DELO NA DALJAVO - 3. RAZRED – ANGLEŠČINA
(14. 4. - 17. 4. 2020)
Pozdravljeni, moji tretješolci!
Za nami je prazničen podaljšan vikend in upam, da ste ga preživeli lepo. Resda
letos verjetno malo drugače, kot običajno, pa kljub temu verjamem, da ste skupaj
s svojimi družinami ustvarjali lepe trenutke.
V prejšnjem tednu ste v svoje zvezke risali pošasti in na takšen način ponovili dele
telesa. Hvala vsem, ki ste mi poslali fotografije svojih pošasti – odlično so vam
uspele.
Zdaj že dobro poznate dele telesa in tudi veste, da so določeni deli telesa naša
čutila, s kateri dojemamo in občutimo okolico. In ravno to bo naša tema v tem
tednu.
Še vedno velja, da si delo čez teden razporedite po svoje, kot vam najbolj ustreza.
Prav tako velja, da sem vam na voljo za vsa morebitna vprašanja ali dileme. Vseh
vaših sporočil se vedno razveselim!

In ne pozabi, na koncu pokukaj še v rubriko SAM-A ŽELIM VEČ ANGLEŠČINE.

Ostanite zdravi in lep teden želim vsem!

Your English Teacher Tanja

V zvezek si boš zapisal/-a naslov: THE FIVE SENSES

Pod naslovom si nariši pet čutil, kot jih vidiš spodaj. Pripiši jim tudi besedice.

SEE

HEAR

SMELL

TASTE

TOUCH

Pod to pa zapiši naslednje povedi:
I can see with my eyes.
I can hear with my ears.
I can smell with my nose.
I can taste with my mouth.
I can touch with my hands.

Nazadnje si nariši še podobne okvirčke, kot jih vidiš na sliki spodaj. Pri vsakem
čutilu nariši dve stvari, ki jih s tistim čutilom zaznavaš (okusiš, slišiš, čutiš/tipaš,
vonjaš in vidiš). Seveda nekatere stvari zaznavamo z več čutili hkrati, ti pač pri
vsakem izberi dve.

SAM-A ŽELIM VEČ ANGLEŠČINE

Če še imaš voljo in čas za učenje angleščine, lahko svoje znanje utrdiš z
dodatnimi vajami, ki jih najdeš na spodnjih povezavah.

https://interaktivnevaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/gradiva_vocabulary_1_3r/Headres/frame.h
tm

https://www.turtlediary.com/game/the-five-senses-kindergarten.html

Na spodnji povezavi pa boš našel/-a luštno pesmico o petih čutilih, ob kateri
lahko zapoješ.
https://www.youtube.com/watch?v=vXXiyIGqliE

