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DELOVNI ZVEZEK 

Stran 40. Učencem pokažemo naslovnico zgodbe pred branjem ali 

pripovedovanjem (glej poglavje ZGODBA).  

Stran 41. Učenci najprej iztrgajo 75. stran iz delovnega zvezka in nato na 41. 

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 42. Pred poslušanjem si učenci ogledajo sličice v štirih kvadratih. 

Predvajamo posnetek. Med poslušanjem učenci obkrožijo pravilno sličico. Po 

poslušanju skupaj preverimo pravilnost rešene naloge.  

Stran 42. Pred poslušanjem učencem povemo, da bodo slišali pet trditev. 

Nekatere držijo, nekatere pa ne. Določimo del učilnice, ki bo True, in del 

učilnice, ki bo False. Na strani učilnice, ki je True, zalepimo zeleni list papirja, 

na strani učilnice, ki je False, zalepimo rdeči list papirja. Učenci poslušajo trditve in se 

za vsako trditev odločijo, na kateri del učilnice bodo odšli (True ali False). Damo jim 

povratno informacijo. Učenci se nato usedejo. Znova poslušajo trditve. Tokrat 

pobarvajo kvadratek z ustrezno številko zeleno, če trditev drži, ali rdeče, če trditev ne 

drži. Po poslušanju skupaj preverimo pravilnost rešene naloge.  

Stran 42. Pred poslušanjem si učenci ogledajo tri sličice znotraj kvadratkov. 

Pod vsako sličico se nahajajo trije kvadratki s črkami. Med poslušanjem 

učenci pobarvajo kvadratek s tisto črko, s katero se beseda začne (začetni 

glas). Posamezno besedo in črke izgovorimo večkrat. Po poslušanju skupaj preverimo 

pravilnost rešene naloge.  

Stran 43. Kaj od narisanega bi lahko Rdeča kapica nesla v košari svoji bolni 

babici, da bi se čim prej pozdravila? Tema za pogovor: healthy vs unhealthy 

food. Učenci povežejo. Nalogo skupaj preverimo.  

Stran 43. Kaj od narisanega jemo z zobmi, kaj vidimo z očmi, kaj slišimo z 

ušesi? Učenci povežejo. Nalogo skupaj preverimo. 

Stran 44 in stran 45. Zgodba o Rdeči kapici se odvija v gozdu. Kje bi se 

lahko drugje odvijala zgodba? Učenci naj dajo svoje predloge. Kje bi se lahko 

volk skril na teh lokacijah? Iz delovnega zvezka naj iztrgajo 77. stran in nato 

na 44. in 45. strani nalepijo sličice. Prva slika: gozd (tam se dejansko zgodba odvija). 

Volk se skriva za jelko. Druga slika: sadovnjak. Volk se skriva za jablano. Tretja slika: 

plaža. Volk se skriva za palmo. Četrta slika: puščava. Volk se skriva za kaktusom.  

Stran 46. Učenci si ogledajo sličice lutke. Kaj je narobe, kaj jo boli? Na prvi 

sličici jo boli glava (Dolly’s got a headache), na drugi sličici jo boli uho (she’s 
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got earache), na tretji sličici jo boli zob (she’s got toothache) in na četrti sličici jo boli 

trebušček (she’s got tummy ache).  

Stran 46. Zapojemo pesem MISS POLLY HAD A DOLLY (glej poglavje 

PESMI). 

Stran 47. Kaj bi učenci narisali nekomu, ki je bolan, da bi se bolje počutil? 

Vsak učenec premisli zase in nariše. Učenci, ki želijo, predstavijo svojo risbo.  

Stran 48. Zapojemo pesem THERE WAS AN OLD LADY WHO 

SWALLOWED A FLY (glej poglavje PESMI). 

Stran 49. Pred poslušanjem si učenci ogledajo risbe znotraj kvadratkov. 

Zborno jih poimenujejo. Med poslušanjem oštevilčijo kvadratke. Po 

poslušanju skupaj preverimo pravilnost rešene naloge.  

Stran 50. Učenci si ogledajo črno-belo risbo. Poiščejo tiste živali, ki so 

omenjene v pesmi THERE WAS AN OLD LADY WHO SWALLOWED A 

FLY. Pobarvajo jih. Skupaj preverimo pravilnost rešene naloge. Učenci, ki so 

v 1. razredu imeli delovni zvezek ARE YOU READY? 1, bodo prepoznali preostale 

živali. Ali se še spomnijo besed v angleščini? Živali poimenujemo.  

Preden učenci opravijo samovrednotenje na 51. strani, na različne načine 

utrjujemo besedišče (glej poglavji SLIKOVNE KARTICE ZA BESEDIŠČE in 

IGRE ZA URJENJE BESEDIŠČA). 

Stran 51. 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. 


