
Welcome to Greenman 
and the Magic forest 

Benvolguts pares: 

Benvinguts a l’emocionant món de Greenman and the Magic Forest nivell B. Aquest curs d’anglès 
d’ensenyament infantil ha estat dissenyat per ajudar el vostre fi ll a aprende de manera natural, aprofi tant 
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 fi ll 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 fi ll 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 fi ll 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.

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 fi ll 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 fi ll en 
jocs i activitats interactius, ballar amb els vídeos de les cançons i, fi ns 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
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Unit 1. 
The Surprise

Benvolguts pares: 

El vostre fi ll està a punt de començar la Unitat 1, The Surprise. En aquesta unitat 
aprendrà vocabulari de les rutines matinals (get up, brush your teeth/hair, have breakfast, 
wash your face/hands, get dressed) i els conceptes “early” i “late”. També repassarà 
els colors i els números de l’1 al 6 i practicarà frases senzilles com: Get up! What’s the 
hurry? Come on! We’re late!

En el conte del Big Book, la història comença a trenc d’alba, els animals del bosc, 
la Sam i el Nico s’estan acabant de preparar, quan el Greenman els diu que s’afanin 
perquè té una sorpresa per a ells. Segueixen el Greenman i descobreixen que la 
sopresa és una albada meravellosa. En aquest conte, els nens refl exionen sobre les 
sorpreses i el valor de contemplar la bellesa de la natura, alhora que repassen el 
vocabulari i les estructures de la unitat. 

El vostre fi ll 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, A new day!

Hey, hey, hey, hey, hey! It’s a new day!
Come on, come on, come on,
Let’s go and play.
Get up quickly, jump out of bed.
Come on, come on, come on,
Let’s go and play!

Repetir amb:

get your clothes and get dressed
go to the bathroom and wash your face
take the hairbrush and brush your hair
have your breakfast, sit on the chair
brush your teeth and go out to play

Come on, come on, come on! It’s a new day!

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 fi ll? 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
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Unit 2. 
The Brown Mouse

Benvolguts pares: 

El vostre fi ll està a punt de començar la Unitat 2, The Brown Mouse. En aquesta unitat 
aprendrà vocabulari de les habitacions de la casa (bedroom, living room, kitchen, dining 
room, bathroom, garden) i els conceptes “open” i “closed”. També practicarà frases 
senzilles com: Let’s fi nd the (cat). The door is open. They’re in the (kitchen). They aren’t in 
the (bedroom). 

En el conte del Big Book, el Greenman i la Sam estan buscant la gateta del Nico perquè 
pensen que té un ratolí! La busquen per tot arreu a la casa del Nico, però quan arriben 
a la seva habitació descobreixen que el ratolí és de joguina. En aquest conte, els nens 
refl exionen sobre la por i el valor d’ajudar els altres, alhora que repassen el vocabulari i 
les estructures de la unitat. 

El vostre fi ll 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, I open the door.

I go to the garden, I open the door.
I sit in the sun and sing a song.

I go to the kitchen, I open the door.
I take a plum and close the door.

I go to the dining room, I open the door.
I sit at the table and eat the plum.

I go to the living room, I close the door.
I sit on the sofa and play with my dog.

I go to the bathroom, I open the door.
I brush my teeth and close the door.

I go to the bedroom, I open the door.
I go to bed and start to snore!

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 fi ll? 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
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Unit 3. 
Where Is Greenman?

Benvolguts pares: 

El vostre fi ll està a punt de començar la Unitat 3, Where Is Greenman? EEn aquesta 
unitat aprendrà vocabulari dels llocs de la ciutat (shop, restaurant, playground, hospital, 
school, fi re station) i els conceptes “near” i “far”. També practicarà frases senzilles com: 
Where is (Greenman/the honey)? There’s (honey) in the (restaurant) / There isn’t (honey) in 
the hospital).  

En el conte del Big Book, la Sam i el Nico estan preocupats perquè no troben el 
Greenman. Van a tots els llocs de la ciutat per buscar el menjar preferit del Greenman, 
la mel, però les botigues estan tancades perquè és carnaval. Finalment troben el 
Greenman on mai s’ho haguessin pensat: en una carrossa de carnaval! En aquest 
conte, els nens refl exionen sobre la preocupació i el valor de cuidar els amics, alhora 
que repassen el vocabulari i les estructures de la unitat. 

El vostre fi ll 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, The hospital is far.

Hey ho! Let’s go.
To the hospital!
The hospital is far, the hospital is far.
Can we walk? No!
Let’s go by car!

