Welcome to Greenman
and the Magic forest
Guraso agurgarriok:
Ongi etorri Greenman eta the Magic Forest-en A mailako mundu ikaragarrira. Haur hezkuntzako ingeleseko
kurtso hau zuen seme-alabak ingelesa modu naturalean ikasteko diseinatu da bereziki, ikasle gaztea den
gogo eta jakin-minaz baliatuz. Kurtsoak umea naturaren magia sentitzera animatu nahi du gainontzekoak
eta inguratzen duen mundua errespetatzen ikasten duen bitartean.
Greenman and the Magic Forest-ek ikasleak ingelesaren mundu zoragarrira barneratzen ditu bi umeren
abenturetan oinarrituz, Nico eta Sam eta hauek Greenmanekin, basoko zaintzaile magikoarekin, dituzten
topaketekin. Ikasleek Nico eta Sam lagunduko dituzte ingurumena zaintzen, kanpoan gozatzen eta
bizimodu osasuntsu eta gogotsua izaten ikasten duten bitartean.
Unitate bakoitzeko hizkuntza modu naturalean aurkezten da Big Book ipuinen bitartez, zuen seme-alaben
irakasleak ahots ozenez eskolan irakurriko ditu. Ipuin hauek Sam eta Nico eta bere lagun Greenman,
Stella, Rabbit eta Hedgehogren abenturak kontatzen dituzte. Umeek Sam eta Nicoren abenturen inguruko
gauza gehiago jakin nahi izango dituzte, ingelesa ikasten duten bitartean. Big Book entzuteaz gain,
ipuinen bertsio bizidunak ikusten ondo pasatuko dute.
Greenman and the Magic Forest-ek ere abesti asko erabiltzen ditu hizkuntza aurkeztu eta
paraktikatzeko. Zuen seme-alabak abestuz gozatuko du, eta horrez gain, akziozko abestien bideoekin
etxean zein gelan abestu eta dantzatu ahal izango du. Hau da A mailako Welcome unitatearen
abestiaren letra: 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!

Kurtsoan zehar, zuen seme-alabei ingelesaren ikaskuntzan laguntzeko aukera asko izango dituzue.
Eskolatik etxera eramango dituen proiektu eta jarduerak partekatuz gozatu dezakezue. Gainera, gure
Greenman App aplikazio itzelarekin jolas eta ariketa elkarreragileetan parte hartu dezakezue, eta
abestien bideoekin dantzatu edo ipuin bizidunak batera ikusi.
Greenman eta basoko bere animalia magikoegin ondo pasatzea espero dugu!
Agur bero bat,
Eskolako irakaslea

Unit 1.
Four Rabbits
Guraso agurgarriok:
Zuen seme-alaba 1. unitatea hastear dago, Four Rabbits. Bertan, gelako hiztegia ikasiko
du (board, computer, door, window, bag, peg) eta koloreak eta 1-4 zenbakiak errepasatuko
ditu. Horrelako esaldi errazak egingo ditu: There are (four rabbits). There aren’t (three
rabbits).
Big Book ipuinean, Sam eta Nico ingeleseko eskolan daude basoko lagun magikoa,
Rabbit, ustekabean gelan agertzen denean! Ipuin honetan, unitateko hiztegia eta egitura
errepasatzen duten bitartean, umeek damutzearen inguruan eta errespetuaren balorea
ikasiko dute.
Zuen seme-alabak abesten eta unitateko abestiaren ekintzak egiten ikasiko ditu. 1.
unitateko abestiaren izenburua, 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!
Honekin errepikatu:
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

Animatuko zarete zuen seme-alabekin batera jarduerak egiten eta abesten? abestiaren
akziozko bideoa etxean jarri dezakezu Greenman App erabiliz. Horrez gain, jolas
elkarreragileetara jolastu dezakezue edo ipuin biziduna ikusi.
Greenman eta basoko bere animalia magikoegin ondo pasatzea espero dugu!
Agur bero bat,
Eskolako irakaslea

Unit 2.
The Honey Game
Guraso agurgarriok:
Zuen seme-alaba 2. unitatea hastear dago, The Honey Game. Horretan jolastokiko
hiztegia (sandpit, slide, seesaw, swing, bucket, spade) eta “up”eta “down” kontzeptuak
ikasiko ditu. Horrelako esaldi errazak egingo ditu: Let’s play on the (slide). Where’s
Greenman?
Big Book ipuinean, Greenman leku guztietatik bere eztia aurkitzen ari da, eta Frog
eta Stellak, sugea, eztia aurkitzeko basoko jolastokia modu dibertigarrian erabiltzea
iradokitzen diote. Ipuin honetan, hiztegia eta unitateko egiturak errepasatu bitartean,
umeek zoriontsu bizitzearen eta kirola egitearen balioa ikasiko dute.
Zuen seme-alabak abesten eta unitateko abestiaren ekintzak egiten ikasiko ditu. 2.
unitateko abestiaren izenburua, 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!
Honekin errepikatu:
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

