Pripravili: Darja Pipuš (darja.pipus@guest.arnes.si)
in Martina Ostrožnik (martina.ostroznik1@guest.arnes.si)
8. TEDEN DOMA
URA
24.

DATUM
18.5.

TEMA
WILD AND FREE

Danes se bomo naučili novo pesem. Odpri učbenik na strani 71. Večkrat po tiho in na glas besedilo. Če imaš
dostop do spletnega gradiva, jo poišči v MEDIA CENTRE (CD 3, posnetek 7). Če nimaš dostopa, prilagam nekaj
hip hop ritmov in jo lahko odrapaš.
Prvi je najpočasnejši, nato pa vedno hitrejši:
Počasen: https://www.youtube.com/watch?v=fbv5tDdxiD0
Hitrejši: https://www.youtube.com/watch?v=_qzo8fRwWHc
Hiter: https://www.youtube.com/watch?v=lFSJbjvSBpQ
Lahko se posnameš in nama pošlješ posnetek pesmi. Ali poznaš vse živali, ki nastopajo v pesmi? Če ne, jih
dodaj svoji sliki morja ali na novo stran. Nato odpri delovni zvezek na strani 97. Izreži kartice z živalmi. Nato
kvadratke obrni in preveri, katere živali manjkajo. Lahko se igraš s kom iz družine.
V delovnem zvezku reši prvo nalogo na strani 59.
Na spletni strani je tudi dokument Ang. dodatne urice 5.r, kar je naš dopolnilni in dodatni pouk. Če
obiskuješ dodatni in/ali dopolnilni pouk, ga odpri in reši.
URA
25.

DATUM
20.5.

TEMA
SEA WORLD

Odpri PowerPoint SEA ANIMALS. V njem sta dve sliki živali v morju. Ali vse poznaš po angleško?
Sliki se
razlikujeta. Napiši v zvezek naslov Sea animals in si najprej dobro oglej prvo sliko. Nato si dobro oglej drugo
sliko. V zvezek napiši vsaj sedem povedi, kaj se je spremenilo na drugi sliki. Npr. There were two crabs, but
now there is only one crab. Spodaj lahko narišeš kakšno žival. NE POZABI:
THERE WAS ONE SHARK – NA SLIKI JE BIL EN MORSKI PES
THERE WERE THREE SHARKS – NA SLIKI SO BILI TRIJE MORSKI PSI
THERE IS ONE CRAB – NA SLIKI JE EN RAK
THERE ARE TWO CRABS – NA SLIKI STA DVA RAKA
MANTA RAY – MORSKI LIST, MANTA
SEA HORSE – MORSKI KONJIČEK
KILLER WHALE – ORKA
EEL – JEGULJA
CORAL – KORALA
SEA LION – MORSKI LEV
Reši interaktivni učni list WAS/WERE. Na koncu klikni Finish in Check my answers.
Nato odpri učbenik na strani 72. Če imaš dostop do spletnega gradiva poslušaj in reši prvo nalogo. Če ne,
preberi besedila v drugi nalogi in jih poveži s pravo sliko (A ali B).
Reši stran 60 v delovnem zvezku.

Pripravili: Darja Pipuš (darja.pipus@guest.arnes.si)
in Martina Ostrožnik (martina.ostroznik1@guest.arnes.si)
URA

DATUM
21.5.

26.

TEMA
THE S SOUND

V učbeniku na strani 72 preberi in če lahko, poslušaj tretjo nalogo. Govorili bomo o glasu S. Odpri zvezek in
napiši naslov THE S SOUND.
Naredi tri stolpce in napiši na vrh stolpcev /s/, /z/ i /iz/. Izgovori spodnje besede in jih napiši v pravi stolpec
glede na to, kako se izgovorijo. Poskusi v vsak stolpec še dodati nekaj besed.
/S/
SHARKS

/Z/

/IZ/

SHARKS MAPS CAKES OCTOPUSES WHALES
BAGS CATS DOGS DADS DOLLS BEDS HOUSES
BRIDGES SANDWICHES GLASSES SCHOOLS STUDENTS CLASSES
Oglej si posnetek o zvoku S in preveri, če si besede pravilno razvrstil v razpredelnico. Poskusi še čim hitreje
prebrati spodnji povedi in si jih prepiši ali nalepi v zvezek. V kateri stolpec bi lahko vpisal besede, ki vsebujejo
črko S?

Have a nice week,
Miss Darja & Miss Martina
Pošlji nama kaj od opravljenega dela v pregled. Če potrebuješ pomoč ali imaš kakršnokoli vprašanje, nama
prav tako piši.