Hey ho! Let’s go.
To school.
The school is near, the school is near.
Can we walk? Yes!
It’s over here!

Repetir amb:

restaurant - far
playground - near
fi re station – far
shop - near

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 fi ll? 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
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Unit 4. 
The Loud Wind

Benvolguts pares: 

El vostre fi ll està a punt de començar la Unitat 4, The Loud Wind. En aquesta unitat 
aprendrà vocabulari de les professions (shop assistant, waiter, doctor, teacher, fi refi ghter, 
policeman) i els conceptes ‘quiet’ i ‘loud’. També practicarà frases senzilles com: Can I 
have some (pencils)? Yes, of course. 

En el conte del Big Book, fa molt de vent i el Greenman i els animals del bosc no poden 
dormir. El Nico i la Sam demanen ajuda al botiguer, el metge, el cambrer i el professor 
per fer un mòbil i ajudar així els animals del bosc. En aquest conte, els nens refl exionen 
sobre el fet d’anar-se’n a dormir i el valor de demanar ajuda, alhora que repassen el 
vocabulari i les estructures de la unitat.

El vostre fi ll 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, Don’t be so loud, please!

Mr. Firefi ghter, Mr. Firefi ghter!
Can you help me, please?
It’s my cat, it’s my cat. She’s in the tree.

Yes, of course, here you are.
Don’t worry, here you are!
Don’t be so loud, please!

Repetir amb:

policeman, shop assistant, waiter, doctor, teacher

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 fi ll? 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
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Unit 5. 
A Great Game

Benvolguts pares: 

El vostre fi ll està a punt de començar la Unitat 5, A Great Game. En aquesta unitat 
aprendrà vocabulari dels animals (elephant, giraffe, tiger, bear, monkey, crocodile) i els 
conceptes  ‘boring’ i ‘exciting’. També practicarà frases senzilles com: Who are you? I’m 
a (tiger). What are you doing? I’m eating. 

En el conte del Big Book, la Sam i el Nico estan jugant a pilota al zoo i la perden. El 
Greenman vol parlar amb els animals perquè els ajudin a trobar-la, però la Sam i el Nico 
se n’adonen que els animals del zoo, que fi ns aleshores estaven avorrits, han trobat 
la pilota i s’ho passen molt bé jugant-hi. En aquest conte, els nens refl exionen sobre 
l’empatia, alhora que repassen el vocabulari i les estructures de la unitat.

El vostre fi ll 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, Animal Game.

Animal game, animal game!
Let’s play the animal game!

I’ve got two big ears and I go like this! 
I’m an… elephant! 
I’ve got two long legs and I go like this! 
I’m a… giraffe! 
I’m very fast and I go like this! 
I’m a… tiger!
I’m very strong and I go like this! 
I’m a… bear! 
I’ve got long arms and I go like this! 
I’m a… monkey! 
I’ve got a long mouth and I go like this! 
I’m a… crocodile! 

Animal game, animal game!
Let’s play the animal game!

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 fi ll? 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
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Unit 6. 
Rain Water

Benvolguts pares: 

El vostre fi ll està a punt de començar la Unitat 6, Rain Water. En aquesta unitat 
aprendrà vocabulari dels aliments (fi sh, meat, lemon, tomato, lettuce, sweetcorn) i els 
conceptes  “sweet”, “sour” i “salty”. També practicarà frases senzilles com: I like (fi sh). I 
don’t like (meat). 

En el conte del Big Book, la Sam, el Nico, el Greenman i els animals del bosc estan 
de pícnic, però se n’adonen que no han portat res per beure! Tots junts proven 
d’aconseguir aigua de l’entorn natural en el qual es troben. En aquest conte, els nens 
refl exionen sobre l’aversió i el valor de fer servir l’enginy per trobar aliments a la natura, 
alhora que repassen el vocabulari i les estructures de la unitat.

El vostre fi ll 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, Hello, Mr. Waiter.

Hello, Mr Waiter. How are you?
Hello and good morning.
I’m very well, thank you!

I’m very hungry. Can you help me, please?
Yes, I can! What do you want to eat?

I like fi sh. Can I have some, please?
I’m very sorry… I don’t have any fi sh.

I like meat. Can I have some, please?
I’m very sorry… I don’t have any meat. 

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 fi ll? 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
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I like tomatoes. Can I have some, please?
I’m very sorry… I don’t have any tomatoes.

I like lettuce. Can I have some, please? 
I’m so sorry… I don’t have any lettuce. 

