1. Reši vaje v DZ, stran 58/1,2, 59/1,2-pazi ali so stvari blizu ali daleč, 60/1 obkroži omenjene stvari v
pesmi v učb. na str. 60 (Little Timothy McKane), nato napiši spodaj, koliko je stvari na sliki.

2. Večkrat poslušaj zgodbo o naših štirih prijateljih v učbeniku str. 62, 63. Nato naredi DZ str. 62/1,
2 nalogo.

3. Reši interaktivni delovni list in mi ga pošlji. To je preverjanje, zato se potrudi. Lahko ga pred
pošiljanjem rešiš nekajkrat. Ko na koncu klikneš Finish, se ti pojavi na desni strani ikona Send it to my
teacher – pritisni na to ikono in pošlji delo pod tvojim imenom na moj elektronski naslov:
katja.leban1@gmail.com.
Preverjanje najdeš na tej povezavi: https://www.liveworksheets.com/ei112769oc

4. Naloga traja lahko več časa. Fotografijo zapisa pošlji do 17.aprila.

Na
spodnji povezavi si lahko ogledaš, kako graditi hiško iz lego kock. Ker si to že verjetno prerastel, lahko
uporabljaš druge materiale (karton, papir, tetrapak, recikliraš plastiko, zamaške…). Če imaš kakšno
vrtno hiško od mlajšega brata/sestre, jo lahko uporabiš. Poudarek je seveda na uporabi angleščine.
Medtem ko zlagaš, opisuj v angleščini kaj zlagaš, npr. This is a window, these are stairs, če si
blizu… Pazi na ednino in množino.
Uporabi tudi imena pohištva, ki ga nismo poimenovali – pomagaj si s ponsovim online slovarjem, npr. a
fireplace (kamin), tiles (ploščice), a sink (lijak v kuhinji), a washbasin (lijak v kopalnici), a bathtub
(kopalna kad), a shower (tuš), a worktop (delovni pult v kuhinji), a fence (zunanja ograja), a
porch (preddverje)…
https://www.wikihow.com/video/3/3e/Build%20a%20LEGO%20House%20Step%206%20Version
%203.360p.mp4
Žal mi je, ker vem, da so v šoli makete hišk, ki so jih letos delali v četrtem razredu in sem bila že
domenjena, da jih uporabim, ko pridemo do te teme v petem razredu. Pošiljam še par sličic.

5. NEOBVEZNA RAZŠIRITEV
Spodnje povezave vas povežejo z interaktivnimi vajami za utrjevanje predlogov in pohištva.
Preizkusi se. Če kdo želi dodatne vaje, naj mi kar piše na moj elektronski naslov.
https://www.liveworksheets.com/ou23015mt
https://www.liveworksheets.com/kl5514ng

