
 

Upam, da ste uživali na športnem dnevu. Gibanje je zelo pomembno za vaš zdrav 

razvoj, zato tu velja pravilo: bolje več kot manj. Pri sladkarijah pa obratno, bolje 

manj kot več. Pa saj to že vse veste in pridno upoštevate.  

ITD 

1. Poslušaj pesem in zapleši ter zapoj z nami. 

https://www.youtube.com/watch?v=yAO1htvKmOw 

2. Poslušaj posnetek in preveri izraze na obrazu otrok (učbenik, str. 57/3). 

https://www.youtube.com/watch?v=B41Rw2ZtJq8&t=1s 

3. Sam opiši izraze na obrazu otrok v učbeniku, str. 57/3. 

4. Poslušaj zgodbo »Gli stati d'animo«.  

https://www.youtube.com/watch?v=qcefZWtKcj8 

5. Ponovno poslušaj zgodbo ter spremljaj besedilo stripa (učbenik, str. 58, 59). 

6. Označi nove besede. Razlago poišči v slovarju, na internetu ali pošlji meni. 

 

MAT – Ponavljanje in utrjevanje poštevanke, deljenja, seštevanje in odštevanje 

Med 10.00 in 12.00 bo pouk potekal preko video konference v štirih skupinah. Priključite se 

svoji skupini. Navodila so dobili starši preko e –pošte. 

 

D. Kette: Šivilja in škarjice (domače branje) 

Prisluhnete zvočnemu posnetku slike ne potrebujete) pravljice Šivilja in škarjice. Še 

zlasti, če niste uspeli dobiti in prebrati knjige. 

https://www.youtube.com/watch?v=dN7SRYIuLG0 
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Prepišite v zvezek kar je zapisano z rdečo in modro in ustrezno dopolnite.                                      

                                                                     DOMAČE BRANJE 

                          Šivilja in škarjice 

 

 

                                  

Pisatelj: Dragotin Kette                                       Ilustratorka: Jelka Reichman  

 

Glavne osebe, ki nastopajo v pravljici so:  

 

Deklica je delala na gradu kot šivilja. Njena želja je 
bila: 
 

Želja se ji je izpolnila, ko …  
 

 

 

Primerjaj deklico in grajsko gospo. Naštej nekaj besed, s katerimi ju lahko opišeš. 

            Deklica:                                                                             

        Grajska gospa:               

Odgovori na vprašanja. Lahko napišeš več povedi. Odgovarjaj v celih povedih. 
 

Zakaj je grajska gospa spodila Bogdanko z gradu?  

Kaj se je zgodilo, ko je grajska gospa spregovorila čarobne besede? Zakaj?  

 

DODATEK: 

Kakšen čudežni predmet bi ti imel, ki bi ti pomagal pri tvojem 
delu? Nariši in opiši ga, kako bi deloval. 
 

 

 

 



TJA 

Lep pozdrav vsem, upam, da ste vsi v redu  

Hvala vsem, ki mi pošiljate slike po elektronski pošti. Seveda mi lahko tudi pišete, če imate kakršna koli 

vprašanja, glede snovi ali morebitne težave . 

Rešitve prejšnje ure. Popravi vaje z rdečim pisalom ;) 

1. 1. The police station.  2. The fire station.  3. The animal clinic. 

    4. The restaurant.   5. The post office.   6. The supermarket. 

2.  5 1 2 

 6 4 3 

3. postman   police officer   vet 

 shop assistant   cook    firefighter 

 

Zdaj pa današnja snov  

1. Ponovili bomo poklice. Poglej sliko in prepiši v zvezek, katere poklice opravljajo osebe. Bodi pozoren na 

spol osebe (SHE za ženske, HE za moške). 

2.  

V zvezek nariši 

poklic, ki bi ga 

rad opravljal. 

Izbiraš med 

šestimi poklici, ki 

smo se jih 

naučili, lahko pa 

izbereš tudi 

drugega, če znaš 

poklic in kraj kjer 

dela, zapisati po 

angleško.  

Risbo nariši 

skoraj čez celo 

stran, kako 

izgledaš od glave do pet, npr. uniforma in pripomočki / orodja, ki jih uporabljaš. Nato na dnu strani zapiši 

svoje ime, kateri poklic opravljaš in kje delaš. 

Primer:  My name is Tarita. I'm a teacher. I work in a school. 



3.  

Igraj igrico in ugibaj poklice, tako da izbereš pravo oblačilo. Počakaj, da se naloži ;) Nekatere poklice 

poznaš, nekateri so novi. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/job-mixer 

4.  

Ker se bliža velika noč (Easter), inateraktivni delovni list na to temo. Kaj je v angleško govorečih državah 

tipično za ta praznik? Zdaj boš izvedel-a. Pod vsako sliko postavi pravilno poimenovanje. Ko zaključiš klikni 

Finish!!, nato Check my answers. Igro lahko večkrat ponoviš. 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/Easter_vocabulary_

bz92410mn 

5.  

Zabavna pesmica, da boste veselo skakljali in peli kot velikonočni zajčki  

https://www.youtube.com/watch?v=sOVFn2oZXWE 
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