Pozdravljeni,

pa je pred nami že četrti teden poučevanja na daljavo. Upam, da je učenje na
domu čim manj stresno. Nekateri ste se že oglasili in povedali, da se imate prav
fino, da vsak dan zapojete in zaplešete na katero od angleških pesmi.
Prosila bi, da mi na eva.premrl@guest.arnes.si pišete še tisti, ki še niste javili.
Na kratko samo sporočite, kako vam gre učenje na domu, se morda pojavljajo
težave, so vam katere od vaj še posebno všeč ipd., toliko da dobim malo vtisa,
kako vam gre.

Uspešno učenje in ostanimo zdravi!
Teacher Eva

ANGLEŠČINA
4. teden
1. BABY SHARK
https://www.youtube.com/watch?v=FX20kcp7j5c
Zapoj in zapleši na že znano pesem.

Tukaj lahko vidiš, kako so španski policisti zaplesali na ulici, da bi popestrili dan
otrokom v okoliških blokih.
https://www.youtube.com/watch?v=7qH9kkBM0N8&list=RD7qH9kkBM0N8&s
tart_radio=1

Ker nam tale virus povzroča kar nekaj težav, je baby shark zapel in s plesom
pokazal, kako lahko preprečimo širjenje virusa. Poglej posnetek in zapleši ter
zapoj zraven.
https://www.youtube.com/watch?v=L89nN03pBzI

Koreografija
UMIVANJE ROK
Najprej si umiješ roke z vodo – wash your hands
vzameš milo - grab some soap
podrgneš roke – rub your hands
speri roke – rinse your hands
posuši roke – dry your hands

PREPREČEVANJE ŠIRJENJA VIRUSA
cover your sneeze – pokrij kihanje
cough in your elbow - kašljaj v komolčni pregib

2. COLOURS
Ponovimo barve. Govoriš barve v angleščini, nekdo od tvojih domačih pa naj se
dotika povedane barve. Nato vloge zamenjajte.
Primer:
Rečeš red, tisti, ki pa se igra s teboj, pa se mora dotakniti nečesa rdečega.
Lahko se vas igra več. Kdor se zmoti, pomiva tisti dan posodo, posesa
stanovanje … Izmislite si zabavne »kazni«.
Lahko poveš tudi na malo težji način, v celi povedi. It's red. [itc red]

3. BODY PARTS
Igra s kocko.
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ
Zvečer pred spanjem zapoj že znano pesem One little finger in poimenuj del
telesa, ki ti ga pokaže nekdo od domačih. Ko pridejo na vrsto usta, je čas za
umiritev in spanje. Good night and let's stay healthy!

