ANGLEŠČINA 2. RAZRED

14. 4.–17. 4. 2020

HELLO STUDENTS!
Upam, da ste lepo preživeli velikonočne praznike s svojo družino. Pred nami pa je že
nov teden šole na daljavo in z njim novi angleški izzivi.
Ta teden se bomo učili o …

… FRUIT AND VEGETABLES!
PRI ANGLEŠČINI BOŠ V TEM TEDNU:
-

prepoznal in poimenoval sadje,

-

prepoznal in poimenoval zelenjavo,

-

poslušal zgodbo The Very Hungry Caterpillar.
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-

Pozorno poslušaj posnetek, ponavljaj besede in se nauči čim več vrst sadja in
zelenjave: https://www.youtube.com/watch?v=S2hX3N7mHYk.

-

Nato pozorno poslušaj, ponavljaj besede in spoznaj še več sadja in zelenjave:
https://www.youtube.com/watch?v=ToNQCpAF0DE.

-

Skušaj poimenovati sadje in zelenjavo na sličicah. Pomagaj si z zapisom. Če
besede ne znaš izgovoriti, si ponovno oglej posnetka.

APPLE

CHERRY

CARROT

BANANA

POTATO

TOMATO

PEAR

BROCCOLI

PEPPER

PEACH

LETTUCE

ONION

CABBAGE

STRAWBERRY

WATERMELON

CUCUMBER

LEMON

GRAPES

ORANGE

PINEAPPLE

-

Doma poišči čim več sadja in zelenjave, ki je prikazana na sličicah. Zberi jih na
kupu in jih skušaj poimenovati. Pošlji fotografijo svojega kupa do petka, 17.
4. 2020, do 13. ure na: david.vrbancic@guest.arnes.si.

ANGLEŠČINA 2. RAZRED

14. 4.–17. 4. 2020
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-

Večkrat poslušaj pesem Do You Like Broccoli Ice Cream? in jo skušaj tudi
zapeti: https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk.

-

Pozorno poslušaj zgodbo o zelo lačni gosenici. Te zanima, kaj vse je pojedla?
Klikni na povezavo in vsaj dvakrat poslušaj zgodbo The Very Hungry
Caterpillar: https://www.youtube.com/watch?v=btFCtMhF3iI.

-

-

Nekatere besede, ki si jih slišal v zgodbi, so:

A LEAF

EGGS

CATERPILLAR

A PLUM

A COCOON

BUTTERFLY

Kaj vse je pojedla lačna caterpillar? Nariši njeno hrano v angleški zvezek in jo
poimenuj. Pošlji fotografijo svoje risbe do petka, 17. 4. 2020, do 13. ure na:
david.vrbancic@guest.arnes.si.

-

Če želiš, lahko igraš spletno igro in po zvočnem navodilu izbereš pravilno sadje
in zelenjavo: https://www.digitaldialects.com/English/Fruit_audio.htm.

TEACHER DAVID

