
4. a: 9. 4. 2020 

4. b: 9. 4. 2020  

učna tema: Moja  družina:  slušno,  bralno  razumevanje:  utrjevanje  znanja 

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.  

ČE  SE  PRI  DELU  UTRUDIŠ,  SI  ZAPOMNI,  KJE  SI  OSTAL/A,  IN  NADALJUJ,  KO  BOŠ  SPET  SPOČIT/A. 

1. PONOVITEV:  UTRJEVANJE   ZNANJA:   POSTAVLJANJE   BESED   V   PRAVILEN   VRSTNI  RED   

Odigraj interaktivno vajo na   spodnji  povezavi: 

WORD ORDER: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/archived-word-games/make-the-sentences/questions 

2. GLAVNI  DEL:   MOJA  DRUŽINA:  SLUŠNO,  BRALNO  RAZUMEVANJE:  UTRJEVANJE  ZNANJA 
 

Danes  začenjamo  z delom  z  e-učbenikom  MY  SAILS  1.  

Preko povezave  http://e-gradiva.com/dokumenti/MS1/index.html  vstopi  v  interaktivno  gradivo   My   Sails   1. 

Upam, da ti je uspelo.  

V zgornji vrstici klikni na , 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/archived-word-games/make-the-sentences/questions
http://e-gradiva.com/dokumenti/MS1/index.html


nato pa izberi:  

Sledi  navodilom  (-> poslušaj, poglej, pokaži, ponovi …) naslednjih  nalog:  

(UČB/58/1)  , (UČB/59/2)  in   (UČB/64/9)  

Zdaj pod posnetki poišči  napis   .     Klikni nanj, nato izberi (-> besedišče).  

Odigraj interaktivni igrici       in     . 

 
3.  ZAKLJUČEK:  PETJE    PESMIC  O  DRUŽINI  IN  DRUŽINSKIH   ČLANIH 

Poslušaj in  zapoj  še pesmici:   DO YOU KNOW ANGELA?  (UČB/62/6) in  A   FAMILY   (UČB/63/8)  

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

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

Bravo,  za  danes  si  končal/a.      

 

Če  si imel/a z  uporabo  e-učbenika kakršne koli težave, mi, prosim, sporoči na  moj elektronski naslov: 

posta.za.vlasto@gmail.com 

 

https://sl.pons.com/prevod
mailto:posta.za.vlasto@gmail.com


ZA   KONEC  PA  ŠE    POMEMBNO    SPOROČILO: 
Seveda  sem  -  že  zdavnaj    -   popravila   testne   pole   tekmovanja  za  EPI  BRALNO   ZNAČKO. 

Če   želiš  izvedeti, koliko  točk  si zbral/a  in  kakšno   priznanje   prejmeš   ob  koncu   šolskega  leta,   mi  

piši  na:  posta.za.vlasto@gmail.com   Seveda  mi   ob  tem   pošlji   tudi  fotografije   svojega  dosedanjega   

dela  - če  jih   še  nisi.   Če   pa  me o  svojem   delu   redno  obveščaš,   pošlji   samo  fotografije   danes  

opravljenega  dela. 

_______________________________________-______________________________________ 

Spoštovani  starši! 

Fotografije    dosedanjega   dela  mi,  če  jih  še  niste,  prosim,  pošljite  na  naslov   

posta.za.vlasto@gmail.com   Tudi   v   bodoče  vas   prosim,  če   mi  opravljene   naloge    še  naprej   redno   

pošiljate  (1x  na  teden   ali  1x   na   14  dni)  na  naslov     posta.za.vlasto@gmail.com 

________________________________________________________ 

Lepe  praznične   dni   želim!  

Lep pozdrav,    učiteljica     Vlasta  
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