
INGLÉS 4º

Ola a todas e todos!

Son a profe Cris que estou de volta! Coas ganas que eu tiña de vos ver e resulta que non vai ser 
posible. Creo que o máis importante é que nos podamos volver a ver e con saúde.

Debedes facer os exercicios que vos mande no caderno poñendo a data cada día. Se non tedes o 
caderno usaredes un folio pero tede coidado de gardalos porque despois  xa vos estou ouvindo “yo 
lo hice pero se me perdió...”ou “me lo perdió mi madre”...canto me tarda vervos!

Estes exercicios CONTAN PARA NOTA. Non vos preocupedes se non sabedes algo. Relede as 
instruccións varias veces. O meu correo é csbouza@edu.xunta.es para calquera pregunta ou 
comentario que me queirades facer. Sabede que non é moita a capacidade e que podo tardar un 
pouco en contestar se me enviades moitos correos á vez.
Imos utilizar este link con frecuencia para repasar: https://funnylessons.blogspot.com/2013/09/blog-
post.html

1ª SESIÓN 

-Poñer a data 
-Debuxar unha cidade imaxinaria onde hai todos os servizos de transporte, todas as tendas que 
estudastes e dúas escolas. Axúdate do vídeo para poñer 3 lugares que non aparezan no libro.
-Ver este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=AWEHsn7brXI

2ª SESIÓN

-Poñer a data.
-Describir a túa cidade como se fixo na aula (por escrito). 
-Axúdate un pouco deste link:  https://www.youtube.com/watch?v=UdDXlL9u0vI 
-Lello á túa familia. 

3ª SESIÓN

- Vai ó link indicado e repasa LIMS FOR 4TH GRADE. UNIT1
-Mira este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=fcSMHh1xKCM&pbjreload=10
Escribe se che resultou doado de entender e se tiveche que buscar moitas palabras ou expresións. 
Cando teñas copiado 5 palabras ou expresións novas xa podes parar.
-Repasa o abecedario para que non seche olvide: https://www.youtube.com/watch?v=VijowZf80-0

*Recorda que tes o cd-rom do Activity Book para repasar o que precises.
 Link ao abecedario: https://www.youtube.com/watch?v=vVNfqd0LRGo

Axudade na casa ás vosas familias en todo o posible, que xa sodes bastante maiores e PASÁDEO 
BEN  E COMPORTÁDEVOS!!
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