DELO NA DALJAVO – 1. RAZRED – ANGLEŠČINA
(30.3.-3.4.)

Dragi moji prvošolci!
Prejšnji teden ste poslušali in brali zgodbico o žabji družini. Verjamem, da so se vaši starši ali pa
starejši bratci/sestrice zelo potrudili in vam pri delu pomagali. Nekateri ste mi poslali fotografije ali pa
celo posnetke, kako pridno ste delali. Res sem jih bila vesela! Hvala še enkrat!

Upam, da ste opravili tudi gibalne naloge. Ste naredili žabje poskoke in šli na sprehod? Vesela bom,
če mi napišete, če je kdo od vas morda res našel kakšno mlako z žabjim mrestom. Tudi jaz sem opravila
vašo nalogo in na poti skozi gozd našla mlako, v kateri je bilo veliko žabjih mrestov.

No, prepričana sem, da zdaj res že obvladate vse družinske člane v angleščini, zato se boste ta teden
naučili nekaj novega. V prihodnjih dneh se bomo pri angleščini učili o živalih. Ta teden bomo začeli na
kmetiji, pri domačih živalih. Nekateri med vami jih imate kar nekaj doma, kajne? Vem, da nekatere živali
že znate poimenovati v angleščini, zagotovo pa se boste naučili še kakšno. In ob učenju angleških besedic
nikakor ne pozabite tudi na smeh in zabavo. Saj veste: ENGLISH IS FUN (ANGLEŠČINA JE ZABAVNA)!

Učiteljica Tanja

Najprej si boste na spodnji povezavi ogledali posnetek, v katerem boste lahko videli in slišali kar nekaj živali. Pozorno
poslušajte, ker boste pri vsaki živali slišali tudi, kako se poimenuje v angleščini. Posnetek si oglejte večkrat in poskušajte
poimenovanje živali glasno ponoviti. Vem, da to zmorete in da vam bo šlo dobro!
https://www.youtube.com/watch?v=u66ghJysDQo

Na posnetku si videl/-a veliko različnih živali, ki jih najdemo na kmetiji ali v njeni bližini. Slišal/-a si, kako se oglašajo in kako
se poimenujejo v angleščini.
Zdaj pa si boš nekaj teh živali narisal/-a v zvezek. Naredila sem ti miselni vzorec, kot ga boš ti naredil/-a v zvezek. Na
sredino lista v zvezku naj ti nekdo od starejših pomaga napisati naslov, lahko pa se potrudiš tudi sam/-a in ga preslikaš.
Okoli naslova nariši živali, ki jih vidiš spodaj. Njihovih imen ti ni treba prepisovati, zapisala sem jih zato, da veš, kako se
katera žival poimenuje v angleščini.
*In če se ti bo zdelo, da še imaš voljo in energijo za delo, ti spodaj prilagam še dve povezavi, na katerih boš našel/-a
zabavne interaktivne igre.
Na prvi povezavi boš poslušal/-a živalske glasove in ugibal/-a, katera žival se oglaša.
http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-listy/u6-7/u6-7.html

Na drugi povezavi pa boš lahko vadil, kako se poimenujejo domače živali v angleščini.
https://www.digipuzzle.net/minigames/mathmemory/simonsays_pictures_pets_en.htm?language=slovenian
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