I like sweetcorn. Can I have some, please? 
I’m so sorry… I don’t have any sweetcorn.

I like lemons. Can I have some please? 
Yes, of course. Here you are. Enjoy your meal!

I like lemons. Can I have some, please?
Yes, of course. Here you are.
Enjoy your meal!



Festivals
Benvolguts pares: 

Al llarg del curs, el vostre fi ll 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.  

Us animeu a cantar i a practicar les cançons amb el vostre fi ll? 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

Halloween

Trick or treat, trick or treat, it’s Halloween night.
Spiders in cobwebs, the moon shines bright.
Black cats and monsters give us such a fright.
Trick or treat, trick or treat, it’s Halloween night.

Trick or treat, trick or treat, it’s Halloween night.
Spiders in cobwebs, the moon shines bright.
Black cats and witches give us such a fright.
Trick or treat, trick or treat it’s Halloween night!
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Christmas

Bells ringing, angels singing,
“It’s Christmas time!”
Snowmen playing, children saying,
“It’s Christmas time!”

Reindeers running in the snow.
Father Christmas, ho, ho, ho!  
Gifts for all. Now we know,
It’s Christmas time!
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Easter Carnival

It’s carnival! It’s carnival! It’s carnival today! Hooray!
It’s carnival! It’s carnival! It’s carnival today!

Get your costume ready. Let me see!
Get your costume ready. Come with me!
Get your costume ready. Let me see!
It’s time for carnival!

My costume’s a fl ower!
My costume’s a duck! 

It’s carnival! It’s carnival! It’s carnival today! Hooray!
It’s carnival! It’s carnival! It’s carnival today!

Get your costume ready. Let me see!
Get your costume ready. Come with me!
Get your costume ready. Let me see!
It’s time for Carnival!

My costume’s a lamb! 
My costume’s a bunny! 
My costume’s a chick! 

It’s carnival! It’s carnival! It’s carnival today! Hooray!
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Green Day

Remember what we’ve got to do,
to help the seas and forests too.
To help the Earth, me and you, recycle!

Recycle! 

Remember what we’ve got to do,
to help the seas and forests too.
To help the Earth, recycle, recycle!

Recycle!

42

CD 2



Autumn Fun!
Benvolguts pares: 

El vostre fi ll 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, It’s autumn again.

Red and orange and brown.
Autumn leaves fall down.
Red and orange and brown.
Autumn leaves on the ground.

Let’s run in the wind and sing in the rain.
Hold onto your hats, it’s autumn again!

Esperem que us divertiu amb el Greenman i els seus amics màgics del bosc!

Salutacions cordials, 

El professor de classe

Benvolguts pares: 

El vostre fi ll 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, Winter games.

Winter white, winter grey.
It’s cold in the forest today.
Put your boots on, out we go.
Make a snowman in the snow.
Winter games, winter play.

Esperem que us divertiu amb el Greenman i els seus amics màgics del bosc!

Salutacions cordials, 

El professor de classe
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Winter Fun!
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Red and orange and brown.
Autumn leaves fall down.
Red and orange and brown.
Autumn leaves on the ground.

Let’s run in the wind and sing in the rain.
Hold onto your hats, it’s autumn again!

Winter white, winter grey.
It’s snowing in the forest today.
Put your coat on, let’s go out.
Throwing snowballs, jump about.
Winter games, winter play.

Winter white, winter grey.
It’s windy in the forest today.
Put your hat on, out to play.
We can ski and skate all day.
Winter games, winter play.



Benvolguts pares: 

El vostre fi ll 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, Sing for spring!

Paint a rainbow in the sky.
See a butterfl y pass by.
The magic forest is alive.
It’s spring!

Esperem que us divertiu amb el Greenman i els seus amics màgics del bosc!

Salutacions cordials, 

El professor de classe

Benvolguts pares: 

El vostre fi ll 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!

Summertime is fun time.
Swimming at the beach time.
Ice cream in the sun time.
Happy, happy summertime!

Esperem que us divertiu amb el Greenman i els seus amics màgics del bosc!

Salutacions cordials, 

El professor de classe

Paint a rainbow in the sky.
See a bunny hopping by.
We’re so happy, my oh my!
It’s spring!

Summertime is that time.
The sun is very hot time.
Please, put on your hat time.
Happy, happy summertime!

Take your coat off, go and play.
Smell the fl owers on the way.
Spring is here, hip hip hooray!
Sing for spring!

Summertime is fun time.
Splashing in the sea time.
Playing in the sun time.
Happy, happy summertime!

Spring Fun! 
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Summer Fun! 
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