Welcome to Greenman
and the Magic forest
Benvolguts pares:
Benvinguts a l’emocionant món de Greenman and the Magic Forest nivell A. Aquest curs d’anglès
d’ensenyament infantil ha estat dissenyat per ajudar el vostre fill a aprende de manera natural, aprofitant
la curiositat i l’entusiasme propis dels infants de la seva edat. El curs té com a prioritat animar els nens
a experimentar la màgia de la natura mentre aprenen a respectar els altres i el món que els envolta.
Greenman and the Magic Forest introdueix els alumnes en la llengua anglesa a través d’un món
encantador basat en les aventures de dos nens, el Nico i la Sam, i les seves trobades amb el Greenman,
el protector màgic del bosc. Al llarg del curs, els alumnes acompanyaran el Nico i la Sam en el seu
aprenentatge de com tenir cura del medi ambient, gaudir de l’aire lliure i portar un estil de vida sa i actiu.
El llenguatge nou de cada unitat es presenta de manera natural a través dels contes del Big Book, que
el professor del vostre fill llegirà en veu alta a la classe. Aquests contes narren les aventures del Nico i la
Sam i els seus amics, el Greenman, la Stella, el Rabbit i el Hedgehog. Els nens voldran saber més coses
sobre les noves aventures del Nico i la Sam, cosa que afavorirà la seva motivació per aprendre anglès. A
banda d’escoltar el Big Book, el vostre fill també gaudirà mirant les versiones animades dels contes.
Greenman and the Magic Forest inclou moltes cançons amb les quals es presenta i es practica el
llenguatge nou. El vostre fill gaudirà amb aquestes cançons, i també podrà cantar i ballar amb els
vídeos de les cançons d’acció, tant a classe com a casa. Aquesta és la lletra de la cançó de la Unitat
Welcome del nivell A de Greenman and the Magic Forest.
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Welcome to the magic forest.
Adventure has begun!
Greenman and the magic forest.
English is such fun!
Let’s go to the magic forest.
Adventure has begun!
Greenman and the magic forest.
English is such fun!
Greenman and the magic forest.
Adventure has begun!

Al llarg del curs tindreu moltes oportunitats d’ajudar el vostre fill en l’aprenentatge de l’anglès. Per
exemple, podreu gaudir compartint els projectes i les activitats de classe que portarà a casa. I el que és
encara més interessant, amb la nostra fantàstica aplicació Greenman App també podreu participar amb
el vostre fill en jocs i activitats interactius, ballar amb els vídeos de les cançons i, fins i tot, mirar junts
els contes animats.
Esperem que us divertiu amb el Greenman i els seus amics màgics del bosc!
Salutacions cordials,
El professor de classe

Unit 1.
Four Rabbits
Benvolguts pares:
El vostre fill està a punt de començar la Unitat 1, Four Rabbits. En aquesta unitat
aprendrà vocabulari relacionat amb l’aula (board, computer, door, window, bag, peg) i
repassarà els colors i els números de l’1 al 4. També practicarà frases senzilles com:
There are (four rabbits). There aren’t (three rabbits).
En el conte del Big Book, la Sam i el Nico són a classe d’anglès quan un dels seus
amics màgics del bosc, el Rabbit, apareix de sobte a l’aula! En aquest conte, els nens
reflexionen sobre la importància de saber penedir-se i el valor de respectar els altres,
alhora que repassen el vocabulari i les estructures de la unitat.
El vostre fill també aprendrà a cantar i a fer les accions de la cançó de la unitat.
Aquesta és la lletra de la cançó d’acció de la Unitat 1, Don’t be sad!
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Don’t be sad, let’s knock on the door.
Knock on the door, knock on the door.
Don’t be sad, let’s knock on the door.
Thank you! Now I’m happy!
Repetir amb:
let’s open the window
let’s look at the computer
let’s put on your bag
let’s wipe the board
let’s touch the peg

Us animeu a posar el vídeo de la cançó d’acció a casa amb la Greenman App i a fer
les accions i a cantar amb el vostre fill? Si voleu, també podeu jugar a jocs interactius i
mirar el conte animat junts.
Esperem que us divertiu amb el Greenman i els seus amics màgics del bosc!
Salutacions cordials,
El professor de classe

