POUČEVANJE NA DALJAVO - 4. RAZRED – ANGLEŠČINA
(6. 4. -10. 4. 2020)
Pozdravljeni četrtošolci!
Pred nami je že 4. teden poučevanja na daljavo – upamo, da smo še vedno vsi
zdravi!
Prejšnji teden ste si v zvezke zapisali prostore ter predmete v hiši. Za vajo večkrat
prepišite te besedice na manjše (post it) listke in jih prilepite na pohištvo in prostore
v hiši, tako se boste vsakič, ko boste šli mimo spomnili, kako se temu reče po
angleško. Ta teden si boste najprej pregledali rešitve v delovnem zvezku, na strani
36. Nato si boste prepisali, kako povemo, kje se stvari nahajajo ter rešili nekaj nalog
v delovnem zvezku. Če kdo želi dodatno vaditi, poglejte na koncu dokumenta
rubriko SAM-A ŽELIM VEČ ANGLEŠČINE
Lep teden želim! Za kakšna vprašanja ali pomoč glede dela pošljite sporočilo na moj
elektronski naslov: cirila.k@gmail.com

NAVODILA ZA DELO:
Preglejte si rešitve iz delovnega zvezka IZ PREJŠNJEGA TEDNA:

Napiši naslov in preriši ter prepiši v zvezek:
WHERE’S THE CAT? (Kje je mačka?)

It’s on
the box.
Je
na škatli.

It’s in

It’s under

It’ s next to

the box.

the box.

the box.

Je

Je

Je

v škatli.

pod škatlo.

poleg/ob škatli.

Igrate se lahko poligon. Nastavite si obroč, stol, škatlo na daljšo razdaljo in
vzamite žogico in začnite.
Skočite v obroč in recite JUMP IN THE CIRCLE, tecite do stola in se usedite na stol
ter zrvan recite SIT ON THE CHAIR, nato v roke vzamite žogico in jo vrzite v

škatlo/koš THROW IN THE BOX/BIN to večkrat ponovite.

Oglej si sliko sobe. Prepiši spodnji naslov ter povedi, ki nam opišejo, kje se kakšna
stvar nahaja:

OPIS SOBE

There’s a blue book on the bed. (Tam je modra knjiga na postelji.)
There’s a picture on the wall. (Tam je slika na steni.)
There’s a purple carpet on the floor. (Tam je vijolična preproga na tleh.)

Prepiši primer, nato pa prepiši še vprašanja in odgovori glede na sliko:
A: Where’s the white lamp? (Kje je bela svetilka)?
Is it on the bed? (Ali je na postelji?)
B: No, it isn't. (Ne, ni.)
A: Is it on the cupboard? (Ali je na nočni omarici?)
B: Yes, it is. (Ja, je.)
It’s on the cupboard. (Je na nočni omarici.)
A: Where’s the plant?
B: ________________________________

A: Where’s the radio?
B: ________________________________

A: Where’s the boy?
B: _He’s____________________________

A: Where's the girl?
B: _She's___________________________

Reši še naloge v delovnem zvezku:
2. naloga/stran 37 in 2. naloga/stran 38

SAM-A ŽELIM VEČ ANGLEŠČINE
Ker se bližajo velikonočni prazniki, lahko na spodnji povezavi po navdilu izdelaš
EASTER BUNNY SURPRISE
https://www.youtube.com/watch?v=xMa5gsmZwHs

Na naslednjih povezavah se lahko preizkusiš v znanju in snov dodatno ponoviš!
*Nekateri izrazi pri reševanju vaj na spletu: NEXT – naslednji, CONTINUE –
nadaljuj, DONE – končano, EXERCISE/PRACTICE – vaja, SCORE – rezultat,
ANSWERS – odgovori/rešitve.
https://agendaweb.org/exercises/grammar/prepositions/place-1
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=9378

I WISH YOU

