Dragi učenec/draga učenka,
na žalost se še vedno ne moremo vrniti v šolo, upam pa, da ti bom z aktivnostmi, ki
sem jih pripravila ta teden, vsaj malo popestrila kakšen dan. 
Sploh ti ne znam povedati, kako vesela sem bila vseh vaših izdelkov, ki ste jih
prejšnji teden delili z mano. Vsaka nova fotografija mi je polepšala dan, ogledala pa
si jih nisem le jaz, ampak cela moja družina. Še enkrat hvala za vse čudovite izdelke.
Res ste se potrudili. Bravo! 

1. ura (sreda)
Danes boš ponovil/a še dve skupini živali, ki sta nam ostali.
1. Najprej so na vrsti živali na kmetiji. Da si osvežiš spomin, najprej zapoj:
Old MacDonald Had A Farm, The Animals On The Farm.
Reši učni list On the farm - poišči živali v besedni mreži in jih nato zapiši.
Če želiš, lahko na koncu reševanja izbereš možnost email my answers to my teacher
in mi svoje odgovore pošlješ (katja.grintal@sola.velike-lasce.si).
2. Zdaj pa še domače živali/hišni ljubljenčki. Tudi tukaj boš začel/a s pesmijo.
Reši dva učna lista. Najprej poslušaj in ponovi. Nato poslušaj in poveži ter zapiši
besede.

3. V zvezek napiši opis dveh živali (ene s kmetije in ene domače živali). Opis
preberi enemu izmed staršev, bratu ali sestri. Je uganil/a?
Glej dva primera in si pomagaj:
I am a farm animal.
I have got 4 legs.
I am brown.
I can run.
I can´t climb.

I am a pet.
I have got 0 legs.
I am yellow.
I can swim.
I can´t run.

2. ura (četrtek)
Danes pa te čaka hrana. To je zadnja snov, ki smo jo delali in je nismo dokončali.
Zato ti pošiljam še zadnje tri skupine besed, ti pa si v zvezek za vsako naredi miselni
vzorec, enako kot smo naredili v šoli. Če katero od teh skupin že imaš v zvezku, je ne
prepisuj ponovno. Zadnje tri skupine so:
- breakfast (zajtrk)
- lunch (kosilo)
- drinks (pijače)

Zdaj pa še zadnja naloga za ta teden. Igral/a se boš igro z imenom Treasure hunt
(Lov na zaklad). V spodnji tabeli so napisane stvari, ki jih moraš poiskati. Preišči celo
hišo ali vrt, nikakor pa ne smeš k sosedu. Iskal/a boš hrano, dovoljeno pa je, da
uporabiš tudi, na primer, plastično hrano ali hrano iz blaga. Zato lahko iščeš tudi med
igračami. Vsako stvar, ki jo najdeš, prečrtaš na seznamu, ki si ga najprej prepiši v
zvezek ali natisni. Upoštevati pa moraš dve pravili: 1. Vse predmete moraš prinesti
na kuhinjsko mizo. Ne velja, da samo pokažeš in rečeš: »Ja, v hladilniku je mleko.«
Poiskati ga moraš in prinesti na mizo. Šele takrat, ko so vsi predmeti na mizi, je lov
končan. 2. Iskati moraš sam. Ne velja, če ti mami prinese mleko na mizo. 
Za vse, ki si želite, pa še izziv (neobvezno). Čeprav se ne moremo srečati, lahko naš
lov na zaklad spremenimo v tekmovanje. Kako? V trenutku, ko začneš iskati prvi
predmet, začni meriti čas (uporabiš lahko štoparico na telefonu). Ko prineseš zadnji
predmet, štoparico ugasni. Vse predmete skupaj fotografiraj in zraven dopiši čas, ki
si ga potreboval, da si našel vse predmete. Fotografijo objavi na spletni strani Padlet.
Naj zmaga najhitrejši 

2 green apples

milk

1 pepper

tea

peas

6 onions

rice

4 potatoes

bread

8 eggs

cheese

3 oranges

Si našel/la vse? Čestitke!!!!   

Nisi našel/la vsega? Nič hudega. Upam, da si se pri iskanju zabaval/a!   