Unit 2.
The Honey Game
Benvolguts pares:
El vostre fill està a punt de començar la Unitat 2, The Honey Game. En aquesta unitat
aprendrà vocabulari relacionat amb el pati d’esbarjo (sandpit, slide, seesaw, swing,
bucket, spade) els conceptes “up” i “down”. També practicarà frases senzilles com: Let’s
play on the (slide). Where’s Greenman?
En el conte del Big Book, el Greenman busca la seva mel per tot arreu, i el Frog i la
Stella, la serp, li suggereixen maneres divertides d’usar el pati del bosc màgic per
trobar-la. En aquest conte, els nens reflexionen sobre la importància de ser feliç i el
valor de fer exercici, alhora que repassen el vocabulari i les estructures de la unitat.
El vostre fill també aprendrà a cantar i a fer les accions de la cançó de la unitat.
Aquesta és la lletra de la cançó d’acció de la Unitat 2, Up and down!
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Put your hands up, put your hands down.
Give a little wiggle and turn around!
Go up the slide, go down the slide.
Give a little wiggle and turn around!
Repetir amb:
Go up / go down on the seesaw
Go up / go down on the swing
Run up / run down the sandpit
Fill up / put down the bucket
Pick up / put down the spade

Us animeu a posar el vídeo de la cançó d’acció a casa amb la Greenman App i a fer
les accions i a cantar amb el vostre fill? Si voleu, també podeu jugar a jocs interactius i
mirar el conte animat junts.
Esperem que us divertiu amb el Greenman i els seus amics màgics del bosc!
Salutacions cordials,
El professor de classe

Unit 3.
I’m Hurt!
Benvolguts pares:
El vostre fill està a punt de començar la Unitat 3, I’m Hurt! En aquesta unitat aprendrà
vocabulari de les parts del cos (arm, leg, hand, tummy, foot, finger) i els conceptes
“clean” i “dirty”. També practicarà frases senzilles com: What’s the matter? My (leg)
hurts. Can you move your (leg)? Yes, I can.
En el conte del Big Book, la Sam i el Nico juguen al bosc, quan de cop i volta cauen i
es fan mal! Afortunadament, el Greenman ajuda el Nico i la Sam, que s’han fet mal a
la cama i el dit, i també els diu Be careful! per recordar-los que han de tenir cura. En
aquest conte, els nens reflexionen sobre la sensació de dolor i el valor d’anar amb cura
quan juguen, alhora que repassen el vocabulari i les estructures de la unitat.
El vostre fill també aprendrà a cantar i a fer les accions de la cançó de la unitat.
Aquesta és la lletra de la cançó d’acció de la Unitat 3, In and out.
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You put your hand in.
You put your hand out.
Round and round.
Shake it all about!
Move your hand up and turn around.
In, out, in out. Stop!
Repetir amb: leg, arm, finger, tummy, foot.

Us animeu a posar el vídeo de la cançó d’acció a casa amb la Greenman App i a fer
les accions i a cantar amb el vostre fill? Si voleu, també podeu jugar a jocs interactius i
mirar el conte animat junts.
Esperem que us divertiu amb el Greenman i els seus amics màgics del bosc!
Salutacions cordials,
El professor de classe

Unit 4.
It’s Too Small!
Benvolguts pares:
El vostre fill està a punt de començar la Unitat 4, It’s Too Small! En aquesta unitat
aprendrà vocabulari de la roba (hat, boots, coat, jumper, dress, trousers) i els conceptes
“big” i “small”. També practicarà frases senzilles com: Put on your (boots). Take off your
(jumper). Your hat is too (small).
En el conte del Big Book, la Sam i el Nico són al bosc amb el Greenman però com que
fa molt de vent, se’n tornen a casa. La Sam i el Nico no es poden posar la roba d’abric
perquè se’ls ha quedat petita, així que la regalen al Greenman i als animals del bosc
màgic. En aquest conte, els nens reflexionen sobre la sensació de fred i el valor de
reciclar les coses, alhora que repassen el vocabulari i les estructures de la unitat.
El vostre fill també aprendrà a cantar i a fer les accions de la cançó de la unitat.
Aquesta és la lletra de la cançó d’acció de la Unitat 4, It’s cold today.
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It’s cold today, it’s cold today.
Put on your jumper and go out to play.
Put on your jumper, it’s cold today!
It’s cold today, it’s cold today.
Put on your trousers and go out to play.
Put on your jumper,
put on your trousers, it’s cold today!
Afegir: boots, coat, hat.

