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DELOVNI ZVEZEK 

Stran 27. Učencem pokažemo naslovnico zgodbe pred branjem ali 

pripovedovanjem (glej poglavje ZGODBA). Preštejemo strice z naslovnice.  

Stran 28. Učenci najprej iztrgajo 69. stran iz delovnega zvezka in nato na 28. 

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 29. Zapojemo pesem SEASONS OF THE YEAR (glej poglavje PESMI). 

 

Stran 29. Učenci najprej iztrgajo 71. stran iz delovnega zvezka. Predvajamo 

posnetek. Učenci poslušajo in na 29. strani nalepijo sličice. Ni pomembno, pri 

katerem kvadratku bodo začeli, pomembno je, da sledijo puščicam. Učenci, ki želijo, 

pridejo pred tablo in kažejo na nalepke v delovnem zvezku in poimenujejo letne čase.  

Stran 30. Zapojemo pesem WHEN’S YOUR BIRTHDAY (glej poglavje 

PESMI). 

Stran 31. Učenci na črto na torti zapišejo ime meseca, v katerem so rojeni. 

Angleško ime meseca pogledajo na tortah (str. 30 ali 31). Učence naučimo 

reči poved: My birthday is in ____.  

Stran 31. Zapojemo pesem IF YOUR BIRTHDAY IS IN … (glej poglavje 

PESMI). 

Stran 32. Učenci pred poslušanjem preberejo imena otrok in mesece na 

tortah. Med poslušanjem povežejo posameznega otroka z mesecem rojstva. 

Skupaj preverimo. 

Stran 33. Zapojemo pesem PAT-A-CAKE (glej poglavje PESMI). 

 

Stran 33. Zapojemo pesem HAPPY BIRTHDAY (glej poglavje PESMI). 

Učenci poljubno slikovno okrasijo rojstnodnevno voščilnico in jo nekomu 

posvetijo. Ime zapišejo na črto.  

Stran 34. Zapojemo pesem WHAT’S THE WEATHER LIKE TODAY (glej 

poglavje PESMI). 

Stran 34. Učenci narišejo današnje vreme. Ustno odgovorijo na vprašanje.  
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Stran 34. Pred poslušanjem si učenci ogledajo sličice. Zborno jih poimenujejo. 

Med poslušanjem zapišejo ustrezno številko znotraj posameznega kvadratka. 

Po poslušanju skupaj preverimo pravilnost rešene naloge.  

Stran 35. Zapojemo pesem INCY WINCY SPIDER (glej poglavje PESMI). 

 

Stran 35. Učenci najprej iztrgajo 73. stran iz delovnega zvezka. Nato v 

pravilnem zaporedju nalepijo sličice.  

Stran 36. Zapojemo pesem RAIN, RAIN, GO AWAY (glej poglavje PESMI). 

 

Stran 36. Pred poslušanjem si učenci ogledajo sličice družinskih članov. Med 

poslušanjem oštevilčijo sličice. Po poslušanju skupaj preverimo pravilnost 

rešene naloge.  

Stran 37. Učenci za materinski in očetovski dan slikovno okrasijo voščilnici, ki 

ju izrežejo in podarijo mami in očetu.  

Preden učenci opravijo samovrednotenje na 39. strani, na različne načine 

utrjujemo besedišče (glej poglavji SLIKOVNE KARTICE ZA BESEDIŠČE in 

IGRE ZA URJENJE BESEDIŠČA). 

Stran 39. 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. 


