UČIM SE DOMA 2 (23. 3. 2020 – 27. 3. 2020)
Hello :o).
Kako si v tem tednu? Upam, da si vaje, ki sem ti jih poslala v prejšnjem tednu pridno reševal(a) in tudi
kaj prebral(a). Vaje seveda lahko rešuješ tudi v tem tednu. No, zdaj ti pošiljam nove. Tokrat se bomo
poigrali s šolskimi potrebščinami in živalmi. Pošiljam ti tudi povezavo do risank o Pujsi Pepi, saj je
pomembno, da angleščino tudi slišiš. Želim ti veliko veselja pri reševanju, poslušanju in gledanju :o).
V prilogi ti pošiljam tudi krajšo knjigo v branje, na koncu pa imaš še vaje, kjer lahko preveriš svoje
razumevanje prebranega.
V torek je materinski dan (v angleščini mu rečemo Mother's day). Pošiljam ti povezavi do dveh
izdelkov, ki ju lahko za mamico izdelaš doma http://krokotak.com/2015/03/mom-you-are-thequeen/ ali http://krokotak.com/2013/02/glossy-magazine-flowers/ . Seveda pa je čisto dovolj, če
mamico samo objameš in ji poveš, da jo imaš rad(a). V angleščini to poveš tako, da rečeš »I LOVE
YOU«, vesel materinski dan pa zaželiš z besedami »HAPPY MOTHER'S DAY«.
Pa oglasi se mi kaj, pošlji kakšno slikico svojega izdelka, pomahaj… Res vas vse že pošteno pogrešam.
Vse dobro želim tebi in tvoji družini.
Srečno :o).
Učiteljica Sintia

FOOD (HRANA)
V tem tednu se bomo ukvarjali s hrano, pri svojem delu pa boš potreboval(a) vadnico. Odpri jo na
strani 25 in izpolni košarici s SADJEM in ZELENJAVO tako, kot je na sliki spodaj, ki ti jo prilagam.
Sadeže kar nariši, lahko si sliko natisneš in sadeže izrežeš ali pa jih poiščeš v reklamnih letakih. Seveda
sličice tudi poimenuj in pazi na pravilen zapis. Večino sadežev že poznaš, ostale si pa poskušaj
zapomniti, saj se že naslednji teden srečamo z novimi sličicami in poimenovanji.
PONOVIM:
https://elt.oup.com/student/oxfordexplorers/extrafun/zoneacharliethecat?cc=si&selLanguage=en&
mode=hub
https://www.youtube.com/watch?v=VvrG4JguNQk
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Body_Parts
/My_Body_lj17566mb
MALO ZA SPROSTITEV:
https://elt.oup.com/student/oxfordexplorers/extrafun/?cc=si&selLanguage=en&mode=hub&fbclid=I
wAR2ib5NgEmvFQul9fHCOeTOD8_bbpTI-WCtbz59DMyHVsJ3OKLXKfwV1O9Q
https://elt.oup.com/student/oxfordexplorers/extrafun/zoneafeedthefrog?cc=si&selLanguage=en&m
ode=hub
RISANKE:
https://www.youtube.com/watch?v=k_V0PO1X_f0&list=PLFEgnf4tmQe_UYbCMJYB2AirVY48_BfRT

FOOD (HRANA)
FRUIT (SADJE)

VEGETABLES (ZELENJAVA)

