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Sumar



Dragi p`rin]i, 

Aceast` carte v` ofer` o modalitate amuzant` [i distractiv` de a descoperi engleza al`turi de copilul 

dumneavoastr`, indiferent dac` sunte]i încep`tori sau [ti]i foarte bine aceast` limb`. 

Cântecele, imaginile [i jocurile îl vor face pe copilul dumneavoastr` s` în]eleag`, s` înve]e [i

s` iubeasc` limba englez`. 

Cântecele: Prima parte a c`r]ii propune 6 teme, fiecare fiind centrat` pe câte un cântec pe care co-

Dup` fiecare cântecel, ve]i g`si o înregistrare a melodiei f`r` versuri, pentru ca micu]ul dumneavoastr` 

s` poat` cânta la rândul lui având suportul acompaniamentului muzical! 

Imaginile:
tele teme ale cântecelor. A doua parte a c`r]ii v` propune un vocabular cu peste 140 de cuvinte de 

înv`]at cu ajutorul CD-ului: copilul are la dispozi]ie un timp pentru a repeta fiecare cuvânt dup` ce l-a 

auzit, însu[indu-[i astfel pronun]ia corect`. 

Jocurile:

micu]ul le va adora! 

Piste
3 În carte ve]i g`si o pictogram` care indic` num`rul pistei de pe CD corespunz`toare paginii, 

Pentru voi, p\rin]ii, au fost ad`ugate mici elemente ajutoare:

– pe CD versurile sunt rostite foarte clar înainte de a fi cântate;

Ajuta]i-v` micu]ul s` descopere aceast` carte care suntem siguri c` îi va trezi interesul [i dragostea 

pentru limba engleza! 
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The Zoo
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a crocodile a cock



Pista
1

Ascult\ textul, 

Traducere
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La zoo

a duck

a monkey