Us animeu a posar el vídeo de la cançó d’acció a casa amb la Greenman App i a fer
les accions i a cantar amb el vostre fill? Si voleu, també podeu jugar a jocs interactius i
mirar el conte animat junts.
Esperem que us divertiu amb el Greenman i els seus amics màgics del bosc!
Salutacions cordials,
El professor de classe

Unit 5.
Can I Help You?
Benvolguts pares:
El vostre fill està a punt de començar la Unitat 5, Can I Help You? En aquesta unitat
aprendrà vocabulari dels animals de granja (horse, cow, sheep, hen, pig, rabbit) i els
conceptes “strong” i “weak”. També practicarà frases senzilles com: Have you got
(strong legs)? Yes, I have. / No, I haven’t. Can you (run)? Yes, I can. / No, I can’t.
En el conte del Big Book, el Hedgehog busca els seus amics del bosc per oferir-los
la seva ajuda, però se n’adona que és diferent d’ells perquè no pot córrer, ni saltar,
ni volar. El Greenman l’ajuda a entendre que simplement és especial perquè té unes
espines molt fortes i que també pot ajudar els seus amics a la seva manera. En aquest
conte, els nens reflexionen sobre el fet que tots som diferents però especials, alhora
que repassen el vocabulari i les estructures de la unitat.
El vostre fill també aprendrà a cantar i a fer les accions de la cançó de la unitat.
Aquesta és la lletra de la cançó d’acció de la Unitat 5, I’m a little bird.
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I’m a strong horse, run with me.
Move your legs just like me.
I’m a white rabbit, jump with me.
Move your feet just like me.
I’m a hungry cow, eat with me.
Move your mouth just like me.
I’m a happy hen, walk with me.
Move your head just like me.
I’m a white sheep, sleep with me.
Close your eyes just like me.

Us animeu a posar el vídeo de la cançó d’acció a casa amb la Greenman App i a fer
les accions i a cantar amb el vostre fill? Si voleu, també podeu jugar a jocs interactius i
mirar el conte animat junts.
Esperem que us divertiu amb el Greenman i els seus amics màgics del bosc!
Salutacions cordials,
El professor de classe

Unit 6.
The Summer Party
Benvolguts pares:
El vostre fill està a punt de començar la Unitat 6, The Summer Party. En aquesta
unitat aprendrà vocabulari dels aliments (egg, potato, carrot, sausage, plum, juice) i els
conceptes “hungry” i “thirsty”. També practicarà frases senzilles com: Have you got any
(carrots)? Yes, I have. / No, I haven’t. Can I have some (carrots)? Here you are.
En el conte del Big Book, la Sam, el Nico i el Greenman preparen una festa d’estiu al
bosc quan arriba el Fox i s’emporta tot el menjar. El Greenman parla amb els animals
i els arbres del bosc i comparteixen el seu menjar amb el Nico i la Sam. Finalment, el
Fox, que s’ha quedat sol i trist, també decideix compartir el menjar amb tothom. En
aquest conte, els nens reflexionen sobre el fet de demanar perdó quan s’ha fet alguna
cosa malament i el valor de compartir amb els amics, alhora que repassen el vocabulari
i les estructures de la unitat.
El vostre fill també aprendrà a cantar i a fer les accions de la cançó de la unitat.
Aquesta és la lletra de la cançó d’acció de la Unitat 6, Let’s have a picnic.
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It’s a hot day, it’s a sunny day.
I am thirsty, I am hungry.
It’s a hot day, it’s a sunny day.
Let’s have a picnic with our friends!
Let’s have a picnic with our friends.
Let’s have a picnic, we can share.
Let’s have a picnic with our friends.
I am thirsty and hungry!
1. Carrots, carrots. Let’s eat carrots!
2. Potatoes, potatoes. Let’s eat potatoes!
3. Eggs, eggs. Let’s eat eggs!
4. Sausages, sausages. Let’s eat sausages!
5. Plums, plums. Let’s eat plums!
6. Juice, juice. Let’s drink juice!

Us animeu a posar el vídeo de la cançó d’acció a casa amb la Greenman App i a fer
les accions i a cantar amb el vostre fill? Si voleu, també podeu jugar a jocs interactius i
mirar el conte animat junts.
Esperem que us divertiu amb el Greenman i els seus amics màgics del bosc!
Salutacions cordials,
El professor de classe

Festivals
Benvolguts pares:
Al llarg del curs, el vostre fill aprendrà coses sobre quatre festivitats importants i diferents,
Halloween, el Nadal, el Carnaval de Pasqua i el Green day (un dia especial per pensar en la
importància de tenir cura del medi ambient). Aprendrà vocabulari relacionat amb aquestes
festivitats i les tradicions pròpies de cadascuna. També aprendrà una cançó relacionada
amb cada festivitat i farà tres activitats de fonètica, entre les quals hi ha una altra cançó.
Aquesta és la lletra de les cançons principals de les festivitats.
Halloween
CD 2
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Ooooh, ooooh, ooooh, oooh… Halloweeen!
Ooooh, ooooh, ooooh, oooh… Can you see?
Candy bars and pumpkins.
Witches, bats and ghosts!
Ooooh, ooooh, ooooh, oooh… Halloweeen!

