
OŠ KOMEN TJA Razred: 3.a, 3.b

Helena Vuksanović Učna ura: 3.a (11-12), 3. b (12-13) 7. teden (4. 5. - 8. 5. 2020)

Vsebina: Učni listi in druge naloge: Audio posnetki:

PONOVITEV – ANIMALS, BODY PARTS
PONOVITEV – ANIMALS, CAN-CAN’T

PONOVITEV – IN-ON
*STORYTIME

- UL_PETS – BODY PARTS
- UL_ ANIMALS
- UL_IN-ON

- ANIMALS
- PONOVITEV-1
- PONOVITEV-2

NOVE VSEBINE - BESEDIŠČE PONOVITEV - BESEDIŠČE

DOOR živali, deli telesa, can-can’t, in-on

PRIPOMOČKI: SPLET:

- zvezek
- učbenik First Explorers 2

- www.youtube.com
- BookWidgets
- Google Translate
- druge spletne strani

Dragi učenec, draga učenka, lep pozdrav!

Spodaj te čaka gradivo za angleščino za ta teden.
Nove vsebine, ki jih boš spoznal/a ta teden, so napisane v tabeli na vrhu te strani (NOVE VSEBINE - 
BESEDIŠČE), zraven pa so besede, ki jih moraš ponoviti (PONOVITEV - BESEDIŠČE).

Pri vsakem zapisu v zvezek ali na učni list napiši tudi datum. Vse učne liste zalepi v zvezek.

http://www.youtube.com/


PONOVITEV – ANIMALS, BODY PARTS

1. naloga:
Izberi si poljubno žival in jo nariši v zvezek.
Ponovi dele telesa, ki si se jih naučil/a. Na risbi živali pokaži vsaj 6 delov telesa, ki jih znaš 
poimenovati.
Poskusi se spomniti na zadnjo učno uro (ednina – množina) in dele telesa pravilno zapisati in 
označiti. Razmisli kdaj gre za del telesa, ki je le en (glava – a head), ali za dele telesa, ki jih je več (oči 
– eyes, noge – legs).
Fotografijo naloge mi pošlji v pregled.

*2. naloga:
Ta naloga ni obvezna. Narediš jo le, če bi rad/a dele telesa dodatno utrdil/a in bil/a pri tem tudi 
ustvarjalen/ustvarjalna.
Oglej si učni list UL_PETS – BODY PARTS in med živalmi izberi tisto, ki ti je najbolj všeč. Izdelal/a boš 
gibljivo sestavljanko živali. Izreži dele telesa ter jih nato postavi na pravo mesto. Če imaš doma trši 
papir ,vse koščke sestavljanke zalepi na trši papir in jih obreži.
Z risalnimi žebljički dele telesa spni skupaj na mestu, kjer so narisane pikice. Nastala bo gibljiva 
sestavljanka živali. Sestavljanko pripni na karton (pokrov od škatle za čevlje).

Dele telesa utrjuješ tako, da ob premikanju sestavljanke poimenuješ del telesa, ki si ga premaknil/a 
(se ga dotaknil/a).

PONOVITEV – ANIMALS , CAN-CAN’T

Oglej si učni list UL_ANIMALS. 
Poskusi prebrati povedi (1-6) in na črto zapisati ustrezno žival, ki to zna ali ne zna početi. Pri zapisu si
lahko pomagaš s ’kačo’ na vrhu strani.
Če ti branje ne gre, poslušaj audio posnetek ANIMALS in sledi zapisu ter nato poskusi prebrati sam/a.



PONOVITEV – IN-ON 

Oglej si učni list UL_IN-ON. 

1. del naloge:
Ob poslušanju audio posnetka PONOVITEV-1 sledi zapisanim povedim nad sliko, ter ustrezno 
pobarvaj predmete na sliki.
Beseda, ki je morda še ne poznaš: DOOR – VRATA

(Rešitev: rjava omara, rdeča miza, rumena postelja, oranžen stol, zelena škatla, modra vrata)

2. del naloge:
Poskusi prebrati povedi (1-6) in na črto zapisati ustrezno besedo. Pri iskanju in zapisu besed si 
pomagaj s povedmi nad sliko (1. del naloge). 
Ko nalogo rešiš, poslušaj audio posnetek PONOVITEV-2 in preveri svoje rešitve.

(Rešitev: 2 – cupboard, 3 – table, 4 – bed, 5 – door, 6 – chair)

*STORYTIME

Če želiš, si lahko ogledaš pravljico na spodjem linku:

READ ALOUD | If You Give A Cat A Cupcake by Laura Numeroff | CHILDREN'S BOOK

https://www.youtube.com/watch?v=pVTHuR27zmk

https://www.youtube.com/watch?v=pVTHuR27zmk

