DELO NA DALJAVO – 2. RAZRED – ANGLEŠČINA
(14. 4. – 17. 4. 2020)

Pozdravljeni, dragi moji drugošolci!
Za nami je podaljšan praznični vikend. Bil je malo drugačen, kot smo ga sicer
vajeni, a verjamem, da kljub temu miren in lep. Da ste ga preživeli v krogu svoje
družine in si odpočili od šolskega dela.
Pred nami pa je še en nov teden pouka na daljavo. Zdaj smo se takšnega dela že
kar privadili, a jaz vseeno upam, da se kmalu spet vrnemo v šolske klopi.
Prejšnji teden sem za vas pripravila zgodbico o lačni gosenici. Verjamem, da ste
jo poslušali in videli, kaj vse je pojedla. Hvala vsem, ki ste mi poslali fotografije
svojega dela v zvezku. Vedno jih z veseljem pogledam in preberem, kako vam gre
delo doma.
Tudi v tem tednu se boste še ukvarjali z lačno gosenico. Pripravila sem vam nekaj
vaj, če pa vam ostane še kaj časa in volje, boste čisto na koncu našli
dodatne naloge pod naslovom SAM/-A ŽELIM VEČ ANGLEŠČINE.

Delo si čez teden razporedite tako, kot vam najbolj ustreza. Vsekakor pa ne
delajte več kot 2x45 minut v celem tednu.

Your English Teacher Tanja

NAVODILA ZA DELO

Na spodnji povezavi še enkrat poslušaj zgodbico The very Hungry Caterpillar:

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY

Sedaj si preglej, ali si pravilno opravil/-a nalogo iz prejšnjega tedna – zapisati si
moral/-a število in narisati hrano, ki jo je gosenica pojedla na določen dan.
Spodaj najdeš rešitve. Če želiš, lahko sličicam hrane pripišeš tudi besedice, ki
sem jih zapisala spodaj. Nekateri ste to naredili že sami prejšnji teden.
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V soboto je gosenica pojedla deset različnih stvari, zato sem jih pripela tu spodaj.
Zraven najdeš tudi besedice, ki si jih slišal/-a v zgodbici.

Sedaj, ko je naloga pregledana, se lahko preizkusiš v interaktivni vaji, ki jo
najdeš na spodnji povezavi. Pomagaj si s svojim zvezkom, kjer imaš napisane
dneve v tednu in sadeže ter ostalo hrano. Manjkajoče besede z miško povlečeš
in jih spustiš na črto. Verjamem, da ti bo uspelo.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Langu
age_(ESL)/The_Very_Hungry_Caterpillar/The_Very_Hungry_Caterpillar__Reading_ak6192ge

In za konec še ustvarjalna naloga. Uporabi svojo domišljijo in izdelaj gosenico.
Lahko jo sestaviš iz lego kock (ali kakšnih drugih kock), lahko jo izdelaš iz
papirja, gumbov, papirnatih krožnikov, škatle za jajca, … Lahko jo tudi samo
narišeš ali naslikaš na večji list papirja. Uporabi tisto, kar pač imaš doma na
voljo in prepričana sem, da bodo nastale odlične gosenice! Zelo vesela bom, če
mi svojo gosenico fotografiraš in pošlješ na moj spletni naslov.

To bi bilo za ta teden vse, če pa imaš še čas in voljo, pokukaj na naslednjo stran.

SAM/-A ŽELIM VEČ ANGLEŠČINE

Če še imaš voljo do učenja angleščine, se igraj igrico I spy with my little eye (s
svojim majhnim očesom vidim): Oglej si spodnjo sliko in po angleško
poimenuj, katere sadeže oz. hrano vidiš.

Primer: I spy with my little eye one apple … I spy with my little eye two pears …
 I spy with my little eye se izgovori takole: »aj spaj vit maj litl aj«

Za razvedrilo pa lahko poslušaš še tole pesmico:
https://www.youtube.com/watch?v=_tUBBh4QzTU

