DELO NA DALJAVO - 3. RAZRED – ANGLEŠČINA
(4. 5. - 8. 5. 2020)
Pozdravljeni, moji tretješolci!
Čas res hitro beži in za nami so že prvomajske počitnice. To seveda pomeni, da
je konec šolskega leta zdaj res že blizu.
Upam, da ste preživeli lep
počitniški teden, da ste izkoristili
sonček in si nabrali nove energije
za delo. Če gre verjeti tistemu, kar slišimo po televiziji, se bomo kmalu spet videli
in tega se res že veselim.
Pred počitnicami sem vam poslala preverjanje znanja, ki ste ga pridno rešili in mi
naloge tudi poslali v pregled. Svoje delo ste odlično opravili! Bravo! Ponosna sem
na vse vas!

V tem tednu sem za vas pripravila uvod v novo poglavje, v katerem bomo govorili
o oblačilih. Zagotovo že znate poimenovati nekaj oblačil v angleščini, v prihodnjih
dneh pa boste spoznali še nekaj novih. Pridno opravite svoje delo v tem tednu in
ne pozabite se ob učenju angleščine tudi zabavati.

Your Teacher Tanja

NAVODILA ZA DELO:
Na spodnji povezavi boste našli pesmico Put on your shoes. Poslušajte jo
večkrat, nato pa lahko zraven tudi zapojete in posnemate gibanje (kako si
obujete čevlje, oblečete jakno, šal in kapo).

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU
Po poslušanju si v svoj zvezek za angleščino napišite naslov: CLOTHES. Pod ta
naslov narišite oblačila in obutev, ki ste jo videli in slišali v pesmici. Ob sličice
napišite tudi besedice. Da vam bo lažje, sem besedice zapisala spodaj, vi pa
morate le ugotoviti, h kateri sliki spada katera beseda. To pa ne bo pretežko,
kajne?

HAT

SHOES

JACKET

SCARF

Ko ste svoje delo opravili, pa si lahko zavrtite še pesmico na spodnji povezavi.
Tudi v tej pesmici boste videli in slišali angleške besedice za različna oblačila.
Na začetku lahko za Mattom ponavljate imena oblačil. Nato bo sledilo vprašanje:
What are you wearing? (Kaj imaš oblečeno?) Odgovor bo: I'm wearing … (Jaz
imam oblečeno …). Bodite pozorni na izraz: That's funny! (To je smešno!)
Uživajte!

Povezava do pesmice: https://www.youtube.com/watch?v=KFQxBCvgx70

