DELO NA DALJAVO – 2. RAZRED – ANGLEŠČINA
(6. 4. – 10. 4. 2020)

Pozdravljeni, dragi moji drugošolci!
Kar trije tedni dela na daljavo so že za nami in verjetno ste se zdaj že čisto privadili in vam
tudi doma pouk dobro teče. Kot kaže, bo žal še nekaj časa tako, zato se bom še naprej
trudila, da vam pošiljam jasna in razumljiva navodila ter čim bolj zanimive naloge, ki jih
boste brez težav opravili doma, seveda s pomočjo vaših staršev.
Prejšnji teden ste se naučili, kako v angleščini poimenujemo dele rastline oz. kaj vse
potrebujemo za njeno rast. Je morda kdo med vami tudi posejal seme za svojo rastlino?
Nekateri med vami ste mi poslali poročila o opravljenem delu in iz njih sem lahko videla,
da ste bili pridni in ustvarjalni. Upam, da ste se ob nalogah tudi zabavali, zagotovo pa ste
se razgibali, ko ste iskali skriti zaklad in cvetlice v naravi.

Ta teden sem za vas pripravila zgodbico o lačni gosenici. V zgodbici boste slišali in videli,
kako v angleščini poimenujemo dneve v tednu, ponovili boste števila, ki jih že poznate ter
hrano, o kateri smo se že učili pred časom. Morda kdo od vas zgodbico že pozna in se je
boste hitro spomnili.
Delo si čez teden razporedite tako, kot vam najbolj ustreza. Vsekakor pa ne delajte več kot
2x45 minut v celem tednu.

your teacher Tanja

Na spodnji povezavi boste našli zgodbico z naslovom The Very Hungry Caterpillar (Zelo
lačna gosenica). Preden si boste zgodbico pogledali in jo poslušali, si spodaj poglejte sličice
besedišča, da boste zgodbico lažje razumeli. Nekaj besed že poznate, veliko pa je novih.
Seveda se vseh teh besedic ni potrebno naučiti, poglejte pa si le, kaj vse je lačna gosenica
pojedla.

AN EGG

A STRAWBERRY

A CATERPILLAR

AN ORANGE

AN APPLE

CHOCOLATE CAKE

A PICKLE

CHEESE

A CHERRY PIE

A SAUSAGE

A LEAF

A PEAR

A PLUM

AN ICE-CREAM

SALAMI

A LOLLIPOP

A CUPCAKE

A WATERMELON

A BUTTERFLY

Povezava do zgodbice:
https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY&t=326s

Po tem, ko ste 3x poslušali in si pogledali zgodbico o lačni gosenici, si v zvezek zapišite
naslov (glej primer spodaj).
Pod naslovom zapišite dneve v tednu, potem ponovite zapis števil do 10 (poišči v zvezku),
z besedo zapišite številko, koliko je pojedla gosenica na določeni dan in narišite, kateri
sadež oziroma hrano je pojedla vsak posamezni dan.
Prvi dan (Monday) sem že naredila kot primer, s katerim si boste lahko pomagali.
Na vrhu strani, nad dnevi, narišite gosenico, na dnu strani pa …. Kaj vi mislite?

Naslov:

THE VERY HUNGRY CATERPILLAR

DAYS OF THE WEEK (dnevi v tednu)

MONDAY-ponedeljek

one

TUESDAY-torek
WEDNESDAY-sreda
THURSDAY-četrtek
FRIDAY-petek
SATURDAY-sobota
SUNDAY-nedelja

?

Poslušajte zgodbico še enkrat, le da jo tokrat zraven berite v zvezku (to, kar ste si narisali
in napisali).
To je vaša naloga za ta teden. Če še imate voljo, čas in energijo, pa vam spodaj ponujam
še eno možnost za delo, ki pa ni obvezna.

Bliža se čas praznovanja velike noči ali po angleško EASTER, zato sem vam pripravila še
nekaj na to temo.
Na spodnji povezavi boste našli pesmico in najprej veselo zamigajte z velikonočnim
zajčkom:
https://www.youtube.com/watch?v=gPaaDjhVKqk

Če vam ostane še kaj časa in volje, pa lahko izdelate tega simpatičnega zajčka in okrasite
svojo sobo.
https://www.youtube.com/watch?v=7zL_EQkqrmg

Veliko veselja ob učenju in ustvarjanju vam želim in ostanite zdravi!

