DELO NA DALJAVO - 3. RAZRED – ANGLEŠČINA (23. 3. - 27. 3. 2020)
Pozdravljeni, moji tretješolci! Upam, da ste vsi zdravi!
Žal se vam zopet oglašam le na daljavo … Upam, da ste uspešno in brez večjih težav opravili delo, ki sem vam ga naložila prejšnji
teden. Če vam je še kaj ostalo, to seveda še vedno lahko opravite v tem tednu.
Ta teden boste za ponovitev naredili naslednje:
 Na lističe zapišite živali, ki smo se jih učili: BAT, SNAKE, HEDGEHOG, MOUSE, FOX, FROG. Obrnite listke z napisom navzdol
in prosite starše ali starejše brate oz. sestre, da izvlečejo en listek in posnemajo to žival (pantomima), vi pa jo ugotovite in
poimenujete v angleščini. Vloge lahko seveda tudi zamenjate.
 LOV NA ZAKLAD: Ponovili boste prostore v hiši in aktivnosti, ki jih že poznate.
(Starši, če je možno, vas prosim, da jim eno sladko malenkost ali karkoli drugega nastavite v posteljo pod njihovo blazino
kot zaklad. )
Na listke (post it, če jih imate, sicer pa si boste pomagali z lepilnim trakom) napišite imena prostorov:
KITCHEN, LIVING ROOM, BATHROOM, BEDROOM (napišite toliko listkov, kolikor imate sob v hiši), HALL in GARDEN.
Nalepite jih na vrata prostorov v vaši hiši, na vrtu pa na neko primerno mesto. Zdaj je čas za igro, zato sledite spodnjim
navodilom. Šli boste od prostora do prostora in v vsakem naredili tisto, kar piše spodaj. 

START
YOUR BEDROOM: jump 10 times
KITCHEN: run 30 seconds
HALL: clap your hands and stamp your feet
BATHROOM: turn around 4 times
LIVING ROOM: dance 1 minute
GARDEN: ride a bike or ride a scooter, or rollerblade, or just run around
YOUR BEDROOM: lay on your bed and enjoy (find the treasure-poišči zaklad ).
Prejšnji teden ste morali prebrati knjigo – upam, da vam je šlo, da ste si pomagali s slikicami ter slovarčkom. Ta teden boste
prebrali še eno, tokrat so zraven tudi slovenski prevodi. Naslov knjige je THE FUN RUN – ZABAVEN TEK! Upam, da si ga tudi vi
privoščite čim več čez teden! 

NAVODILA ZA DELO:
V zvezek prepiši naslov knjige in šest besed s prevodi iz 2. strani knjige. Nato preberi knjigo, ki je v nadaljevanju dokumenta.
Izberi stran, ki ti je najbolj všeč, ter nariši in natančno prepiši angleško besedilo iz te strani v zvezek.

THE FUN RUN (ZABAVEN TEK)

*Naslednjo nalogo pa boš opravil/.a, če želiš in če boš imel/-a dovolj časa.
Ker je v sredo materinski dan, boste ta teden pripravili nekaj za vaše mamice. Na spodnji povezavi boste našli pesmico, ki se jo
lahko naučite in jo zapojete in zaplešete svoji mamici. Da vam bo lažje, sem vam spodaj zapisala angleško besedilo, slovenski
prevod ter predlog za gibanje, s katerim lahko pesmico spremljate. Še bolje pa bo, če si gibanje izmislite kar sami.

HAPPY MOTHER'S DAY – VESEL MATERINSKI DAN
MOTHER'S DAY,
MOTHER'S DAY,
HAPPY MOTHER'S DAY!

Materinski dan,
materinski dan,
vesel materinski dan.

Roki ob boke in se v ritmu
prestopate levo in desno.

HERE'S A GIFT
I'LL GIVE TO YOU
ON THIS MOTHER'S DAY.

To je darilo,
ki ti ga podarjam,
na ta materinski dan.

S prstki oblikujete srček in ga
navidezno podarite mamici.

I'LL CLEAN MY ROOM,
I'LL MAKE MY BED,
I'LL PUT MY TOYS AWAY.
I'LL BE GOOD
JUST FOR YOU
ON THIS MOTHER'S DAY.

Pospravil bom svojo sobo,
postiljal bom svojo posteljo,
pospravil bom svoje igrače.
Priden bom,
samo zate,
na ta materinski dan.
Potem se pesmica še enkrat
ponovi.

Navidezno brišete prah,
postiljate posteljo
in zlagate igrače.
Roki pod brado in nasmešek,
pokažete s kazalcema na
mamico.

Če se le da, naj ti pri pesmici pomaga ati ali pa starejša bratec oz. sestrica, da bo mami res presenečena. Če pa bo s tabo mami,
nič hudega. Se bosta zabavala/-i skupaj. 
In še povezava do pesmice:
- Mother's day: https://www.youtube.com/watch?v=MYqFPa1mrXo
Tvoja mami bo seveda zelo vesela tudi kakšne voščilnice ali risbice. Lahko jo naredita skupaj s sestrico oz. bratcem. Prepričana
sem, da imaš veliko idej, kaj lahko narišeš ali izdelaš. Če ti jih je slučajno zmanjkalo, ti prilagam nekaj fotografij, pa morda dobiš
idejo. 

To bi bilo za ta teden vse. Angleščino imaš na urniku dvakrat na teden po 45 minut in toliko bo povsem dovolj tudi doma. 
Vesela bom, če mi mami ali ati napišeta, kako si preživel teden in kako ti je šlo delo. Lahko mi pošljete tudi kakšen posnetek
ali fotografijo vašega dela. 

Moj naslov: tanja.vasle@guest.arnes.si ali tanya.vasle@gmail.com

Želim vam lep teden, pazite nase in ostanite zdravi!

Učiteljica Tanja

