2.r
Pripravila: Darja Pipuš (darja.pipus@guest.arnes.si)

1.

TEDEN
20.4.-24.4.

TEMA
PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA

GOOD MORNING 2.A, 2.B AND 2.C! 😊
Hvala vsem, ki ste že poslali spodnjo razpredelnico. Če še niste uspeli, vas prosim, da s starši skupaj
rešite razpredelnico Kaj znam?, da bom na ta način preverila, kaj znate. Ko jo izpolniš, mi jo pošlji na
darja.pipus@guest.arnes.si. Tudi ta teden bomo namenili eno uro ponavljanju. Ponovi pesmice in
besedišče v razpredelnici, ne pozabi pa še na We're going on a picnic.

Moja ocena:
OPISNA OCENA

Učenec standarde znanja dosega:
samostojno

ob manjši
pomoči

ob pomoči

ne dosega

Čisto sam/a znam zapeti vsaj
tri od naslednjih pesmic:
(Days of the Week, Seasons
Song, Months, Weather,
Animals on a Farm)
Poznam deset vrst sadja po
angleško (banana, apple,
pear, etc.)
Znam povedati, kaj mi je všeč
in kaj ne (I like apples, I don't
like bananas).
Znam pokazati in povedati
različne ukaze Let's Move
(drink, eat, wake up, etc.).
Poznam deset živali na
kmetiji po angleško (cow, pig,
dog, cat, duck).
Poznam kar nekaj divjih živali
in vem, katere živali so divje
in katere živijo na kmetiji.
OCENA:

Podpis staršev:

Posebej sem pripravila dokument Angleške pravljične urice. Če bi rad poslušal kakšno pravljico v
angleščini, poišči dokument na spletni strani.
Če želiš, mi lahko pošlješ kakšno sliko opravljenega dela. Če mi boste kaj poslali, pošljite na
darja.pipus@guest.arnes.si.

HAVE A NICE DAY,
MISS DARJA

2.r
Pripravila: Darja Pipuš (darja.pipus@guest.arnes.si)

2.

TEDEN
20.4.- 24.4.

TEMA
HRANA

GOOD MORNING 2.A, 2.B AND 2.C! 😊
Še vedno se učimo o hrani po angleško. Poskusi vsakič, ko ješ zajtrk, kosilo, ali večerjo povedati, kaj ti je
všeč in kaj ne. Če poznaš hrano po angleško, povej tudi to. Npr. I like pizza. I don't like apples. Večkrat
poslušaj in si oglej video Steva in Maggie o hrani. Ponavljaj za njima.
Nato reši učni list FOOD, ki je na spletni strani. Spodaj v okvirčke nariši hrano, ki ti je všeč in ki ti ni. Če
ne moreš rešiti učnega lista, v zvezek napiši naslov FOOD. Spodaj na levo stran napiši I LIKE

, na

desno pa I DON'T LIKE
,nato spodaj nariši hrano, ki jo poznaš po angleško, ki ti je všeč in ki ti ni.
Lahko tudi napišeš, ni pa treba. Poskusi narisati vso hrano, ki je v razpredelnici in še kako dodati.

CHEESE

CHICKEN

CHERRIES

SALAD

EGGS

CHERRIES

ICE CREAM

CAKE

APPLE

PASTA

ICE TEA

I LIKE

BROCCOLI

FISH

COOKIES

BREAD

….

I DON'T LIKE
I don't like CHICKEN.

I like CHEESE.

Če želiš, mi lahko pošlješ kakšno sliko opravljenega dela. Če mi boste kaj poslali, pošljite na
darja.pipus@guest.arnes.si.

HAVE A NICE DAY,
MISS DARJA

