ENGLISH
Pozdravljeni prvošolci,
morda nas loči samo še nekaj dni, da se po dolgem času spet vidimo ☺.
Do takrat pa še znani angleški pesmici in nova igra.
3, 2, 1 … LET'S BEGIN!

Čas je za ogrevanje. Zapoj in zapleši ter ponovi dele telesa in smeri leva (LEFT)
in desna (RIGHT).
https://www.youtube.com/watch?v=uY421EKYMjQ

Ko pride na vrsto gibanje z nogami – left leg in, left leg out, stopi v krog, ali pa si
predstavljaj, da si v krogu. In pomeni v, out pomeni ven.

IGRA V RISBI
Odpri zvezek, kjer imaš naslov Rabbit's nap.
Poimenuj narisane živali.
Zdaj pa pojdi na novo stran in po sredini strani od vrha do dna nariši ravno črto
(uporabi ravnilo). Levo od črte zgoraj zapiši veliki L, na desno stran pa veliki R.
Na desno stran črte nariši poljubno žival iz zgodbe o zajčku, ki išče prostor za
počitek. Če boš risal/a miške, nariši vsaj dve. Poimenuj narisano žival. Na levo
stran črte v isti vrstici nariši še eno žival iz zgodbe.
Spusti malo prostora in še enkrat nariši dve živali iz zgodbe, vsako na svojo
stran črte. Izberi živali, ki jih danes še nisi narisal/a.
Spusti prostor in na levo stran nariši žival iz zgodbe, ki je še nisi narisal/a, na
drugo stran črte pa nariši svojo najljubšo žival v zgodbi.
Primer:

L

R

Potek igre:
Zdaj naj ti nekdo doma pokaže prvo vrstico in reče left. Tvoja naloga je, da
pokažeš in poimenuješ žival, ki je v prvi vrstici narisana na levi strani zvezka.
Potem naj izbere tretjo vrstico in reče RIGHT [=rajt]. Poveš, katera žival je v
tretji vrstici narisana na desni strani in jo tudi pokažeš.
Igro nadaljujete na podoben način.

Čez čas igro spremenite. Zdaj naj doma nekdo poimenuje žival, ti jo pokaži in
povej, ali leži RIGHT ali LEFT glede na črto v zvezku. Če je ta žival narisana
večkrat, poišči vse te živali in za vsako povej, na kateri strani črte leži.

Dosti sedenja. Hitro zapleši in zapoj na naš novi hit THIS IS ME.
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI

Veliko zabave pri risanju in igri ☺.
Teacher Eva

