
Happy    Summer

Que tingueu un Happy    Summer

Kids: 2-10 years

Per a Ben&Brenda disposem també del llibre Listen&Read, un 
llibre interactiu especialment útil si els vostres fills s’han iniciat en 
la lectoescriptura durant aquest curs de Kids&Us. En aquest llibre 
s’anima els nens i nenes de 7 a 10 anys a escoltar frases simples 
o preguntes i després descobrir-ne les respostes fent passar el 
Talking Pen per sobre de la imatge correcta.

Us esperem el proper curs amb més novetats!

The Listen&Play Collection

Superkids Comic: The Terribly Naughty 
Twins (de 8 a 10 anys) 
El còmic conté 3 històries en les quals els 
superherois Holly i Billy aturen els seus entremaliats 
adversaris amb uns increïbles superpoders. Els joves 
lectors hauran de completar divertides activitats al 
llarg del llibre.

www.kidsandus.es
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Benvolgudes famílies:
A Kids&Us volem que l’anglès vagi més enllà de les aules. Per això hem creat un 
Univers ple d’estímuls de qualitat 100% en anglès per fomentar i enriquir el contacte 
amb el nou idioma fora dels nostres centres. 

Hem preparat una sèrie de propostes amb dos objectius: per una banda, ajudar els 
vostres fills i filles a consolidar tot allò que han après durant el curs i, per l’altra, que 
continuïn aprenent anglès durant l’estiu d’una manera divertida i entretinguda.

Algunes idees:
• Els alumnes de Mousy i Linda poden continuar treballant amb el llibre de solapes i el 
Digipack que van rebre a principi de curs.
• Els alumnes de Sam, Emma, Oliver, Marcia i Pam&Paul poden continuar practicant 
les estructures i el vocabulari del curs amb els jocs i les activitats dels Sticker Books.

Per a tots aquests productes hi ha la possibilitat d’adquirir el Talking Pen, que posa veu 
als llibres i els materials pedagògics de Kids&Us.

Babies: 9-24 months
The Play&Learn Collection
Baby Book Colours
Amb Play&Learn with Colours us proposem un viatge a través 
dels colors i vocabulari d’objectes diversos.

Baby Book Numbers
Play&Learn with Numbers ofereix un recorregut a través dels 
nombres de l’1 al 10, així com vocabulari de diferents elements.
Si preferiu una proposta més lúdica, també disposeu del puzle 
Bedtime & Bathtime, un joc amb el qual aprendran el nom de 
diversos objectes habituals que podem trobar a la cambra de bany i 
al dormitori.

Read me a Story

Col.leccio Gina Ginger 
(de 5 a 7 anys) 
En els llibres de l’entremaliada Gina Ginger 
sempre hi passen coses, però amb l’ajuda 
de petites fades, aquests problemes sempre 
s’acaben resolent... o potser encara es 
compliquen més?

A més, a la pàgina web www.kidsandus.com també disposeu de jocs que podeu 
imprimir i retallar relacionats amb les històries de la Betty i la Gina. Els vostres fills 
s’ho passaran d’allò més bé mentre continuen aprenent.

Kids: 2-10 years

Col.leccio Betty Sheep 
(de 2 a 4 anys)
En aquesta col·lecció, la Betty és una ovelleta que 
anirà descobrint el món que l’envolta juntament amb 
la seva amiga Catty. Esteu preparats per viure les millors 
aventures amb la Betty i la Catty?

’

Col.leccio Many Monsters (de 3 a 5 anys) 
Els personatges d’aquesta col·lecció són divertidíssims 
monstres, cadascun amb una habilitat única. Els 
personatges més monstruosament entranyables de 
Kids&Us estan a punt d’arribar a totes les cases per 
viure grans aventures quotidianes amb tota la família. 
Els deixeu entrar?

’

Llibres de Listen&Touch 1 i Listen&Touch 2 
(de 3 a 8 anys)
Són llibres interactius que tenen com a objectiu consolidar 
l’aprenentatge de l’anglès tot jugant. Els nens i nenes reben 
resposta sobre encerts i errors.

The Listen&Play Collection

’
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