Navodila za delo na daljavo – teden 2 (23. 3. do 27. 3. 2020)

Pozdravljeni, dragi drugošolci!
Tako kot v prejšnjem tednu, vam bom navodila, vezana na angleščino podala v
obliki dveh ur, kolikor ur imamo tudi angleščine na teden. Vsekakor pa je seveda
vaša stvar, kako in kdaj si to delo porazdelite.
1. ura
Ker je v sredo materinski dan, se skupaj s svojimi bratci ali sestricami (če jih
imate), atiji naučite pesem na povezavi in presenetite svoje mame:
- Mother's day: https://www.youtube.com/watch?v=MYqFPa1mrXo
Dobrodošlo je tudi, da si izmislite kakšen ples oziroma gibanje, s katerim
pesmico pospremite.
Spodaj je zapisan prevod pesmi, da si boste lažje predstavljali, kaj pojete.
VESEL MATERINSKI DAN
Materinski dan, materinski dan, vesel materinski dan.
To je darilo, ki ti ga podarjam, na ta materinski dan.
Pospravil bom svojo sobo,
postiljal bom svojo posteljo,
pospravil bom svoje igrače.
Priden bom, samo zate, na ta materinski dan.
Potem se vse skupaj večkrat ponovi.
Na spodnjih povezavah so ideje, kaj lahko izdelate doma za mamin praznik:
-

http://krokotak.com/2020/01/heart-flower-craft/

-

http://krokotak.com/2013/02/bouquet-for-mom/

Seveda pa lahko izdelate tudi kaj drugega po vaši želji. Zelo bom vesela, če mi
na moj elektronski naslov polona.rozman@ostpavcka.si pošljete fotografije

vaših izdelkov in mogoče tudi posnetek »točke«, ki ste jo pripravili za mamin
praznik. 

2. ura
Kljub hladnejšim napovedim verjamem, da boste šli vsak dan vsaj na krajši
sprehod, zato vas vabim, da opravite izziv: poiščite vseh 16
predmetov/živali in ostalega na seznamu. Opazili boste, da veliko besed s
seznama že poznate, tiste, ki pa jih še ne, se jih boste pa naučili 
Če boste imeli s seboj telefon, lahko najdeno fotografirate in izdelate
kolaž. Slik bom vesela na svoj elektronski naslov, ko pa se zopet srečamo,
boste opisali svoj lov za zakladom (Scavenger hunt). Če pa imate čas in vam
starši dovolijo, mi lahko že sedaj v elektronski pošti opišete, kako je šlo.
Kaj pa sploh iščete?
V dokumentu Scavenger hunt najdete seznam. Veliko smeha med lovom
vam želim…
Vaša učiteljica
Polona Rozman

