
POUK NA DALJAVO:

OŠ KOMEN TJA_2R Učna ura: 05- 06

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

Učna snov:

- ANIMALS – BROWN 
BEAR (živali)

-MY STORY

Pripomočki:
- internet (www.youtube.com),BookWidgets 
(https://www.bookwidgets.com/), spletne strani 
z igrami za utrjevanje
- učni listi (UL_BROWN BEAR, UL_ANIMALS, 
UL_MY STORY, UL_FARM ANIMALS, 
UL_WILD ANIMALS)
- audio posnetki (POZDRAV_2R(05-06), 
ANIMALS, MY STORY)

Potek dela:

a) Učenec večkrat posluša pesmice/posnetke na www.youtube.com. Navajam naslov, ki ga vtipkate v 
iskalnik. Učenec poskuša peti, govoriti. Ob tem naj se zabava.
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.
Tisti učenci, ki imajo to možnost, lahko za izgovorjavo uporabijo Google Translate 
(https://translate.google.com/?hl=sl). V okvirček vtipkate želeno besedo in kliknete ikono ’zvočnik’. Google 
Translate bo besedo ’prebral’.
c) Učenec reši učne liste (povezovanje, lepljenje, barvanje, prepisovanje, idr.), ki jih nato zalepi v zvezek.
d) Ne pozabite se ob tem zabavati: Have fun!

Dragi učenec, draga učenka, lep pozdrav!
Audio posnetek: POZDRAV_2R(05-06) 

Prevod posnetka: 
Zdravo vsi skupaj, to sem jaz, vaša učiteljica Helena. Kako ste kaj ta teden? Jaz sem v redu, imam pa veliko,
veliko dela! Torej, ta teden bomo govorili o živalih. Imaš rad/a živali? Jaz jih obožujem! Doma imam eno 
mačko in psa. Živali so super!

Poskusi odgovoriti na moja vprašanja tudi ti. 

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

https://translate.google.com/?hl=sl
http://www.youtube.com/
https://www.bookwidgets.com/
http://www.youtube.com/


1. ANIMALS (ŽIVALI):

Ta teden se boš naučil/a poimenovati živali iz izštevanke Brown Bear. Poslušaj in poglej 
posnetek. Izštevanko se poskusi naučiti na pamet.

a) Posnetki:

Brown Bear, Brown Bear, What Do You See Read Aloud

https://www.youtube.com/watch?v=WST-B8zQleM&t=174s     

Prevod posnetka:
Rjavi medved, rjavi medved, kaj vidiš? Vidim rdečo ptico, ki me gleda. Rdeča ptica, rdeča ptica,... in tako 
naprej.

b) Besedišče (živali; barve – ponovitev): a BEAR, a BIRD, a DUCK, a HORSE, a 
FROG, a CAT, a DOG, a SHEEP, a FISH; barve

c) UL_BROWN BEAR
S pomočjo učnega lista UL_BROWN BEAR ponovi živali in barve. Za vajo lahko pokriješ 
sliko živali in ugibaš, katere barve žival se skriva zadaj.

2. MY STORY (MOJA ZGODBA):

Poišči doma igračke živali in jih postavi v krog. Sestavil boš svojo izštevanko. V pomoč ti 
pošiljam seznam živali (razpredelnica UL_ANIMALS) in audio posnetek ANIMALS. 
Poslušaj posnetek in sledi slikam živali.
Kako sestaviš izštevanko? Začneš enako kot pri izštevanki Brown Bear. Dvakrat poveš 
barvo in žival, ter nato vprašaš, kaj ta žival vidi. Odgovoriš: Vidim... (barva, žival). Nadaljuj 
tako, da ima tvoja izštevanka vsaj 4 različne živali in barve. Seveda pa lahko tudi več. 
Nauči se izštevanko na pamet (ob pomoči igračk, risbic, učnih listov) ter jo predstavi svoji 
družini.

Primer:
Audio posnetek MY STORY: Blue fox, blue fox, what do you see? I see a green dog 
looking at me. Green dog, green dog, what do you see? I see a black wolf looking at me.

Za učenje poimenovanja drugih živali, ki niso v izštevanki, si lahko ogledaš naslednje 
posnetke:

Learn Zoo Animals for Kids | What Is It? Game for Kids | Maple Leaf Learning

https://www.youtube.com/watch?v=s4loRyb3TS8 

What Is It? Song | Animals | English Pattern Practice for ESL | ESL for Kids | Fun Kids 
English

https://www.youtube.com/watch?v=D_sdGxUxz_4 

https://www.youtube.com/watch?v=D_sdGxUxz_4
https://www.youtube.com/watch?v=s4loRyb3TS8
https://www.youtube.com/watch?v=WST-B8zQleM&t=174s


Ko boš sestavljal/a izštevanko, si pomagaj z učnim listom UL_MY STORY. Tam boš videl/a
tabelo z barvami. Ob barvo narišeš (lahko tudi zapišeš) žival (igračko), ki si jo izbral/a za 
svojo izštevanko. Poglej primer.
Če ti je lažje, lahko tudi sam/a na prazen list narišeš svoj krog igrač. Če želiš, poleg risbic 
zapišeš barvo in žival.
Zelo si želim, da bi vas lahko slišala, kako pripovedujete svojo izštevanko. Upam, da bomo
imeli priložnost ta del narediti v šoli.

3. IGRE ZA UTRJEVANJE:

Besedišče lahko utrjuješ na katerikoli način (recimo ob izštevanki in ob pomoči 
UL_BROWN BEAR).

Lahko igraš katero od igric (s pomočjo BookWidgets) ali pa rešiš dodaten učni list:

IGRICE:

http://www.english-time.eu/hry/safari-album.php?zpet=dite 

Uporabiš lahko BookWidgets. Ob spodnjem linku se učiš novih besed in jih ponavljaš.
BookWidgets:
https://www.bookwidgets.com/play/6PGF2V?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 poskusi lahko s pomočjo zapisa (’Show hint’) ali brez njega že sam 
poimenuješ, kaj je na sliki.

https://www.bookwidgets.com/play/6PGF2V?teacher_id=6600188067053568
http://www.english-time.eu/hry/safari-album.php?zpet=dite


UČNI LISTI:

- UL_FARM ANIMALS – Igraš spomin tako, da ob dvigu kartice poimenuješ žival na sliki.

- UL_WILD ANIMALS – Vsaka žival ima svoj vzorec. Poiščeš par in žival poimenuješ.