Animatuko zarete zuen seme-alabekin batera jarduerak egiten eta abesten? abestiaren
akziozko bideoa etxean jarri dezakezu Greenman App erabiliz. Horrez gain, jolas
elkarreragileetara jolastu dezakezue edo ipuin biziduna ikusi.
Greenman eta basoko bere animalia magikoegin ondo pasatzea espero dugu!
Agur bero bat,
Eskolako irakaslea

Unit 3.
I’m Hurt!
Guraso agurgarriok:
Zuen seme-alaba 3. unitatea hastear dago, I’m Hurt! Horretan gorputzeko atalen
hiztegia (arm, leg, hand, tummy, foot, finger) eta “clean” eta “dirty” kontzeptuak ikasiko
ditu. Horrez gain, horrelako esaldi errazak egingo ditu: What’s the matter? My (leg) hurts.
Can you move your (leg)? Yes, I can.
Big Book ipuinean, Sam eta Nico basoan jolasten ari dira, baina erori eta min hartuko
dute! Zortez, Greenman han egongo da Nicori hanka garbitzeko eta Sameri atzamarra.
Gainera, kontuz ibiltzeko gogoratuko diete Be careful! esanez. Ipuin honetan, hiztegia
eta unitateko egiturak errepasatu bitartean umeek minaren sentipenaren eta jolastean
kontuz ibiltzeko balioaren inguruan ikasiko dute.
Zuen seme-alabak abesten eta unitateko abestiaren ekintzak egiten ikasiko ditu. 3.
unitateko abestiaren izenburua, 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!
Honekin errepikatu: leg, arm, finger, tummy, foot.

Animatuko zarete zuen seme-alabekin batera jarduerak egiten eta abesten? abestiaren
akziozko bideoa etxean jarri dezakezu Greenman App erabiliz. Horrez gain, jolas
elkarreragileetara jolastu dezakezue edo ipuin biziduna ikusi.
Greenman eta basoko bere animalia magikoegin ondo pasatzea espero dugu!
Agur bero bat,
Eskolako irakaslea

Unit 4.
It’s Too Small!
Guraso agurgarriok:
Zuen seme-alaba 4. unitatea hastear dago, It’s Too Small! Horretan arropen hiztegia
(hat, boots, coat, jumper, dress, trousers) eta “big” eta “small” kontzeptuak ikasiko
ditu. Horrez gain, horrelako esaldi errazak egingo ditu: Put on your (boots). Take off your
(jumper). Your hat is too (small).
Big Book ipuinean, Sam eta Nico Greenmanekin basoan daude, baina hainbesteko
hotza eta haizea egiten du etxera joatea erabakitzen dutela. Ezin dute euren neguko
arropa jarri txikiegia delako, orduan, Greenman eta basoko animalia magikoei emango
diote. Ipuin honetan, hiztegia eta unitateko egiturak errepasatu bitartean, umeek
hotzaren sentipenaren eta birziklatzearen balioaren inguruan ikasiko dute.
Zuen seme-alabak abesten eta unitateko abestiaren ekintzak egiten ikasiko ditu. 4.
unitateko abestiaren izenburua, 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!
Erantsi: boots, coat, hat.

Animatuko zarete zuen seme-alabekin batera jarduerak egiten eta abesten? abestiaren
akziozko bideoa etxean jarri dezakezu Greenman App erabiliz. Horrez gain, jolas
elkarreragileetara jolastu dezakezue edo ipuin biziduna ikusi.
Greenman eta basoko bere animalia magikoegin ondo pasatzea espero dugu!
Agur bero bat,
Eskolako irakaslea

Unit 5.
Can I Help You?
Guraso agurgarriok:
Zuen seme-alaba 5. unitatea hastear dago, Can I Help You? Horretan baserriko
animalien hiztegia (horse, cow, sheep, hen, pig, rabbit) eta “strong” eta “weak”
kontzeptuak ikasiko ditu. Horrez gain, horrelako esaldi errazak egingo ditu: Have you got
(strong legs)? Yes, I have. / No, I haven’t. Can you (run)? Yes, I can. / No, I can’t.
Big Book ipuinean, Hedgehog bere lagunak basoan aurkitzen ari da bere laguntza
eskaintzeko, baina beraien modukoa ez dela konturatzen da ezin baitu korrika egin,
saltatu, ez hegan egin. Greenmanek bera berezia dela ikusten laguntzen dio, hezur
sendoak dituelako eta bere lagunak beste era batera lagundu ahal dituelako. Ipuin
honetan, hiztegia eta unitateko egiturak errepasatu bitartean, umeek guztiok gure artean
desberdinak baina bereziak garela ikasiko dute.
Zuen seme-alabak abesten eta unitateko abestiaren ekintzak egiten ikasiko ditu. 5.
unitateko abestiaren izenburua, 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.

