NALOGE ZA PONEDELJEK, 23.3.2020:
SLJ: Preberite pravljico Žabji princ in se o njej pogovorite
Pravljico najdete na naslednjem linku: http://www.epravljice.si/zabji-princ.html
SLJ: Otroci v zvezek Pikapolonico narišejo nekaj iz zgodbice Žabji princ
MAT: Pri matematiki boste utrjevali števila in računanje do 10. V delovnem
zvezku rešite stran 46
GUM: Poslušajo pesmico Mali zvonček in se jo poskušajo naučiti na pamet.
Pesmico najdete https://www.lilibi.si/gradivo-zaucitelje/alias/test/Lili%20in%20Bine%201/notni_zapisi/posnetki_pesmic/MALI_
ZVONCEK_01.mp3

Navodila za delo na daljavo – TJA 1. razred za ponedeljek, 23. 3. 2020

1. Učenci ponovijo poimenovanja za barve in števila do 10 (lahko ob pomoči pesmic, ki jih
najdete na spodnjih povezavah):
The Rainbow Song: https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
5 Little Ducks: https://www.youtube.com/watch?v=pZw9veQ76fo
Funky Counting Songs (Numbers to 10): https://www.youtube.com/watch?v=HkkYaj0m6cg
2. Ponovitev poimenovanj za živali:
DZ/str. 34: ogledajo si sliko in poimenujejo čim več živali, ki jih najdejo.
*Posamezne živali, ki so prikazane pod sliko glasno preštejejo v angleškem jeziku in zapišejo
število v ustrezen okvirček.
3. Zaključek – DZ/str. 35
Učenci se bodo poigrali z nalepkami, kar pri pouku zelo radi počnejo. Pripravijo si sličice, vi
starši pa preko iRokusa predvajate posnetek (prilagam spletno povezavo do gradiva, poiščete
str. 35 in kliknete na oranžen zvočnik zgoraj levo). Predlagam, da posnetek ustavljate, ker je
zelo hiter in otroci ne bodo uspeli tako hitro lepiti sličic. V kolikor ne morete priti do posnetka
preko spleta, naj učenci sami prilepijo nalepke na ustrezno mesto in poimenujejo živali.

https://www.irokus.si/

V kolikor se Vam bo zdelo, da je za otroke (in tudi Vas) vse skupaj preveč naporno, še posebej
ob vseh drugih predmetih predlagam, da si vsebine za TJA smiselno prerazporedite. Ni

potrebno vsega predelati v enem dnevu. Naj se otroci ob poslušanju in prepevanju pesmic
zabavajo, saj bodo le tako uživali ob učenju tujega jezika 

Želim Vam vse dobro in ostanite zdravi.
Pa en prisrčen pozdravček prvošolčkom 

Učiteljica angleščine,
Nataša Žgajner

