Hello everyone!!! How are you today? I’m fine, thank you!And you? Are you happy?
Today is Monday, the 16th of March 2020 and I’m very happy.
-Why are you very happy, teacher Natalia?
-I’m very happy because I love doctors and doctors said we have to stay at home. And all of us
are doing the right thing staying at home helping doctors to do their work! Well done!!!;)

Bon dia!!
Espero que totes i tots estigueu súper bé i continueu amb un somriure gegant.
De cara a aquest propers dies, és important no perdre rutines i seguir treballant i
reforçant allò que ja hem après i perquè no aprendre coses noves.
Per part meva, com a mestra d’anglès de primer, segon i tercer, us recomano seguir
escoltant, llegint i, si es pot, parlant una miqueta en anglès amb algú de casa o
algún amic o amiga (on-line) que conegueu. Potser és difícil parlar, però ho és
menys escoltar-lo i llegir-lo. Així doncs us adjunto uns links per veure dibuixos en
anglès. No cal estar massa estona, com diu el meu company, Jordi, de cada hora de
tele, un quart que sigui en anglès.
A part d’això us recomano molt, que els vostres fills i filles agafin els llibres i
teatrets que vam treballar anys anteriors si és que els conserveu encara: Peggy,
The balloon, Peter, Little rabbit, Jenny, Don’t cry, The monster, Cake, Hamster, Little
Witch, The doctor, etc... És una bona oportunitat per intentar recordar aquells
contes que explicàvem a P3, P4, P5 i primer. Així refrescaran la parla i recordaran
vocabulari. Segur que amb l’ajut dels llibres recorden moltes frases i paraules.
A part, d’això, els vostres fills i filles es van endur un llibre de lectura. Seria
recomanable llegir cada dia una mica i fer els exercicis de comprensió del final del
llibre ( segon i tercer). Els de primer només han de llegir el seu llibre i practicar les
paraules del darrera.
Us adjunto aquí els links:
https://supersimple.com/super-simple-songs/
https://supersimple.com/the-bumble-nums/
https://supersimple.com/carls-car-wash/
Aprofito per enviar-vos molts i molts petons a totes i tots. Ja tinc moltíssimes ganes
de veure’us. Si voleu enviar-me vídeos dels vostres fills i filles explicant algun
conte en anglès o parlant en anglès, seria genial. Us deixo aquí el meu mail, per si
ho voleu fer:
natalia.orcin@gmail.com
Una força abraçada.
Natàlia.
Pd. Sobretot, llegiu la primera part d’aquest escrit (la part en negreta) als vostres
fills i filles o que la llegeixin ells. Gràcies.

