Dragi tretješolec!
Pred teboj so naloge za 3. teden za delo od doma. Upam, da ti naloge
do sedaj niso delale težav.
Obvestili pa so me, da nekateri računalniki niso odprli nalog, ki sem
jih poslala. Razlog za to je blokiran vtičnik. Najprej ga morate odkleniti. Na koncu
tega dokumenta imaš navodilo, kako ga odkleneš.
Naloge niso podprte za telefon!
Če te povezava, na katero klikneš ne odpelje na interaktivno igro, povezavo skopiraj in
pripni v google brskalnik. Sedaj bi moralo delovati. Če imaš kakšno težavo, ti kaj ne
gre, vprašaj za pomoč nekoga od starejših. Če ti je do sedaj uspelo rešiti
vse naloge, odlično. Če imaš kakšno vprašanje mi lahko pišeš na
batagelj.anja@gmail.com . Lahko pa mi v sporočilu tudi sporočiš, kako
odlično ti gre reševanje nalog.

Sledijo naloge za delo.
 3.a, 3.b, 3.c naloge za ponedeljek
Sledi povezavi utrjevanje dni v tednu.
Klikni na povezavo, ki te bo odpeljala na nalogo na spletu. Igra deluje kot spomin.
Iščeš pare, ki ti jih program trudi izgovori. Srečno!
https://www.eslgamesplus.com/days-of-the-week-esl-vocabulary-game/

Sledi povezaviutrjevanje predlogi (preposition of place- in, on, under, next to,
behind, between)
Klikni na mikrofon. Poslušaj kaj ti izgovori in s klikom na sliko označi rešitev.
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ES
L)/Prepositions_of_place/Prepositions_of_place_-_listening_exercise_sf7167cf
To sta nalogi, ki bi se morali pokazati za reševanje.

Domača naloga.
V tem tednu imaš tudi domačo nalogo. Obe spletni nalogi si še enkrat odpri na spletu
in vse besede glasno ponovi.
Po želji: Lahko se posnameš na pametni telefon in mi zvočni
posnetek pošlješ na moj naslov: batagelj.anja@gmail.com

Srečno.

 3.b naloge za torek
 3.a naloge za četrtek
 3.c naloge za sredo
1. Sledi povezaviutrjevanje predlogi (preposition of place- in, on, under, next to,
behind, between)
Klikni na mikrofon. Poslušaj kaj ti izgovori in s klikom na sliko označi rešitev.
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ES
L)/Prepositions_of_place/Prepositions_-_Listen_and_choose_ly593lg

2. Sledi povezavi. Utrjevanje oblik (shapes)
Najprej klikni na mikrofon, ki ti bo besedo izgovoril. Lahko jo tudi prebereš, saj smo
se učili brat. Nato pa s klikom na besedo in s klikom na sliko besedo ustrezno postaviš
in rešiš nalogo. Srečno!
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/shapes

To sta nalogi, ki bi se morali pokazati za reševanje.

3. Sledi povezavi. Iskanje števil do 10 in oblik.
Če ti naloge ne odpre, aktiviraj vtičnik. V množici črk poišči besede, ki so napisane ne
levi strani igre.
https://www.eslgamesplus.com/numbers-0-10-word-search/
https://www.eslgamesplus.com/shapes-vocabulary-word-search/

Kako ti je šlo reševanje? Upam, da uspešno.

Zahtevna naloga! Nalogo reši, če želiš.
https://englishflashgames.blogspot.com/2008/06/prepositions-of-place-game.html

https://www.gamestolearnenglish.com/prepositions-game/

KLIKNI NA POVEZAVO KI TE ODPELJE NA SPLET. ČE TI NALOGE NE
ODPRE KLIKNI Z MIŠKO NA KLJUČAVNICO. KO SE TI ODOPRE ZAVIHEK
POIŠČI ZNAK ZA PUZZLO IN NA ZAVIHKU OZNAČI DOVOLI (ALLOW).
IGRO BI TI SEDAJ MORALO POKAZATI.

ČE VAM NE DOVOLI VTIČNIKA PO PREDHODNJIH NAVODILIH.
POSKUSITE ŠE NA TA NAČIN. SREČNO.

ODPRITE SPLETNO STRAN. V DESNEM ZGORNJEM KOTU POIŠČITE TRI ČRTE. KLIKNITE. POIŠČITE
IKONU PUZZLI IN KLIKNITE.

KLIKNITE NA VTIČNIK.

KLIKNITE NA TRI PIKE IN OZNAČITE KOT KAŽE SLIKA.

