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DELOVNI ZVEZEK 

Stran 17. Učencem pokažemo naslovnico zgodbe pred branjem ali 

pripovedovanjem (glej poglavje ZGODBA). 

Stran 18. Učenci najprej iztrgajo 65. stran iz delovnega zvezka in nato na 18. 

strani nalepijo sličice v pravilnem vrstnem redu. Pri tem si lahko pomagajo z 

ogledom slikovnih kartic za zgodbo, ki so jih pred tem postavili na tablo (glej poglavje 

SLIKOVNE KARTICE ZA ZGODBO). 

Stran 19. Zapojemo pesem DO YOU LIKE CARROTS? (glej poglavje 

PESMI). 

Stran 20. Učenci najprej iztrgajo 67. stran iz delovnega zvezka in nato na 20. 

strani po navodilih, ki jih predvajamo na posnetku, nalepijo sličice.  

Stran 21. Kaj gre v lonec za juho in kaj v skledo za sadno solato? Učenci 

povežejo. Skupaj ustno preverimo. Učenci bodo znali poimenovati zelenjavo, 

sadje pa poimenujemo mi. To bo uvod v pesem, ki sledi.  

Stran 22. Zapojemo pesem CAN I HAVE AN APPLE, PLEASE? (glej 

poglavje PESMI). 

Stran 23. Učenci si ogledajo nakupovalni listek. Zborno poimenujejo narisano 

sadje. Predvajamo pogovor med Tobyjem in njegovo mamo. Koliko 

posameznega sadja je mami naročila Tobyju, naj kupi v trgovini? Učenci na 

nakupovalnem listku pred risbo sadja na črto napišejo številko, ki jo slišijo na posnetku. 

Opomba: vrstni red sadja na posnetku namenoma ne ustreza vrstnemu redu 

narisanega sadja na nakupovalnem listku, na kar učence opozorimo. Posnetek 

ustavljamo, da učencem olajšamo opravljanje naloge, saj morajo najprej poiskati 

ustrezno sadje in nato slišano število zapisati s številko. Posnetek predvajamo vsaj še 

enkrat, da učenci preverijo nalogo. Nato nalogo preverimo skupaj.  

Stran 23. Učenci si ogledajo stojnico s sadjem. Zborno poimenujejo sadje v 

zgornji vrsti in nato v spodnji vrsti. Predvajamo pogovor med prodajalcem na 

tržnici in gospo, ki je prišla kupit sadje. Učenci poslušajo posnetek in pobarvajo le toliko 

kosov posameznega sadja, kot slišijo na posnetku. Opomba: posnetek ustavljamo, saj 

bodo učenci potrebovali nekaj časa, da določeno sadje poiščejo in pobarvajo. 

Posnetek predvajamo vsaj še enkrat, da učenci preverijo nalogo. Nato nalogo 

preverimo skupaj.  

Stran 24. Učenci si ogledajo sliko 1 in sliko 2. Preštejejo sadeže na drevesih. 

Vprašamo jih: How many lemons are there in picture 1? Učenci preštejejo in 

rečejo: five. Za njimi ponovimo: There are five lemons in picture 1. Spodbudimo jih, da 

ponovijo za nami. Enako naredimo, ko jih vprašamo, koliko limon se nahaja na drugi 
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sliki. Nato vprašamo: Are there more lemons in picture 1 or picture 2? Enako naredimo 

s preostalimi sadnimi drevesi.  

Stran 25. Učenci si ogledajo gajbice s sadjem. Predvajamo posnetek. Učenci 

dobro poslušajo in pobarvajo kvadratek s tisto črko (S, Z, IZ), ki predstavlja 

končni glas.  

Stran 25. Preštejemo krompirje na desni strani. Igramo se (glej poglavje 

GIBALNE IGRE).  

Stran 25. Učenci morajo s svojo risbo dopolniti pregovor: An apple a day 

keeps the doctor away. Na črto narišejo jabolko. Naučimo jih pregovor.  

Preden učenci opravijo samovrednotenje na 26. strani, na različne načine 

utrjujemo besedišče (glej poglavji SLIKOVNE KARTICE ZA BESEDIŠČE in 

IGRE ZA URJENJE BESEDIŠČA). 

Stran 26. Učenci pobarvajo veselega ali žalostnega smeška poleg vsake risbe 

glede na to, ali risbo znajo poimenovati ali ne. Na ta način učenci 

samovrednotijo svoje znanje. Nato vsakemu učencu damo zeleni in rdeči listek. Za 

vsako risbo v delovnem zvezku pokažemo slikovno kartico. Učenci dvignejo list 

ustrezne barve (zelenega, če risbo znajo poimenovati, ali rdečega, če besede še niso 

usvojili). Tako lahko tudi mi preverimo, kako je učencem šlo. Besede za risbe z učenci 

preverimo na glas. 


