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DELOVNI ZVEZEK 

Stran 52. Učencem pokažemo naslovnico zgodbe pred branjem ali 

pripovedovanjem (glej poglavje ZGODBA).  

Stran 53. Učenci najprej iztrgajo 79. stran iz delovnega zvezka in nato na 53. 

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 54. Učenci najprej iztrgajo 81. stran iz delovnega zvezka in nato na 54. 

strani ustrezno nalepijo sličice v tri stolpce: malo skledo, stol in posteljo 

nalepijo v stolpec SMALL, srednje veliko skledo, stol in posteljo nalepijo v stolpec 

MIDDLE-SIZED, ter veliko skledo, stol in posteljo nalepijo v stolpec BIG. Skupaj 

preverimo pravilnost rešene naloge.  

Stran 55. Pred poslušanjem si učenci ogledajo črno-bele risbe. Poslušajo in 

risbe ustrezno pobarvajo. Po poslušanju skupaj preverimo pravilnost rešene 

naloge.  

Stran 55. Pred poslušanjem si učenci ogledajo risbe znotraj kvadratkov. 

Poslušajo in narišejo Zlatolasko. Po poslušanju skupaj preverimo pravilnost 

rešene naloge. 

Stran 56. Pred poslušanjem učenci poimenujejo števila znotraj kvadratkov. 

Nato poslušajo trditve in za vsako trditev premislijo, ali drži ali ne drži. Če 

mislijo, da trditev drži, kvadratek z ustrezno številko pobarvajo zeleno, če pa mislijo, 

da trditev ne drži, kvadratek pobarvajo rdeče. Po poslušanju skupaj preverimo 

pravilnost rešene naloge.  

Stran 56. Učenci si ogledajo risbe. Pod vsako risbo so trije krogi, oštevilčeni 

s številkami od 1 do 3. Učenci poslušajo, preštejejo zloge (pomagamo jim z 

izgovarjanjem in ploskanjem, učenci nas posnemajo) in pobarvajo toliko krogov, kolikor 

zlogov slišijo: Goldilocks (trije zlogi), bears (en zlog), bowl (en zlog), porridge (dva 

zloga), chair (en zlog), bed (en zlog).  

Stran 57. Učenci si ogledajo risbe in jih povežejo z besedami. K vsaki besedi 

sodita dve risbi. Skupaj preverimo pravilnost rešene naloge.  

 Stran 58. Učenci narišejo preostalo polovico hiše treh medvedov. Ta 

polovica mora biti simetrična z že narisano polovico. 

Stran 58. Učenci povežejo pike s števili od 20 do 1. Pri tem poskusijo števila 

povedati na glas. Ko končajo, skupaj zborno povemo števila. Učence 

vprašamo, kaj oziroma koga so dobili (odgovor: Goldilocks). 
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Stran 59. Skozi labirint učenci iščejo pot, po kateri mora iti Zlatolaska, da 

pride do hiše treh medvedov.  

Stran 60. Učenci si ogledajo risbe in jih poimenujejo v mislih. Povežejo pare 

sličic, ki se rimajo: head – bed, hat – cat, chair – bear, dog – fog. Nato 

poimenujejo sličice na glas. Skupaj z učenci preverimo pravilnost rešene naloge.  

Stran 60. Zapojemo pesem PEASE PORRIDGE HOT (glej poglavje PESMI). 

 

Stran 61. Učenci si ogledajo tradicionalni slovenski zajtrk (bread, butter, 

honey, an apple and a glass of milk) in tradicionalni angleški zajtrk (a fried 

egg, a slice of black pudding, bacon, tomatoes, sausages, mushrooms, baked beans 

and toast or fried bread). V Veliki Britaniji najpogosteje pijejo čaj. Pogovorimo se o tem, 

kaj učenci jedo za zajtrk.  

Preden učenci opravijo samovrednotenje na 62. strani, na različne načine 

utrjujemo besedišče (glej poglavji SLIKOVNE KARTICE ZA BESEDIŠČE in 

IGRE ZA URJENJE BESEDIŠČA). 

Stran 62. 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. 


