DELO NA DALJAVO – 1. RAZRED – ANGLEŠČINA
(6.4. – 10.4.)

Dragi moji prvošolci!
Prejšnji teden ste spoznali nekaj domačih živali. Verjamem, da ste jih poslušali in si jih ogledali na
posnetku ter pridno ponavljali, kako se izgovorijo v angleščini. Nekatere mamice so mi napisale, da vam
gre že zelo dobro, kar me res veseli. Hvala za vse vaše fotografije in sporočila, v katerih ste mi zapisali,
kako pridno opravljate naloge iz angleščine. Zdaj, ko se že tako dolgo nismo videli in vas že pogrešam,
sem vaših sporočil res vesela.

No, tudi ta teden boste še ponavljali domače živali. Pripravila sem vam predloge za dve igri, s
katerima boste utrjevali besedice ter pesmico, ob kateri boste lahko zapeli in zaplesali.
Učiteljica Tanja

Kot sem zapisala zgoraj, sem vam pripravila dva predloga za igro, ki se jo lahko igrate s starši ali drugimi
družinskimi člani.
a) MEMORY GAME (igra SPOMIN)
b) HOT/COLD (igra MRZLO/VROČE)
Najprej si boste izdelali kartice, ki jih boste lahko uporabili za obe igri. Za izdelavo imate na voljo več možnosti:
1. Starši bodo v priponki našli dokument v pdf obliki, kjer je že narejena igra spomin (barvne kartice), ki jih lahko
preprosto natisnete, razrežete in igra je pripravljena. Starši, če se odločite za to možnost, bodite pri tiskanju
pozorni in natisnite samo prvi dve strani, tretje ne. 
2. Kot drugo možnost vam prilagam igro spomin spodaj, v tem dokumentu. Starši vam lahko natisnejo te sličice, vi
pa jih pobarvate in razrežete.
3. In če doma nimate tiskalnika ali barve v tiskalniku, nič hudega. Sličice si lahko izdelate čisto sami, saj vem, da vsi
znate dobro risati in ste ustvarjalni. Potrebujete le papir in barvice, starše pa prosite, da vam pomagajo izdelati
kvadratke, na katere boste narisali pare živali. Katere domače živali boste narisali, izberete seveda vi. 
Ko bodo vaše kartice izdelane, se seveda lahko igrate, ko boste imeli čas. Potrebujete vsaj enega družinskega člana, da
se bo igral z vami. Za igro spomin zagotovo ne potrebujete dodatnih navodil, prav tako pa vem, da dobro poznate igro
HOT/COLD, saj se jo igramo v šoli. Naj vas spomnim. Eden od družinskih članov v prostoru skrije sličico živali (ostali
medtem mižijo ali pa gredo ven iz prostora), nato pa jo morajo drugi igralci poiskati. Tisti, ki je sličico skril, ostale igralce
usmerja z besedama HOT (vroče - sličica tam nekje blizu) ali COLD (mrzlo – sličica se skriva nekje drugje, tu blizu je ni).
Katerokoli od obeh iger se seveda lahko igrate večkrat, ko boste imeli čas oz. ko bodo imeli čas vaši soigralci.

Na spodnji povezavi boste našli pesmico, ob kateri lahko zapojete in zaplešete. V njej boste videli in slišali kar nekaj
živali, ki živijo na kmetiji in veliko jih že znate poimenovati v angleščini, kajne?

https://www.youtube.com/watch?v=EwIOkOibTgM

Da boste pesmico lažje razumeli, vam prilagam besedilo:

LET'S TAKE A WALK AROUND THE FARM,
AROUND THE FARM, AROUND THE FARM.
LET'S TAKE A WALK AROUND THE FARM,
WHAT DO YOU SEE?
A COW, A DOG, A DUCK, A HORSE, A PIG, A SHEEP.
THAT'S WHAT YOU SEE.

GREMO NA SPREHOD PO KMETIJI,
PO KMETIJI, PO KMETIJI.
GREMO NA SPREHOD PO KMETIJI,
KAJ VIDITE?
KRAVO, PSA, RACO, KONJA, PUJSA, OVCO.
TO VIDITE.

LET'S TAKE A WALK AROUND THE FARM,
AROUND THE FARM, AROUND THE FARM.
LET'S TAKE A WALK AROUND THE FARM,
WHAT DO YOU HEAR?
A COW, A DOG, A DUCK, A HORSE, A PIG, A SHEEP.
THAT'S WHAT YOU HEAR.

GREMO NA SPREHOD PO KMETIJI,
PO KMETIJI, PO KMETIJI.
GREMO NA SPREHOD PO KMETIJI,
KAJ SLIŠITE?
KRAVO, PSA, RACO, KONJA, PUJSA, OVCO.
TO SLIŠITE.

LET'S TAKE A WALK AROUND THE FARM,
AROUND THE FARM, AROUND THE FARM.
LET'S TAKE A WALK AROUND THE FARM,
WHAT DO YOU SEE?

GREMO NA SPREHOD PO KMETIJI,
PO KMETIJI, PO KMETIJI.
GREMO NA SPREHOD PO KMETIJI,
KAJ VIDITE?

LET'S TAKE A WALK/9X

GREMO NA SPREHOD/9X (vedno tiše)

GOODBYE … (ALL THE ANIMALS)

NASVIDENJE … (se poslovimo od vseh živali)

Pesmico poslušajte večkrat in zapojte in zaplešite zraven. Enostavna je, živali zagotovo znate ponoviti.

