DELO NA DALJAVO – 2. RAZRED – ANGLEŠČINA
(30. 3. – 3. 4. 2020)

Pozdravljeni, dragi moji drugošolci! Upam, da ste vsi zdravi in da vam delo
doma dobro teče!
Čeprav smo na začetku upali, da bomo po dveh tednih ponovno skupaj v šoli, žal
še ni tako. Verjamem, da že pogrešate svoje prijatelje, a trenutno je za vse nas
najbolj pomembno, da ostanemo zdravi, zato se vsi skupaj potrudimo in
upoštevajmo navodila. Verjamem, da ste v prejšnjem tednu vsi prebrali knjigo
in presenetili svoje mamice. Veliko vas je poslalo vaše delo preko elektronske
pošte. Zelo ste me razveselili s trudom in krasnimi izdelki za vaše predrage
mamice! Hvala!

Delo za angleščino se trudim poenostaviti. Zaposlitev je razdeljena na dve šolski
uri, vi pa si delo razporedite po svoje, da bo za vas najbolje. Vsekakor pa ne
delajte več kot 2x45 minut v celem tednu. Želim vam veliko zabave ob učenju!

your teacher Tanja

1. ura
Na spodnji povezavi si oglej posnetek:
https://www.youtube.com/watch?v=nMsRvtx24Bo
Po ogledu posnetka si v zvezek napiši naslov:
HOW PLANTS GROW – KAKO RASTLINE RASTEJO

Pod tem naslovom v zvezku nariši 5 kvadratkov, kot so narisani spodaj in v vsak
kvadratek po ustreznem vrstnem redu nariši, kako rastline rastejo in kaj
potrebujejo za rast. Spodnje sličice so ti seveda v pomoč. 

Pod narisane sličice pravilno razporedi naslednje besede: SEED (seme), PLANT
(rastlina), TREE (drevo), SUN (sonce), WATER (voda).
Če imaš možnost, lahko kakšno rastlino tudi poseješ in potem opazuj njeno rast.
Ne pozabi, da za rast potrebuje sončno svetlobo in vodo. 

V nadaljevanju ti ponujam še eno možnost za delo in učenje, ki pa ni obvezna. Če
si prejšnjo nalogo opravil/-a hitro in brez težav, si lahko na naslednji povezavi
pogledaš še posnetek, ki prikazuje dele rastline. Ta posnetek ti bo pomagal, da
boš lažje igral igrico, ki je v nadaljevanju.
Povezava do posnetka o delih rastline:
https://www.youtube.com/watch?v=X6TLFZUC9gI

Na spodnji povezavi pa boš našel/-a še zabavno igrico, pri kateri boš ponovil/-a
dele rastlin – dele drevesa in dele rožice. Da ti bo lažje, sem ti v spodnji
razpredelnici zapisala besedice. Najprej si jih preberi, potem pa veselo igrat! 

DELI DREVESA – TREE

DELI ROŽE - PLANT

KORENINE – ROOTS
DEBLO – TRUNK
VEJE – BRANCHES
LISTJE – LEAVES
SADJE - FRUIT

KORENINICE – ROOTS
STEBLO – STEM
LISTI – LEAVES
CVET - PETALS

In še povezava do igrice:
http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-listy/u6-4/u6-4.html

2. ura
Tokratna naloga bo naravnana malo bolj gibalno in zabavno. Seveda si jo časovno
doma prilagodite, kot vam najbolj ustreza.
V naslednjih dneh se odpravite na sprehod in bodite pozorni na cvetlice, ki
nakazujejo pomlad. Sicer nam je v teh zadnjih dneh štrene mešal sneg, ampak
cvetlice boste zagotovo opazili. 
In medtem ko boste zunaj, se lahko igrate tudi POMLADNI LOV NA ZAKLAD. 
Spodaj ti prilagam slikico, kaj vse moraš poiskati. Prve štiri stvari lahko vzameš in
odneseš domov. Za ostale pa bo dovolj, če jih samo poiščeš in doma na listku
označiš, kaj si našel

in česa ne

.

Ko se vrnete s sprehoda, si spodaj naštete cvetlice nariši v zvezek in jim pripiši
imena v angleščini. Verjetno na sprehodu ne boš videl vseh, nekatere pa
zagotovo.
Spodaj sem ti zapisala, kako se posamezne cvetlice poimenujejo v angleščini.
ZVONČEK – SNOWDROP
TROBENTICA – PRIMROSE
MAČICE – CATKINS
NARCISA– DAFFODIL
TULIPAN – TULIP
REGRAT – DANDELION

Za konec lahko na tej povezavi svoje znanje utrdiš še z igro:
https://interaktivnevaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/gradiva_vocabulary_1_3r/Springres/frame.htm

To bo vse za ta teden! Opravi toliko, kot zmoreš. Jaz ti želim predvsem to, da se
ob učenju tudi zabavaš!
Seveda še vedno velja, da bom vesela vsake vaše fotografije, vaše risbice ali
drugega izdelka.
Pazite nase!

