DELO NA DALJAVO - 3. RAZRED – ANGLEŠČINA (30. 3. - 3. 4. 2020)
Pozdravljeni, moji tretješolci! 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. Upam, da ste se v prejšnjem tednu skupaj z družinskimi člani zabavali ob ponavljanju živali in iskanju skritega
zaklada. ☺ Verjamem, da ste prebrali tudi knjigo in presenetili svoje mamice. Nekateri ste mi o svojem dobro opravljenem
delu poslali tudi fotografijo na moj mail in tega sem bila zelo vesela. Tudi tokrat bom vesela vsake povratne informacije ali
pa vprašanja, če kje kaj ne bo šlo.
Ta teden bomo nadaljevali z delom po našem učbeniku. Spoznali bomo nekaj novih besedic za dele telesa in nekaj že
poznanih ponovili. Saj se jih še spomnite iz 1. in 2. razreda, a ne? ☺
Na sliki imaš 6 kartic z deli telesa strašnega dinozavra. Zagotovo se spomniš besedice HEAD, morda pa tudi ARMS ali LEGS.
Poleg angleških besedic imaš zapisane slovenske prevode.
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Na spodnji povezavi boš našel vse te sličice in če klikneš na vsako izmed njih, boš slišal tudi, kako se besedica angleško
izgovori. Ob posnetku ponovi vsako besedico vsaj trikrat.
https://elt.oup.com/student/oxfordexplorers/level2/picturedictionary/unit5/picturedictionary01_05_01?cc=si&selLanguage=en

Na spodnji sliki lahko vidiš, koliko dinozavrov ima v svoji sobi Max. Pri dveh dinozavrih opaziš, da so deli telesa označeni s
številkami od 1 do 6. Za vsako številko glasno povej, kateri del telesa označuje. Pomagaj si s sličicami zgoraj.

Primer:
1: wings

Zdaj pa si boš vse to zapisal/-a še v svoj zvezek za angleščino. Najprej napiši naslov: PARTS OF THE BODY. Na izbiro imaš
dve možnosti:
a) Vsak del telesa posebej si narišeš in zraven napišeš besedico.
b) Narišeš svojega dinozavra in ob njem označiš in zapišeš dele telesa.
Spodaj ti prilagam primer, da si lažje predstavljaš. ☺

Verjetno se še spomniš, da smo se letos že naučili, kako povemo, kaj živali znajo oz. ne znajo. Da te spomnim: Frog can
jump but it can't fly. Lahko uporabiš listke napisanih živali od zadnjič in za vsako ustno poveš kaj zna oz. ne zna. ☺
BODITE DOBRO IN OSTANITE ZDRAVI … BYE, BYE BUTTERFLY
Učiteljica Cirila

