kesnowmen.htm 

 

Que vagi molt bé aquesta setmana! ☺ 

 

2ND OF 

PRIMARY 

- Hello! How are you today?  Ei, Fa molt que no cantem aquesta cançó. Us animo a 

escoltar-la i preguntar a tots els membres de la família com estan en anglès. Serà 

divertit!   

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

 

SEASONS:  Ha arribat la primavera i és un  bon moment per repassar les estacions 

de l’any en anglès. Us proposo diverses activitats que estic segura us agradaran: 

 

• Canteu la cançó de les estacions de l’any. Ja l’hem escoltat a classe, així que 

tots i totes la sabeu.     

          https://www.youtube.com/watch?v=EHnO_LpfsIg 

• A continuació, podeu fer l’activitat que proposo a l’annex 1. No cal que 

imprimiu res. La podeu fer oralment.  

 

           Quin nom li posaries a cada imatge? I on posaries cada objecte? 

 

• Com es diu primavera en anglès? 

 

        Feu un dibuix d’aquesta estació de l’any i escriviu en nom.  

 

• Si entreu en aquest link, trobareu activitats online per pintar. 

http://www.sheppardsoftware.com/scienceforkids/seasons/paintandmake/paintandma

kesnowmen.htm 

 

Que vagi molt bé aquesta setmana! ☺ 

 

3RD OF 

PRIMARY 

Hello everyone! How are you today? 

 

Aquesta setmana us proposo les següents activitats: 

 

• Amb tants dies a casa i, potser, havent de compartir  el material i l’espai de 
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treball amb germans, germanes, papes  o mames, és probable que necessiteu 

una miqueta d’organització. Us animo a realitzar aquesta manualitat que us 

ajudarà a tenir el material ben endreçat i, a l’hora, practicar la vostra 

comprensió oral en anglès.  

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/how-videos/how-make-desk-organiser 

 

• Xafardegeu aquesta web trobareu molts jocs, vídeos i activitats diverses. 

Comenceu amb les de level 1 i, si les trobeu mol fàcils, podeu anar pujant de 

nivell. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/resources 

 

Que vagi molt bé la setmana! 

4TH OF 

PRIMARY 

Hello everyone! How are you today? 

 

• Ha arribat la primavera i us proposo fer aquesta lectura sobre les estacions de 

l’any i realitzar el joc que es proposa més a baix, on diu “game”. 

           https://learnenglishkids.britishcouncil.org/reading-practice/seasons 

       Us recomano fer servir el diccionari per consultar totes aquelles paraules que 

no       conegueu. 

 

• Xafardegeu aquesta web trobareu molts jocs, vídeos i activitats diverses. 

Comenceu amb les de level 1 i si les trobeu mol fàcils podeu anar pujant de 

nivell. 

             https://learnenglishkids.britishcouncil.org/resources 

 

Que vagi molt bé la setmana! 

 
 

5TH OF 

PRIMARY 

Good morning everyone!! Here you have some new tasks and ideas to practice 

english:  

● Vols practicar els noms dels països i les nacionalitats? Juga al JCLIC 

anomenat “We are all citizens of the same world”. 

https://clic.xtec.cat/projects/tobe/jclic.js/index.html 

● Vols seguir aprenent verbs en anglès per d’aquí un temps arrassar al joc del 
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Kaboom? Juga al JCLIL “Los verbos en inglès (regular verbs)” 

https://clic.xtec.cat/projects/ver_ingl/jclic.js/index.html 

● També pots fer la lectura sobre l’espai: 

https://clic.xtec.cat/projects/space/jclic.js/index.html 

6TH OF 

PRIMARY 

Aquesta setmana ja respirem les vacances. On estava el noi la setmana passada? 

Escolta aquesta grammar chant  i esbrina! Presta atenció a les formes del passat del 

verb to be. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-chants/i-was-the-seaside 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/grammar-chants-i-

was-at-the-seaside-worksheet-2017.pdf 

Londres és la capital d’Anglaterra. Aquest vídeo sobre el els llocs turístics que podem 

visitar a Londres t’ajudarà a practicar les teves habilitats de comprensió oral . 

https://www.esolcourses.com/content/lifeintheuk/london/videoquiz.html 

Fixa’t en la postal de Londres i després fes les activitats que t'ajudaran a practicar la teva 

expressió escrita  en anglès. 

 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/writing-practice/postcard-london 
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MATCH: 

 

 

  

 
 
 
 
 

MATCH: 

CAN  YOU TELL  ME WHAT  SEASON  IT  IS? 

SPRING       SUMMER        AUTUMN     WINTER 


