
Pozdravljen/a, 

 

pred nami je nov teden. Verjamem, da se še vedno privajaš na novo situacijo. Tale 

domača šola je prava šola.  

 

Ko smo se nazadnje videli v, smo se pogovarjali o živalih. Brali smo zgodbo Brown 

bear, brown bear. Zgodbo ste tudi sami odigrali oziroma odpeli. 

 

Danes bomo živali še malo ponovili. Tvoja prva naloga je, da si izdelaš slikovne 

kartice. Se spomnite kartic v drugem razredu? Takšne podobne… 

 

Navaden bel list razdeli na 12 enakih delov (Spodaj v dokumentu je mreža, če lahko 

natisneš list.) V vsak prazen kvadrat nariši eno žival. Zadaj pa tudi napiši ime živali 

(lahko angleško in slovensko). Kvadratke razreži. 

 

Živali so sedeče:  

MONKEY – opica 

SHEEP - ovca 

SHARK – morski pes 

COW - krava 

LION - lev 

SPIDER - pajek 

TIGER - tiger 

DOLPHIN - delfin 

PENGUIN - pingvin 

GORILLA - gorila 

SNAKE - kača 

LIZARD - kuščar 

 

         

Odlično. Vem, da vsaj 4 živali že znaš poimenovat.  

 

 

 

 

 

 



Za igro pa potrebuješ še enega soigralca (mami, ati, bratec, sestrica...). Tudi igro že 

poznaš, smo se jo že igrali. Izžrebaš eno sličico. Ne smeš videti, katera je. Sličico si 

drži na čelu. Nato skušaš ugotoviti katera žival je, tako da sprašuješ.  

Npr.  IS IT A SPIDER? (Ali je pajek?) 

Soigralec pa odgovarja samo z YES ali NO. 

 

Igro ponovi večkrat. Postavi se še v drugo vlogo, 

kjer ti odgovarjaš na vprašanja. Kartice si spravi, 

ker jih bomo še potrebovali. 

 

Naj bo učenje tudi zabavno. 

 

 

 

 

Pozdravček do naslednjič.  

 

Učiteljica Tjaša 

 

 

P. S. Prilagam še povezavo do spletne strani, kjer sem za vas pripravila nekaj 

dodatnih nalog (niso obvezne).Naloge so malo drugačna in zanimive. Tisti, ki si 

želite več, poglejte. Tisti, ki bi še malo utrjevali, poglejte. Mogoče vam bo pa kaj 

všeč. Vsak dan se bom potrudila in dodala kaj novega.  

 

https://padlet.com/tkerin/wu5kbajur4at 

https://padlet.com/tkerin/wu5kbajur4at

