
3. razred - angleščina  - navodila za delo doma v tednu 16. 3. do 20.3. 2020 

Spoštovani starši, 

razmere so nas prisilile k pouku, ki ga do sedaj nihče od nas ni bil vajen. Pri 

angleščini se bomo osredotočili predvsem na utrjevanje snovi, ki smo se jo že naučili, 

vse skupaj pa bo večinoma potekalo skozi igro. Zato vas vabim in prosim, da se 

skupaj z vašimi otroki igrate igre, ki jih bom vsak teden predlagala v e-učilnici ali 

katere koli druge igre, ki se vam zdijo zabavne in hkrati poučne. Dodajam tudi nekaj 

povezav do interaktivnih gradiv oz. iger, te pa naj učenci delajo po vaši presoji. Snovi 

ne bom pošiljala za vsako uro posebej, temveč za cel teden, sami pa si razporedite 

čas, kdaj jo boste ponovili. Srečno in ostanite zdravi  

 

Prvi teden bomo ponovili abecedo in šolske potrebščine. 

1. Abeceda - naredimo si igro Bingo. V zvezek za angleščino nariši mrežo z 9 

črkami. Glej primer spodaj. Nato na majhne lističe napišeš vse črke angleške 

abecede, jih daš v lonček ali vrečko in igra se lahko začne. Vsako črko, ki jo povlečeš 

iz vrečke moraš najprej poimenovati, šele nato jo lahko na svoji mreži prečrtaš. Ko 

prečrtaš vse črke, imaš Bingo. Igra bo seveda veliko bolj zanimiva, če se jo boste 

igrali v paru ali skupini. Vsakič vleče drug igralec. 

 

 

 

 

 

 

  

2. Šolske potrebščine - igramo se igro Mystery bag. V vrečko iz blaga damo vse 

šolske potrebščine, ki smo se jih učili (knjigo, šilček, ravnilo, …) Vrečka potuje od 

enega igralca k drugemu oz. v krogu. Vsak igralec z roko otipa predmet v vrečki in ga 

poimenuje v angleščini (prepovedano je kukanje v vrečko!). Igralec predmet 

poimenuje in ga šele nato izvleče iz vrečke. Zdaj imate dve možnosti. Prva je, da 

predmet, če ga je pravilno poimenoval, obdrži in na koncu zmaga igralec z največ 

predmeti. Druga pa je, da predmet vrne nazaj v vrečko in si za vsak pravilno 

poimenovan predmet na list papirja odtisne štampiljko (igralec z največ štampiljkami 

je zmagovalec). 
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