POUČEVANJE NA DALJAVO - 3. RAZRED – ANGLEŠČINA
(6. 4. -10. 4. 2020)
Pozdravljeni tretješolci!
Prejšnji teden ste se naučili poimenovati dele telesa pri živalih. Hitro si odprite zvezke in jih
ponovite. V tem tednu se boste naučili opisati žival. Še vedno mi lahko pišete, če imate
kakšno vprašanje ali če potrebujete kakšno pomoč na cirila.k@gmail.com
Če želite in imate čas, si na koncu oglejte rubriko SAM-A ŽELIM VEČ ANGLEŠČINE.
Zdaj pa se bomo naučili še opisati, katere dele telesa žival ima oz. nima. V zvezek si boste
napisali naslov in primere, kot so zapisani spodaj:
IT HAS GOT/IT HASN'T GOT
It has got … = It's got …
It's got a tail. = Ima rep.
It's got 4 legs. = Ima štiri noge.
It hasn't got wings. = Nima kril.
Primere si lahko nazorno pogledaš tudi na spodnji sliki:

Za utrjevanje boš v zvezek naredil/-a še tole vajo. Oglej si sličice in primere ter v
zvezek prepiši in dopolni 6 povedi – za vsakega dinozavra dve povedi.

Živali znate sami narisati v zvezek, ker vem, da ste vsi dobri risarji (vsi veste, da jaz nisem
) Prerisali boste lisico in prepisali primer, kaj lisica ima in česa nima. Nato pa bo vsak
prerisal netopirja in napisal na podoben način (kaj ima in česa nima).
Najprej torej nariši lisico in za njo v zvezek prepiši primer.

bat
fox

Primer:

It's a fox.
It's got a tail.
It's got 4 legs.
It hasn't got wings.

Sedaj pa nariši in na podoben način napiši opis delov telesa za netopirja. Prepisuj iz
primera, besedišče za dele telesa pa iz zvezka.

SAM-A ŽELIM VEČ ANGLEŠČINE
Ker se bližajo velikonočni prazniki, lahko na spodnji povezavi po navdilu izdelaš
EASTER BUNNY SURPRISE
https://www.youtube.com/watch?v=xMa5gsmZwHs

Lahko tudi zaplešeš ob pesmici, ob kateri ponavljaš besedilo:
https://www.youtube.com/watch?v=sOVFn2oZXWE

I WISH YOU

