3. razred
Pozdravljeni starši, pozdravljeni učenci!
Ta teden naredite naslednje naloge:
- Najprej ponovi dele telesa. Naštej nekaj živali. Preštej do 20.
- V DZ na str. 40 zgoraj: poglej sliko. Obkroži ali ima (It's got), ali nima (It
hasn't got) in na črto napiši del telesa, ki je narisan.
- spodaj: poišči in obkroži 5 razlik. Naštej jih.
- V DZ str. 41 zgoraj: preberi povedi in oštevilči. Nato pobarvaj kot piše.
- spodaj: nariši oči, usta, nos, ušesa in jih pobarvaj. Nato na črte napiši,
glede na to, kako si pobarval (npr. It's got blue eyes.).
- V DZ str. 43 zgoraj: preberi besede v okvirčku. Nato preberi povedi in na
črte napiši manjkajoči del telesa. Na zadnjo črtico poimenuj žival.
- spodaj: nariši katerokoli žival. Potem na črte napiši kaj ima (It's got) in
česa nima (It hasn't got). V tabelico zraven pa naredi kljukico ali križec,
če za žival pod št. 1 velja, da ima oz. nima (dolg rep, kratek rep, krila, 4
noge, 2 nogi, dolga ušesa, zna leteti, velike zobe). Enako naredi za živali
št. 2 in 3.
- V zvezek napiši: naslov:

MY FAVOURITE ANIMAL
My favourite animal is _____________________. (moja najljubša žival je)
It's ___________________and _________________(colours).
It's _________________. (small/big)
It's got (ima) _____________________________________
(small/long/short… arms/legs/wings/tail…)

It hasn't got (nima) _________________________________________.
It can (zna) _____________ and ________________________.
It can't (ne zna) __________________and ________________.

*Po želji lahko dodaš še kaj. Opis živali lahko napišeš tudi drugače, vendar pazi,
da vključiš besedišče, ki smo ga obravnavali.
To je priprava na govorni nastop. Če se bomo videli v šoli, boste ustno vprašani,
če se ne bomo več videli pa vas bodo posneli starši in mi poslali posnetek. Zato
je pomembno, da mi opis svoje najljubše živali pošljete na:
alenka.petek@guest.arnes.si, da pregledam in popravim morebitne napake.
V tem ocenjevalnem obdobju moramo pridobiti vsaj eno oceno in prepričana
sem, da lahko dobiš zelo lepo oceno, če se dobro pripraviš na govorni nastop.
Naslednji teden dobite še ostala navodila.

Lepo vas vse pozdravljam,
Alenka Petek

