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UNIT 2

Benvolguts pares o tutors:

Començarem la Unitat 2 del llibre d’anglès Tiger Tales 2. El vostre fill/a aprendrà els noms de diverses 

mascotes i d’allò que mengen. També hi aprendrà a llegir i escriure aquestes paraules. Escoltarà i llegirà el 

conte A New Pet i una història il·lustrada de Ping i Pong. Després cantarà i representarà les cançons She’s 

got a new pet i Different pets, different food i dirà el Tiger’s word chant, una rima amb el vocabulari de la 

unitat. A més, aprendrà una rima anglesa tradicional titulada Two little dicky birds i llegirà un breu text sobre 

mascotes típiques que trobem a les cases i les escoles del Regne Unit.

En aquesta unitat practicarà la pronunciació del so “r” amb divertides activitats i chants i, per últim, farà les 

activitats d’avaluació corresponents en el Tiger Tales Progress Journal.

She’s got a new pet

Look! Li’s got a new pet.

Has she got a hamster?

What has she got?

Has she got a rabbit?

Or ... is it a rock?

Has she got a puppy?

What has she got?

Has she got a kitten?

Or ... is it a rock?

Li has got a turtle!

Well, well, well!

She’s got a turtle,

with a beautiful shell.

Two little dicky birds

Two little dicky birds,

sitting on a wall.

One named Peter,

one named Paul.

Fly away, Peter,

fly away, Paul.

Come back, Peter,

come back, Paul.

Les cançons i el conte es troben al Pupil’s Online Materials, on també hi ha uns entretinguts exercicis 

de vocabulari. Entreu-hi fent servir el codi d’accés imprès a la cara interior de la portada del llibre i mireu 

aquests materials amb el vostre fill/a.

Gràcies per ajudar el vostre fill/a a aprendre anglès de la manera més profitosa i divertida possible

Salutacions cordials,

El mestre / La mestra d’anglès


