N2A- Neobvezni izbirni predmet angleščina.
Spoštovani starši in dragi učenci!
Upam, da ste vsi zdravi in se v redu počutite. Pred nami je verjetno več kot le ta teden učenja
na daljavo, zato dajmo ta način čim bolje izpeljati. Za vsa možna vprašanja sem na volji prek
easistenta, kjer je ustvarjena pod naslovom komunikacija oglasna deska z naslovom N2A (4.6.r.). Neobvezni izbirni predmet angleščina. Lahko pa mi pišete tudi zasebno (in kliknete
sporočila).

Pa začnimo. V sredo je poseben dan za vse mame (tako da upam, da niste poleg), zato bo vaša
naloga dragi učenci na to temo.
Tema: Mother's day; materinski dan
Dejavnost: Izdelava čestitke za mamice.
POZOR! Delo oz. pesem je razdeljena na dve skupini (začetna in nadaljevalna), tako da vsak
učenec dela pesem znotraj svoje skupine.
Cilji: - Pregled angleških besed v pesmi, kaj pomenijo v slovenščini, da boste vedeli mami
povedati kaj pesem pomeni (npr. za začetno skupino; flower- roža, hugs-…, kisses-…,
special-…)
-

Izdelati čestitko in vanjo pesem prepisati.
Vaditi izgovorjavo besed (spletni slovar pons- napiši besedo in klikni zvočnik)
Pesem preberete mami, preden ji izročite čestitko.

Obravnavana pesem:
ZAČETNA SKUPINA
Here is a Flower (Tukaj je roža)

Izgovorjava
/HIR IS Ə FLAUƏR,
FOR Ə VERIJ SPEŠAL DEJ,
DŽAST FOR JU ON MADƏRS DEJ.
MENIJ HAGS END KISSƏS, TU,
IČ UAN SES DET AI LOV JU./

NADALJEVALNA SKUPINA
Za izgovorjavo in razumevanje besed si pomagajte s spletnim slovarjem PONS. Napišete
besedo in kliknete zvočnik.
Ne pozabi prevest besed, ki jih ne razumeš (npr. sew- šivati; buttons, tissue, buy, treat,
mend...)

Dear Mummy

Izgovorjava besed za pomoč (vseeno poskusite še s slovarjem)

/JU SU MY BAT ƏNS ON MAJ KLOUTS.
JU GIV MI Ə TISJU FOR MAJ NOUZ.
JU MEJK GUUD TINGS TU IT.
JU BAJ ME SUITS FOR Ə TURIT.
JU UOŠ MAY KLOUTS END MEND MAJ SOKS.
DIƏR MAMMI, AI LOV JU LOTS END LOTS. /