Animatuko zarete zuen seme-alabekin batera jarduerak egiten eta abesten? abestiaren
akziozko bideoa etxean jarri dezakezu Greenman App erabiliz. Horrez gain, jolas
elkarreragileetara jolastu dezakezue edo ipuin biziduna ikusi.
Greenman eta basoko bere animalia magikoegin ondo pasatzea espero dugu!
Agur bero bat,
Eskolako irakaslea

Unit 6.
The Summer Party
Guraso agurgarriok:
Zuen seme-alaba 6. unitatea hastear dago, The Summer Party. Horretan elikagaien
hiztegia (egg, potato, carrot, sausage, plum, juice) eta “hungry” eta “thirsty” kontzeptuak
ikasiko ditu. Horrez gain, horrelako esaldi errazak egingo ditu: Have you got any (carrots)?
Yes, I have. / No, I haven’t. Can I have some (carrots)? Here you are.
Big Book ipuinean, Sam, Nico eta Greenman udako jai batean daude basoan Foxek
janari guztia eramaten duenean. Greenmanek animaliak eta basoko zuhaitzak bisitatzen
ditu eta bere janaria Nico eta Samekin partekatzen du. Gero, Fox konturatzen da bera
bakarrik oso triste dagoela eta orduan bere janaria ere beste guztiekin partekatzea
erabakitzen du. Ipuin honetan, hiztegia eta unitateko egiturak errepasatu bitartean,
umeek zerbait txarto egitean barkamena eskatzea eta lagunekin partekatzearen balioa
ikasiko dute.
Zuen seme-alabak abesten eta unitateko abestiaren ekintzak egiten ikasiko ditu. 6.
unitateko abestiaren izenburua, 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!

Animatuko zarete zuen seme-alabekin batera jarduerak egiten eta abesten? abestiaren
akziozko bideoa etxean jarri dezakezu Greenman App erabiliz. Horrez gain, jolas
elkarreragileetara jolastu dezakezue edo ipuin biziduna ikusi.
Greenman eta basoko bere animalia magikoegin ondo pasatzea espero dugu!
Agur bero bat,
Eskolako irakaslea

Festivals
Guraso agurgarriok:
Ikasturtean zehar, zuen seme-alabak lau festa desberdin eta garrantzitsuren eta beste
jai batzuen inguruko gauzak ikasiko ditu, Halloween, Gabonak, Pazko inauteriak eta Green
day (ingurugiroaren zainketan pentsatzeko egun berezia), besteak beste. Festa hauekin
erlazionaturiko hiztegia ikasiko du eta fonetikazko hiru jarduera egingo ditu, horietan bat
abesti bat izango da. Hau da jai horietako abesti nagusien letra.

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
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!

Easter Carnival
CD 2
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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

CD 2

42

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.
Honekin errepikatu: Park

Honekin errepikatu:
Chick - Three! A blue egg!
Bunny - Four! A green egg!

Zuen seme-alabarekin abestiak abestera animatzen zara? Greenman App erabiliz dantzatu eta
abestu ahal izango dituzue.
Greenman eta basoko bere animalia magikoegin ondo pasatzea espero dugu!
Agur bero bat,
Eskolako irakaslea

Autumn Fun!
Guraso agurgarriok:
Zuen seme-alabak 1. eta 2. unitateak errepasatuko ditu, Autumn Fun! Ekintza eta abesti
desberdinekin urtaro honen inguruko kontuak ikasiko ditu eta udazkenari buruzko lan bat egingo du.
Hauek dira udazkeneko abestiaren hitzak, 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.

Greenman eta basoko bere animalia magikoegin ondo pasatzea espero dugu!
Agur bero bat,
Eskolako irakaslea

Winter Fun!
Guraso agurgarriok:
Zuen seme-alabak 3. eta 4. gaiak errepasatuko ditu Winter Fun! berrikustearekin. Urtaro honen
inguruko kontuak ikasiko ditu ekintza eta abesti desberdinekin, eta neguari buruzko lan bat egingo du.
Hau da neguko abestiaren letra, 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.

Greenman eta basoko bere animalia magikoegin ondo pasatzea espero dugu!
Agur bero bat,
Eskolako irakaslea

Spring Fun!
Guraso agurgarriok:
Zuen seme-alabak 5. eta 6. gaiak errepasatuko ditu, Spring Fun! Urtaro honen inguruko kontuak
ikasiko ditu ekintza eta abesti desberdinekin eta udaberriari buruzko lan bat egingo du.
Hau da udaberriko abestiaren letra: Spring is here!
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Spring-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling.
Spring is here!

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

The sun comes up to say hello.
Green and pink the flowers grow.
Spring is here!

The happy birds sing a song.
Baby animals sing along.
Spring is here!

Greenman eta basoko bere animalia magikoegin ondo pasatzea espero dugu!
Agur bero bat,
Eskolako irakaslea

Summer Fun!
Guraso agurgarriok:
Zuen seme-alabak A mailako kurtsoa errepasatuko du, Summer Fun! Urtaro honen inguruko kontuak
ikasiko ditu ekintza eta abesti desberdinekin eta udari buruzko lan bat egingo du.
Hauek dira udako abestiaren hitzak, 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!

Greenman eta basoko bere animalia magikoegin ondo pasatzea espero dugu!
Agur bero bat,
Eskolako irakaslea

