
POUK NA DALJAVO:

OŠ KOMEN N1A_1R Učna ura: 05- 06

Helena Vuksanović Datum: 
30. 3. 2020 – 3. 4. 
2020

Učna snov:

- SPRING

- FRUIT and 
VEGETABLES 
(ponovitev)

Pripomočki:
- internet (www.youtube.com), BookWidgets 

(https://www.bookwidgets.com/), spletne 
strani z igrami za utrjevanje
- učni listi (UL_SPRING, UL_SPRING-
MATCH, UL_FRUIT-
VEGETABLES_BORADGAME)
- audio posnetki (POZDRAV_1R(05-06), 
SPRING, SPRING-1, SPRING-2, FRUIT, 
VEGETABLES)

Potek dela:

a) Učenec večkrat posluša pesmice/posnetke na www.youtube.com. Navajam naslov, ki ga vtipkate v iskalnik. Učenec se
poskuša pesmico naučiti. Ob tem naj se zabava – poje, pleše.
b) Učenec spoznava novo besedišče. Osredotočimo se predvsem na slušno razumevanje, v kolikor je mogoče tudi na 
petje ali govorjenje določenih fraz/besed. Za lažje učenje izgovorjave bom priložila audio posnetke.
c) Učenec poskuša rešiti učni list (povezovanje, lepljenje, barvanje, idr.).
d) Ne pozabite se ob tem zabavati: Have fun!

Dragi učenec, draga učenka, lep pozdrav!
Audio posnetek: POZDRAV_1R(05-06) 

Prevod posnetka: 
Zdravo, to sem jaz, tvoja učiteljica Helena. Mi znaš povedati, kateri letni čas prihaja? 
Poglej skozi okno. Mogoče boš slišal/a petje ptic in ’brnenje čebel’. Ja, pomlad je!

Na naslednji strani te čaka gradivo za angleščino za ta teden.
Besedišče, ki naj bi se ga naučil, je obarvano modro.
Vse neobvezne naloge, učni listi, posnetki in igrice, so obarvani zeleno.

http://www.youtube.com/
https://www.bookwidgets.com/
http://www.youtube.com/


1. SPRING (POMLAD):

Končno prihaja pomlad! Ali si že opazil/a, kako se narava spreminja? Ta teden se boš 
naučil/a nekaj novih besed, povezanih s pomladjo. Poslušaj pesmico na youtube-u, lahko 
se jo tudi naučiš zapeti.

a) Posnetki:
Spring Song for kids | Easy Monkey Songs (  https://www.youtube.com/watch?  
v=QdBbBZkITxA  )  
Spring Is Here, English song for kids

b) Besedišče (pomlad): a SNAKE, a BIRD, a BEE, a FISH, a BUTTERFLY, a FLOWER, 
a RABBIT, a FROG

Nove besede se lahko naučiš s pomočjo audio posnetka SPRING in razpredelnice 
UL_SPRING tako, da s prstom ob posnetku slediš sličicam.
ALI:
Uporabiš lahko BookWidgets in se ob spodnjem linku učiš novih besed in jih tudi 
ponavljaš.
BookWidgets: https://www.bookwidgets.com/play/CPAD5U?
teacher_id=6600188067053568

Navodila: Na zaslonu se ti prikaže slika. 

Nad sliko je narisana ikona za zvočnik, ki jo klikneš, da izveš, kaj je na sliki (audio 
posnetek). Nato klikneš še besedilo ’Show hint’ na desni strani slike, ki ti bo razkrilo zapis 
te besede. Na naslednjo sliko greš s klikom na ikono desno zgoraj:

V naslednjih poskusih lahko s pomočjo zapisa (’Show hint’) ali brez že
sam poimenuješ, kaj je na sliki.

https://www.bookwidgets.com/play/CPAD5U?teacher_id=6600188067053568
https://www.bookwidgets.com/play/CPAD5U?teacher_id=6600188067053568
https://www.youtube.com/watch?v=QdBbBZkITxA
https://www.youtube.com/watch?v=QdBbBZkITxA


c) UL_SPRING-MATCH

NALOGA 1:
LISTEN AND MATCH. Poslušaj posnetek SPRING-1 in poveži sliko z besedo. Sliko in 
besedo, ki spadata skupaj, obkroži in nato poveži z izbrano barvo. (Primer: RABBIT – 
besedo in sliko obkrožiš z rdečo in ju nato povežeš z rdečo, BEE – besedo in sliko 
obkrožiš z rumeno in ju nato povežeš z rumeno, itd.)
Ob tem lahko ponavljaš barve, ki jih že poznaš.

