
 

4. a: 24 3. 2020 

4. b: 23. 3. 2020  

 

Draga učenka, dragi učenec! 

Upam, da boš naloge hitro in uspešno samostojno rešil/a  in ti bo ostalo še veliko časa za igro in druge, 

prijetnejše prostočasne dejavnosti.  

 

učna tema: Moja družina: utrjevanje znanja: miselni vzorec; pisno sporočanje 

 

- ponovitev: utrjevanje znanja: 

- odigraj interaktivno vajo (-> FAMILY) na spodnji povezavi: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/family 

 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/family


- v zvezek zapiši naslov: MY FAMILY  -  EXERCISE  in  datum 

- oglej si PRILOGO 1  in v zvezek zapiši 8 povedi. Povedi oštevilči (s številkami 1 – 8).  

   Pazi na rabo velikih začetnic in končnih ločil.  Slike  ni potrebno natisniti. 

- ko končaš, vseh 8 povedi še glasno preberi 

 

- nato si oglej PRILOGO 2 in v zvezek nariši miselni vzorec. Slike  ni potrebno natisniti. 

- zapiši povedi o svoji družini (1., 2., 3., 4., (5.) sličica). Pazi na rabo velikih začetnic in končnih ločil.   

- seveda je zaželeno, da zapišeš še kaj; skušaj povedati čim več  o svoji družini  

   (Have you got any brothers or sisters or are you an only child?  

   If you have brothers or sisters are they older or younger than you? Do you get on well? …) 

- ilustriraj svojo družino 

- glasno preberi vse, kar si zapisal/a 

 - zaključek: poslušaj znana  posnetka: 

 https://www.youtube.com/watch?v=GiRUF7hvWuM 

https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo 

https://www.youtube.com/watch?v=GiRUF7hvWuM
https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo


- v sredo, 25. 3., mamice praznujejo materinski dan. 

- poišči kos papirja (lahko ga previdno izrežeš tudi iz zvezka za TJA) 

- izdelaj voščilnico za mamico 

 

 

- v sredo, 25. 3., ji izroči voščilnico in zapoj pesmico, ki jo že dobro poznaš: 

https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng


Bravo,  prebil/a  si se do konca.      Upam, da  ni  bilo  pretežko.  

Prosim te,  če  mi  lahko  na  moj  elektronski naslov  sporočiš, koliko  časa  si  se  ukvarjal/a  z  nalogami  

za  angleščino,  da   bom  vedela, če sem  ti  naložila   preveč  /  premalo   ali   ravno   prav  dela.  

 

Če kakšne besede ne razumeš, jo, kot smo dogovorjeni, poišči v spletnem slovarju  

(npr. PONS:  https://sl.pons.com/prevod). 

Rešena učna lista lahko fotografiraš in ju pošlješ na moj elektronski naslov: posta.za.vlasto@gmail.com  

Prav tako sem ti na navedenem elektronskem naslovu na voljo za kakršna koli vprašanja in / ali pomoč. 

 

Lep pozdrav, ostanimo zdravi! 

 

učiteljica  Vlasta 
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