TJA 7.a, delo na daljavo, 3. in 4. ura, 20. 3. 2020, petek
Pozdravljeni, pred vami ste še dve uri v tem tednu (ki ju opravite
do nedelje). Nič še ni utečeno; vsi se učimo sproti in kaj dodajamo
ali spreminjamo. V oklepajih in/ali z drugo barvo, bomo dodajali oz.
opozorili na temeljne cilje-kar naj naredite učenci s prilagoditvami,
da ne boste imele preveč dela.
3. ura
TEMA: MY PROJECT
Pripravi projekt (v dokumentu ali v zvezek in slikaš ter pošlješ) z
naslovom FOOD IN MY COUNTRY, ali FOOD IN MY TOWN. Lahko
pišeš o značilnih slovenskih ali koroških jedi (ne prevajamo jih),
kdaj pri nas ponavadi zajtrkujemo, jemo kosilo, kdaj večerjamo;
kaj ponavadi jemo, kje jemo (šola, doma, restavracija, babica);
pišete o tem kaj radi jeste in kaj ne marate; kaj še nikoli niste jedli;
ste že kaj sami skuhali; vaš najljubši recept; zdrava in nezdrava
prehrana,..... Poskusite napisati čim več stavkov -vsaj med 15 in
20. (najmanj 10).
Pošljite mi do ponedeljka, do 16. ure.
CILJI: Delno vodeno oz. samostojno napišejo kratek sestavek o
znani temi in z znanim besediščem. Urijo veščine pisnega
sporočanja. Osveščeni so oz. razmišljajo o zdravi prehrani, domači
tradiciji, primerjajo,....

4. ura
TEMA: VOCABULARY: MY COUNTRY
Učbenik, stran 56
---Spoznali bomo izraze, ki si jih zapišemo v zvezek. V oklepajih je
angleška izgovorjava.
MY COUNTRY
a forest=gozd
a lake/lejk/=jezero
a valley/veli/=dolina

a mountain/maontn/=gora
a hill=hrib
a cliff=skala

a beach/bi:č=dolgi i/=obala
an island/ajlend/=otok
a bridge/bridž/=most
a river= reka
a city=mesto

the sea/si/=morje
a tunnel/tanl/=tunel
a canal=kanal
an airport=letališče

Predlagam, da besede poiščeš dobrem spletnem slovarju (Pons),
kjer jih boš slišal in lahko jih ponoviš. Nekaj jih lahko slišiš tudi na
tej povezavi – klikni na sličico oz. mikrofon
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/nature

---Rešimo nalogo 2,kjer v zvezek zapišemo odgovore:
1 My town is near......
2 My home is...
3 In my town …
4 There is/are.......
---V delovnem zvezku reši nalogo 1*(ni obvezna) in 2, na strani 44.
CILJI: Učenci spoznajo novo besedišče, utrjujejo veščine pisanja in
branja.

Lepo se imejte, veliko se smejte

