FULL INFORMATIU
Alumnes d’Infantil

JUNGLE FUN 2
Totes les activitats, jocs, cançons, cants i contes han estat seleccionats amb cura per
assegurar-nos que el vostre fill/a se sent motivat per aprendre. Els nens aprendran paraules i
expressions bàsiques, cançons i cants i escoltaran i interpretaran contes. A aquesta edat,
l’èmfasi es posa a escoltar i a parlar o a actuar per il·lustrar el significat.
El material té uns contes amb unes il·lustracions i uns gravats excepcionals. Cada conte té la
seva cançó, que ajuda a crear una experiència d’aprenentatge completa per al vostre fill/a.

CONTINGUTS DE LES UNITATS
Durant el primer trimestre, el vostre fill agafarà contacte amb els personatges del curs
d’anglès, en Tommy, la Tina i la Polly, i aprendrà sobre l’aula (pencil, teacher, floor...), la família
(brother, granny, baby...), parts del cos (arm, head, mouth...) i alguns elements relacionats amb
el Nadal. També es tractarà el vocabulari dels colors, números, formes geomètriques i mida.
En el segon trimestre, els temes que s’ensenyaran seran les
joguines del parc (slide, bike, ball...), la roba (T-shirt, dress,
scarf...) i algunes professions (police officer, fire fighter...).
També els colors, els números i el triangle.

Polly

A l’últim trimestre, es tractaran els temes del menjar
(biscuit, apple, pear, sandwich...), els animals (cat, cow,
sheep, chicken...), la naturalesa (mountain, sea, river...), els
colors taronja, marró i lila i la forma geomètrica del
rectangle. A més, tindrà multitud d’oportunitats de repassar
el vocabulari i els conceptes d’unitats anteriors per tal de
consolidar-les a la memòria.

COM PODEU AJUDAR EL VOSTRE FILL/A

Tommy

Com a punt de partida, és important interessar-vos per les classes d’anglès, per tal que el nen
senti que li feu costat i estigui animat i motivat per aprendre cada cop més.
-Li podeu demanar que us expliqui com estan en Tommy, la Tina o la Polly i que us ensenyi a
dir alguna cosa que no sapigueu en anglès
-Els nens tindran un pop-out a cada unitat, que portaran a casa per ensenyar-lo als pares i
utilitzar-lo per cantar-los la cançó i explicar-los el conte.
-Com a part del material de l’alumne, el vostre fill tindrà un CD amb les cançons del curs per
gaudir-ne a casa; podeu escolar aquest CD regularment, i això l‘ajudarà a aprendre les
cançons i, per tant, a interioritzar la llengua i a utilitzar-la de manera natural.