Christmas
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Ooooh, ooooh, ooooh, oooh… Halloweeen!
Ooooh, ooooh, ooooh, oooh… Can you see?
Candy bars and pumpkins.
Witches, bats and ghosts!
Ooooh, ooooh, ooooh, oooh… Halloweeen!

Easter Carnival
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Chick, chick, Easter chick, let me see.
How many eggs in your basket for me?
Chick, chick, Easter chick, let me see.
One! A yellow egg just for me!
Hop, hop, Easter bunny, let me see.
How many eggs in your basket for me?
Hop, hop, Easter bunny, let me see.
One! A yellow egg
Two! A red egg just for me!

Ding, ding, ding! The bells ring.
I love Christmas time!
Stars and stockings on the tree.
Fun for all the family.
Everybody sing with me,
Ding, ding, ding, ding, ding...
I love Christmas time!
Ho, ho, ho, let it snow!
I love Christmas time!
Stars and stockings on the tree.
Fun for all the family.
Everybody sing with me,
Ho, ho, ho ho ho...
I love Christmas time!
Green Day
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Let’s clean up and help each other
To keep the forest clean.
Let’s clean up and help each other
To keep the forest green.
Please be careful, tidy up!
Don’t drop rubbish, pick it up!
Let’s clean up and help each other
To keep the forest clean.
Repetir amb: Park

Repetir amb:
Chick - Three! A blue egg!
Bunny - Four! A green egg!

Us animeu a cantar i a practicar les cançons amb el vostre fill? Les podeu cantar i ballar amb la
nostra Greenman App.
Esperem que us divertiu amb el Greenman i els seus amics màgics del bosc!
Salutacions cordials,
El professor de classe

Autumn Fun!
Benvolguts pares:
El vostre fill repassarà les Unitats 1 i 2 amb l’exercici Autumn Fun! Aprendrà coses sobre la tardor
amb diverses activitats i cançons, i farà un treball sobre aquesta estació.
Aquesta és la lletra de la cançó de la tardor, Autumn leaves.
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Autumn leaves are red and brown.
Autumn winds blow them round.
Cold and windy, cold and windy.
Autumn leaves move up and down.

Autumn leaves are yellow and brown.
Autumn rains wash them round.
Cloudy, rainy. Cloudy, rainy.
Autumn leaves move up and down.

Esperem que us divertiu amb el Greenman i els seus amics màgics del bosc!
Salutacions cordials,
El professor de classe

Winter Fun!
Benvolguts pares:
El vostre fill repassarà les Unitats 3 i 4 amb l’exercici Winter Fun! Aprendrà coses sobre l’hivern amb
diverses activitats i cançons, i farà un treball sobre aquesta estació.
Aquesta és la lletra de la cançó de l’hivern, A winter’s day.
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Walking in the forest on a winter’s day.
It’s cold and it’s rainy, that’s OK.
We like winter and we can play.
Rainy fun on a winter’s day!

Jumping in the forest on a winter’s day.
It’s cold and it’s snowy, that’s OK.
We like winter and we can play.
Snowy fun on a winter’s day!

Running in the forest on a winter’s day.
It’s cold and it’s windy, that’s OK.
We like winter and we can play.
Windy fun on a winter’s day!

Winter’s fun on a winter’s day.

Esperem que us divertiu amb el Greenman i els seus amics màgics del bosc!
Salutacions cordials,
El professor de classe

Spring Fun!
Benvolguts pares:
El vostre fill repassarà les Unitats 5 i 6 amb l’exercici Spring Fun! Aprendrà coses sobre la primavera
amb diverses activitats i cançons, i farà un treball sobre aquesta estació.
Aquesta és la lletra de la cançó de la primavera, Spring is here!
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Spring-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling.
Spring is here!
The sun comes up to say hello.
Green and pink the flowers grow.
Spring is here!

The happy forest sings a song.
Frogs and rabbits jump along.
Spring is here!
The happy birds sing a song.
Baby animals sing along.
Spring is here!

Esperem que us divertiu amb el Greenman i els seus amics màgics del bosc!
Salutacions cordials,
El professor de classe

Summer Fun!
Benvolguts pares:
El vostre fill repassarà el curs del nivell A amb l’exercici Summer Fun! Aprendrà coses sobre l’estiu
amb diverses activitats i cançons, i farà un treball sobre aquesta estació.
Aquesta és la lletra de la cançó de l’estiu, Happy summer holiday!
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The sun is hot and orange today.
The water is cool and blue, hooray!
We can swim and play all day.
Happy summer holiday!

The sun is hot and yellow today.
The water is cool and blue, hooray!
We can swim and play all day.
Happy summer holiday!

Esperem que us divertiu amb el Greenman i els seus amics màgics del bosc!
Salutacions cordials,
El professor de classe

