ANGLEŠČINA 2. RAZRED

11. 5.–15. 4. 2020

HELLO STUDENTS!
Pred nami je že 7. teden šole na daljavo. Kot kaže bo to tudi zadnji, preden se znova
vrnemo v šolske klopi. Komaj čakam, da se znova vidimo!
Ta teden se bomo učili o …

… FAMILY!
PRI ANGLEŠČINI BOŠ V TEM TEDNU:
-

poimenoval družinske člane,

-

preveril branje angleških besed in kratkih povedi,

-

poslušal krajšo angleško zgodbo.

ANGLEŠČINA 2. RAZRED

11. 5.–15. 4. 2020

1. DEL
-

Ponovi

svoje

znanje

in

poimenuj

družinske

člane

na

posnetku:

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ.
-

Nato odigraj spletno igro Family tree. Poslušaj navodilo in klikni na sliko
ustreznega družinskega člana preden se izteče čas: http://www.englishtime.eu/hry/family-tree.php?zpet=teacher.

-

Za vas sem pripravil BRALNI IZZIV. Vsaj dvakrat poslušaj krajše besedilo o
družini Potter. Za poslušanje klikni na: LISTEN THE STORY.

My family Potter

There are five people in my family. I have one brother and one sister.

My brother is two years old and my sister is six years old.

My mom is a doctor and my dad is a postman. We like to watch TV together.

I love my family.
-

Po poslušanju zvočnega posnetka poskušaj besedilo nekajkrat prebrati tudi
sam. Oceni svoje branje in v angleški zvezek nariši oceno s smeškom:

-

Pošlji fotografijo svoje ocene do petka, 11. 5. 2020, do 13. ure na:
david.vrbancic@guest.arnes.si.

ANGLEŠČINA 2. RAZRED

11. 5.–15. 4. 2020
2. DEL
-

Za

začetek

ponovi

besede

za

družinske

člane

s

pomočjo:

https://www.youtube.com/watch?v=G3oo5Xxv8yU.
-

Pozorno poslušaj zgodbo o žabji družini, ki jim je bilo zelo vroče. Te zanima,
kako so se ohladili? Klikni na povezavo in vsaj dvakrat poslušaj zgodbo The
Frog Family: https://www.youtube.com/watch?v=26aQnMWgGDQ.

-

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

a leaf
-

hot

pond

water

Kdo vse je nastopal v zgodbi? Nariši družinske člane žabje družine v angleški
zvezek in jih poimenuj. Pošlji fotografijo svoje risbe do petka, 15. 5. 2020, do
13. ure na: david.vrbancic@guest.arnes.si.

Teacher David

