DELO NA DALJAVO – 1. RAZRED – ANGLEŠČINA
(4. 5. – 8. 5. 2020)

Dragi moji prvošolci!

Za nami je počitniški teden in upam, da ste uživali na sončku, lenarili ob deževnih uricah ter si nabrali novih
moči in energije za uspešen zaključek šolskega leta.

Tudi v tem tednu vam pošiljam naloge, ki jih boste opravili doma, upam pa, da se kmalu čisto zares vidimo v
šoli. Zagotovo ste že zrasli in v tem času se vam je zgodilo veliko stvari, ki mi jih morate povedati, kajne?

Kar cel mesec pred počitnicami ste se učili o živalih. Najprej o domačih, nato pa še o živalih, ki jih najdemo v
živalskem vrtu. Za ta teden sem vam pripravila aktivnosti, s katerimi boste vse to ponovili in utrdili.
Želim vam uspešno učenje in ne pozabite, da je učenje angleščine tudi zabava.
Želim vam lep teden!

Učiteljica Tanja
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Pripravila sem ti namizno igro, s katero boš ponovil/-a živali na kmetiji. Če imate možnost, naj ti starši list natisnejo, nato pa vzemi
igralno kocko in kar začni. Vržeš kocko in šteješ po poljih - toliko pik kot vržeš, za toliko pik se pomakneš v smeri puščic. Na polju,
kjer obstaneš, poimenuješ žival. Če je ne znaš poimenovati, se vrneš na polje, kjer si bil. Še bolj zanimivo bo, če k igri povabiš še
starše, brata ali sestro. Igro lahko večkrat ponoviš 😊 Če pa doma nimate tiskalnika, lahko na list papirja igro narišeš. To ti bo sicer
vzelo nekaj več časa, ni pa pretežko, kajne?

V tednu pred počitnicami ste poslušali pesmico LET'S GO TO THE ZOO (Gremo v živalski vrt) in ob njej tudi zaplesali, upam.
Poslušajte jo še enkrat in se zabavajte!

https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk

Za ta teden pa sem vam pripravila zgodbico o dečku, ki si je zelo želel hišnega ljubljenčka. V živalski vrt je poslal pismo in prosil, naj
mu pošljejo kakšno žival. Iz živalskega vrta so mu poslali kar nekaj živali, a z nobeno ni bil zadovoljen, saj niso bile primerne za
hišnega ljubljenčka. Dokler nazadnje v pošiljki ni prišel … tega vam pa ne izdam.  Na spodnji povezavi poslušaj zgodbico in boš
izvedel/-a.

https://www.youtube.com/watch?v=XoA-3e1Jb10

Zgodbico pozorno poslušaj in opazuj slike, saj na koncu sledijo vprašanja. Prepričana sem, da zate ne bodo pretežka. Seveda lahko
zgodbico poslušaš večkrat, če želiš. Nato pa v svoj angleški zvezek napiši naslov: AT THE ZOO
Pod ta naslov pa nariši živali, ki si jih videl/-a v zgodbici. Katere vse živali so se skrivale v pošiljkah? Vesela bom vaših odgovorov – v
besedni ali foto obliki. 

