
Angleščina 2. razred –  5. teden 

 

Pozdravljeni. Ker so imeli učenci v preteklem tednu dva dneva dejavnosti in je nekaterim ura 

angleščine odpadla, v tem tednu pa jim je odpadla zaradi praznika, smo se odločili, da vas 

malo razbremenimo in vam damo navodila za delo, ki naj ga učenci dokončajo do konca 

prihodnjega tedna. Delo si razporedite po svoje čez prihodnja dva tedna. 

 

 

Tema: Hrana 

 

1. Najprej ponovite poimenovanja za hrano (s pomočjo lista, sličic ali risbic v zvezku): 

 

- Vi poveste hrano in učenec pokaže na ustrezno sličico. Lahko vi pokažete na 

sličico in jo mora učenec poimenovati.  

 

- Če imate sličice izdelane kot kartončke, se lahko igrate igro, pri kateri mora učenec 

zamižati, vi pa med tem skrijete eno izmed sličic. Ko odpre oči, ugiba, katera hrana 

manjka.  

 

2. Pantomima – Igro se lahko igra več članov družine. Učenec si izbere hrano (npr. 

apples) – uporabi lahko kartonček in vam ga pokaže ali pa pokaže na risbo v svojem 

zvezku. Z mimiko obraza pokaže, ali ima jabolka rad ali ne (naredi vesel ali žalosten 

obraz). Drugi člani družine glede na njegov izraz na obrazu tvorijo povedi:  

- YOU LIKE APPLES /ju lajk epls/ (Rad imaš jabolka.) oziroma 

- YOU DON'T LIKE APPLES /ju dount lajk epls/ (Ne maraš jabolk.) 

          Nadaljuje naslednja oseba. 

 

3. Poveste zaporedje treh besed, učenec mora postaviti kartončke po vrstnem redu: 

banana, apple, cake. Če nimate kartončkov, lahko učenec kaže na sličice v zvezku ali 

pa jih na čim bolj enostaven način nariše v zvezek. 

 

4. Učenec si na YouTubu ogleda krajši posnetek Stevea in Maggie o hrani: Cooking for 

Kids https://www.youtube.com/watch?v=jhJu6Ogvhbs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jhJu6Ogvhbs


5. Učenec v zvezek čez dve strani nariše svojo kmetijo s pridelavo hrane – nariše vse, 

kar bi gojil na kmetiji. Pri tem poskuša po angleško poimenovati čim več rastlin. Ker 

želimo predstaviti čim več besedišča na to temo, vam spodaj prilagamo nove sličice z 

izgovorjavo. Vsega učenec ne potrebuje znati, izbere si naj 5 vrst zelenjave in si jih 

poskuša zapomniti.   

 

 

 



 

 

6. Če imate doma vrt ali njivo, vam lahko učenec v tem tednu pomaga pri delu in si 

ogleda, kaj vse raste na vrtu in kako se sadijo različne vrste zelenjave. Pri tem 

zelenjavo poimenuje po angleško. 

 

 

 

 

V vednost: Včasih je pri kateri od dejavnosti navodilo, da naj učenec zraven risbe napiše 

besedo. Zapisa besed ne potrebujejo znati. Preverjali bomo samo ustno znanje. Karkoli damo 

za zapisati je samo v pomoč in ni del snovi, ki bi jo moral učenec poznati za oceno. 


