Pozdravljeni tretješolci in starši,
upam, da glede na dano situacijo čim bolj prijetno preživljate čas s svojimi
bližnjimi.
Pred vami je nekaj nalog za ta teden. Namenjene so ponovitvi že obravnavanih
tem. Besedišče je učencem znano. Pri delu si pomagajte z zvezkom, da boste
vedeli, na katere besede biti pozoren.
Na zadnji strani se nahajajo rešitve za torkovo delo.
Če se pri reševanju pojavijo kakršna koli vprašanja, potrebujete razlago ali pa
dobite idejo, kako popestriti pouk angleščine na domu, mi lahko pišete na
eva.premrl@guest.arnes.si

Uspešno učenje!
Teacher Eva

DELO PRI ANGLEŠČINI 17. 3.
1. Na spletni strani je pesem ABCD – angleška abeceda. Ob spremljavi
pesmi se najprej malo razmigaj.
https://www.youtube.com/watch?v=75p-N9YKqNo

2. Spodaj je spletni naslov, kjer boš našla/našel vaje za števila do 20.
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Numbers/N
umbers_1-20_ep32123tj

Najprej imaš števila, pod katerimi so prazni okvirčki, spodaj pa so z besedami
zapisana števila. Klikni na besedo in jo prenesi pod ustrezno število. Ko
zaključiš, klikni FINISH in nato CHECK MY ANSWERS.
Pravilni odgovori se ti obarvajo zeleno, napačni pa rdeče.
V zgornjem levem kotu se ti izpišejo dosežene točke. Vsak odgovor je vreden
pol točke.

3. Doma se igrajte igro Where are you?
Primer: Mummy, where are you?
I am in the kitchen.

Sister, where are you?
I am in the living room.

Igro lahko večkrat ponovite in vsakič izberete druge prostore.
4. Activity book, page 28, exercise 1 (Delovni zvezek, stran 28, prva naloga.)

DELO PRI ANGLEŠČINI 20. 3.
1. Zapoj Hello song in povprašaj starše, brate, sestre … po počutju (Hello,
hello! Hello, how are you?) Domači naj ti pokažejo odgovor, skupaj pa ga
zapojte.
2. Malo se raztegni – stretch, stretch, stretch in prepogni – bend.
3. Staršem pokaži in povej, kaj vse že znaš. (I can ride a bike … - pomagaj si s
sličicami). Če je kaj takega, česar še ne znaš, tudi pokaži in povej.

4. Preglej svoje igrače in poimenuj, katera vozila imaš. Opiši jih: It's a (long)
train.
5. V celi povedi poimenuj predmete, ki jih imaš v svoji sobi – It's a bed, a
desk, a window, a door, a schoolbag, a chair, a pencilcase,a cupboard …
Povej, kakšni so ti predmeti. This is a new chair.
6. Preštej, koliko stolov/miz/oken imate doma. Ustno odgovori na
vprašanja.
How many windows are in the living room? (Odgovor je samo številka)
How many chairs are in the dining room/kitchen?
How many beds are in your house/flat (stanovanju)?

Za prosti čas.
Predlagam, da do torka vsak dan izbereš en prostor in poimenuješ, kateri
predmeti so tam. Naštej tiste, ki smo jih obravnavali – poglej zvezek.

POGOVOR
S svojimi družinskimi člani se pogovarjajte. Vsak naj izbere eno kartico.
Še sam izdelaj svoje kartice. Izbiraj med razpoloženji, ki smo jih opisali v
zvezku – happy, sad, tired, hot, cold … Starost naj zajema števila do 20.
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POGOVOR – primer za prvi dve sličici
Hello!
Hello! How old are you?
I am nineteen [najntin]. How old are you?
I am fifteen [fiftin].
How are you?
I am cold. How are you?
I am hungry [hangri].
Have a nice day.
Have a nice day too.
Goodbye.
Goodbye.
DOMINE
Na spletno stran bo naložena tudi igra domino – vreme. Če imate
možnost, lahko igro natisnete in se jo igrate doma. Če nimate možnosti
tiskanja, nobene slabe volje. Igro se bomo igrali tudi v šoli, ko se vidimo.

VAJE NA INTERNETU
https://exp.ouponlinepractice.com/auth/index#/sc-login
Klikni: REGISTER
nato pa vpiši kodo, ki jo imaš v delovnem zvezku na zadnji strani pod črno
nalepko. Nato izpolni potrebne podatke – uporabniško ime, e-mail in geslo.
Nato je potrebno vpisati kodo:
•

C-138-000-0018

•

Pri registraciji izberi ustrezen učbenik – knjiga RDEČE barve.
Največ časa nameni vajam 3 lekcije z naslovom At home.

REŠITVE – DELOVNI ZVEZEK, str. 28

