Pozdravljeni, dragi moji drugošolci!
Pred nami je drugi teden poučevanja na daljavo, tako da vam pošiljam navodila za dve uri
angleščine, kolikor je imamo na teden. Vsekakor pa je seveda v organizaciji vaše družine,
kako in kdaj si to delo porazdelite.

1. ura
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.

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

Potem se pesmica še enkrat
ponovi.

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. 

Seveda pa lahko izdelate tudi kaj drugega po vaši želji. Zelo bom vesela, če mi na moj
elektronski naslov tanya.vasle@gmail.com pošljete fotografije vaših izdelkov ali mogoče
celo posnetek »točke«, ki ste jo pripravili za mamin praznik. 
In ne pozabi – najbolj pomembno je, da si ta dan do mamice še posebej prijazen/-a, ji
pomagaš in ne pozabi povedat, da jo imaš rad/-a. 

2. ura

V priponki pošiljam skenirano knjigo z naslovom THE FUN RUN. Skupaj s starši ali starejšimi
brati oz. sestrami preberite knjigo, nato pa jo poskusi prebrati še enkrat sam (če bo šlo).
V zvezek prepiši naslov knjige in nekaj besedic, ki so ti bile všeč. Nato izberi stran, ki ti je
najbolj všeč, ter nariši in prepiši besedilo iz te strani v zvezek.
Svojo risbico mi prav tako lahko fotografiraš in pošlješ na moj elektronski naslov.

Želim vam, da se ob učenju angleščine tudi zabavate in pa seveda, da ostanete zdravi!

Učiteljica Tanja

