
NAVODILA ZA DOMAČE DELO pri ANGLEŠČINI 

2. razred   

(4. teden: 6. 4.–12. 4. 2020) 

Drage moje drugošolke in drugošolci! 

Zelo sem bila vesela vseh vaših risb in posnetkov. Vidim, da ste še vedno nasmejani, 
razigrani in da pridno vadite angleščino. Super! 

Zato sem se posnela še jaz (posnetek sta staršem poslali razredničarki), da vas lahko na 
kratko pozdravim   

 

Torek, 7. 4. 2020 

1. Danes boste ponovili dele telesa. Najprej se spomnite, katere vse že poznate. Zapojte in 
zaplešite: 

POČASI: https://www.youtube.com/watch?v=lMQcwNZVUO8 

HITRO: https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY 

2. Sedaj pa ste na vrsti vi. Lahko se igrate sami ali skupaj z družino. Vsak naj vzame kakšno 
mehko plišasto igračo ali kak balon in se igrajte: 

 Igračo si postavi na glavo in reči: It's on my head. Potem jo nasloni na nos in reči: It's 
on my nose. Nadaljuj tako dolgo, da poimenuješ vse dele telesa iz pesmi in dodaj še 
kakšnega. (eyes, ears, mouth, shoulders, knees, toes, leg, arms, fingers, feet) 

 Če se kdo igra s tabo, naj ti da navodilo: Touch your head. Dotakni se glave. Touch 
your toes. Dotakni se prstov na nogi. Na ta način poimenujte čim več različnih delov 
telesa. Nato zamenjajte vloge in ti povej navodila. Če vas je več, lahko greste »na 
izpadanje« in bo še bolj zabavno. 

Četrtek, 9. 4. 2020 

1. Prejšnjič si dobro ponovil/a dele telesa, danes pa boš poleg tega povadila še živali v zgodbi 
From Head to Toe. Zapoj zraven in seveda zapleši. 

PESEM JE DOSTOPNA NA YOUTUBE-U: https://www.youtube.com/watch?v=aDOBp9C2FmI 

2. Sedaj si boš pripravil/a vse potrebno za igro »Who's behind the door?«. Tokrat boš 
uganjeval/a, katera žival je za vrati. Poišči med svojimi igračami, če imaš kakšne živali 
(morda med plišastimi igračami ali med LEGO kockami). Če ne, jih nariši na majhne lističe. 
Imeti moraš vsaj 8 različnih živali iz zgodbe: 

a penguin, a giraffe, a buffalo, a monkey, a seal, a gorilla,  

a cat, a crocodile, a camel, a donkey, an elephant. 

3. Ko imaš pripravljene živali, izdelaj še vratca (lahko iz papirja, kartona, škatle – bodi 
ustvarjalna/en). Tako – sedaj se igra lahko začne. Najbolje je, če se lahko igraš s kom 
(povabi mamo, atija, brata, sestro). Eden sprašuje, drugi uganjuje. Nato se zamenjajte. 

Lahko pa se igraš tudi sam/a. V tem primeru boš vedno zmagal/a, če uganeš ali ne.  

Who's behind the door? 

It's (a donkey). 

Come here. Open the door. 

Yes. / No. 

https://www.youtube.com/watch?v=lMQcwNZVUO8
https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY
https://www.youtube.com/watch?v=aDOBp9C2FmI