NALOGA 2:
LISTEN AND COLOUR. Poslušaj in pobarvaj. Poslušaj posnetek SPRING-2 in ob 
poslušanju besed barvaj sličice. Posnetek po vsaki besedi zaustavi.

d) Za utrjevanje ponavljaj besede ob učnem listu, ali pa igraj igri na BookWidgets.

SPRING MEMORY CARDS 1: h  ttps://www.bookwidgets.com/play/HPAQZG?  
teacher_id=6600188067053568
Igral/a boš spomin. S klikom odkrivaš kartice in iščeš pare. Pri vsakem odkritju kartice tudi 
poimenuj, kaj je na sliki.

SPRING MEMORY CARDS 2: https://www.bookwidgets.com/play/ZPAQS7?
teacher_id=6600188067053568
Igral/a boš spomin, a tokrat iščeš pare slik in besed. Ta naloga je nekoliko težja. Poskušaj 
poimenovati sliko in prebrati besedo.

2. FRUIT and VEGETABLES - ponovitev

V prvem tednu pouka na daljavo si se pridno učil/a poimenovati različno sadje in 
zelenjavo. Zanima me, koliko sadja in zelenjave znaš poimenovati, zato sem ti za ta teden 
pripravila namizno igro, s katero boš lahko ponovil/a naučene besede.
Da ti bo lažje, lahko ponovno poslušaš dve pesmici na youtube-u, ali pa si predvajaš kar 
moja audio posnetka FRUIT in VEGETABLES.

a) Posnetki: 
Audio posnetka: FRUIT in VEGETABLES
Fruit Song For Kids | Singing Walrus
Vegetable Song | Songs for kids | The Singing Walrus

b) Besedišče: FRUIT and VEGETABLES (ponovitev za nazaj – učna ura: 01- 02)

c)
NALOGA 1: Odpri zvezek na tistih dveh straneh, na katerih si razvrščal/a sadje in 
zelenjavo glede na svoj okus.

https://www.bookwidgets.com/play/ZPAQS7?teacher_id=6600188067053568
https://www.bookwidgets.com/play/ZPAQS7?teacher_id=6600188067053568
https://www.bookwidgets.com/play/HPAQZG?teacher_id=6600188067053568
https://www.bookwidgets.com/play/HPAQZG?teacher_id=6600188067053568
https://www.bookwidgets.com/play/HPAQZG?teacher_id=6600188067053568


Poslušaj audio posnetka FRUIT in VEGETABLES in s prstom v zvezku išči sadje in 
zelenjavo, ki ga slišiš na posnetku. Za ponovitev lahko posnetek poslušaš večkrat, saj ga 
boš rabil/a pri naslednji igri.

NALOGA 2: UL_FRUIT-VEGETABLES_BORADGAME
Učni list UL_FRUIT-VEGETABLES_BORADGAME ni navaden učni list, kajne? Lahko 
uganeš, kaj je to? Res je, to je igra, podobna igri Človek ne jezi se.
(Učenci, ki doma nimate tiskalnika, lahko igro v poljubnem obsegu prerišete na list. 
Namesto risanja lahko za sličice uporabite kar reklamni material različnih trgovin.)

Kako igramo? 
Potrebuješ figurice za igralce (lahko se vas igra več, lahko pa se igraš tudi sam/a), igralno 
kocko in znanje angleščine, seveda! 

Navodila: Igro začnete na polju START (začetek), končate pa na polju FINISH (konec). Na
treh mestih v igri lahko preskočiš ovinek in sicer na poljih, kjer piše: CROSS THE BRIDGE
(prečkaj most) ter GO OVER THE BRIDGE (pojdi čez most). Na poljih, kjer je narisana 
DICE (kocka), mečeš kocko še enkrat. Na vseh ostalih poljih imaš sličice sadja in 
zelenjave. Ko prideš na polje, moraš poimenovati, kaj je na sličici. Pri tem ti lahko 
pomagajo soigralci in audio posnetka FRUIT in VEGETABLES, če igro igraš sama/a. 
Dobro premisli, kaj je na sličici, saj je napačno poimenovanje kaznovano :(. Če se zmotiš, 
greš dve polji nazaj.
Ne goljufaj :) … and HAVE FUN!

Dodatne naloge: interaktivne igre (ponovitev za nazaj – učna ura 01- 02)


