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Delo na daljavo – prvi teden
Dragi učenci,
v teh drugačnih okoliščinah naš prvi teden naj bo namenjen utrjevanju in povezovanju snovi na
različne načine, za naprej bomo videli, kako in kaj. Morda bomo v prihodnje jemali tudi novo
snov, vse je odvisno od zunanjih okoliščin in vašega odziva.
Verjamem, da si čas kratite s kakšnimi filmi v angleščini, glasbo, YouTube vsebinami, igricami,
... Tako ste lahko veliko časa v stiku z angleščino. Odlično za jezik, vendar ne pretiravajte ;).
Vzemite si tudi čas za šolske obveznosti. Morda je zdaj, ko ste doma, tudi idealen čas, da
preverite svoj bioritem učenja – vsak je lahko bolj aktiven v različnih urah dneva – ugotovite,
kdaj vam najbolj ustreza, da se zbudite, da delate naloge, se učite, kaj preberete, napišete. Časa
je veliko, samo organizirati se je treba.
Priporočam, da si za naloge v prvem tednu vzamete približno dvakrat po 20 do 25 minut časa,
morda celo tisti dan, ko na urniku imate angleščino. Prvo nalogo rešite, potem me kontaktirajte
po mailu, kot je v navodilih. Nato vam pošljem navodila za drugo nalogo. Ko to opravite, je
teden angleščine opravljen.
Vmes pa pazite nase,
učiteljica Ivana

5. razred, 1. teden
Food – hrana/utrjevanje
Za ogrevanje na interaktivnih vajah https://interaktivne-vaje.si/, katere že poznaš in uporabljaš,
utrdi besedišče za hrano – najdeš jih pri Happy Street 2, Unit 3, Food.
Naredi različne vaje (s poslušanjem, zapisovanjem, povezovanjem, ...). Po 15-20 minutah
reševanja, mi napiši mail in v njem vključi po tri besede za: pijačo (drinks), zelenjavo
(vegetables), sadje (fruit), sladice (desserts) in hitro hrano (fast food). Vse skupaj 15 besed.
Preden pošlješ, preveri, ali si besede pravilno zapisal-a.
Veselim se tvojega znanja in poslanega maila na ivana.zidansek@guest.arnes.si

ZNANJE, VZGOJA, ODGOVORNOST IN VARNOST SO NAŠ KAŽIPOT V PRIHODNOST.

