
NEOBVEZNI IZBRINI PREDMET ANGLEŠČINA – 1. RAZRED 

Petek, 17. 4. 2020 

UTRJEVANJE  

Dragi učenec, draga učenka! 

Danes bomo prav tako utrjevali snov preko iger. 😊 Super, kajne? 😊 

 

1. Najprej ob sličicah v zvezku ponovi besede za živali, hrano, štej do 10 in ponovi dele telesa. 

 

2. Zapoj pesmico: Head and shoulders 

        Spletna igra spomin – deli telesa:  

Klikni na spodnji naslov. Igral boš igro spomin za utrjevanje delov telesa.  

Kako jo igraš? Klikni na poljuben kvadratek in ponovi besedo, ki je izgovorjena, nato pa klikni 

še enega in  poglej, ali si našel par. 😊 Uživaj! 

 

Memoy game: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/archived-word-games/find-the-

pairs/human-body 

 

 

3. Zapoj pesmico I have a pet: https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0. 

                Igra bingo: Vsaj 2 igralca in 1 vodja 

V zvezek naredi  takšno tabelo. V vsak prostorček nariši po eno žival, ki smo se jo učili po 

izbiri. Nato naj ti nekdo od starejših govori živali. Če imaš to tudi narisano, jo prečrtaj. Tisti, ki 

prvi prečrta vse živali zmaga. 😊 

   

   

 

 

4. Zapoj Are you hungry?: https://www.youtube.com/watch?v=ykTR0uFGwE0 

Če imaš možnost natisni spodnji list. V prazne kvadratke nariši hrano, ki smo se jo učili. Eno vrsto 

nariši tudi večkrat, tako da zapolniš vse prostorčke. Potrebuješ tudi figurico in igralno kocko. 

Najprej vrzi kocko in se premakni s figurico naprej za toliko mest, kolikor pik kaže kocka. 

 Ko prideš na pravo mesto s figurico, moraš pravilno izgovoriti besedo za hrano, sicer moraš nazaj, na 

mesto kjer si bil prej.  

Zmaga tisti, ki prvi pride do cilja. 😊 Uživaj! :) 

** POMEMBNO OBVESTILO: V NASLEDNJEM TEDNU BO POTEKALO PREVERJANJE ZNANJA PRI 

ANGLEŠČINI. DOBILI BOSTE VPRAŠANJA (TOREK), SE POSNELI IN MENI POSNETEK POSLALI NAZAJ NA 

MAIL. 😊  

https://www.youtube.com/watch?v=ykTR0uFGwE0


 



5. Za konec ponovi tudi odgovarjanje na vprašanja in jih postavi enemu družinskemu članu 

nazaj.  

How old are you? > I'm … 

What's your favourite animal? >> My favourite animal is … 

Do you have a pet? >> (2 možnosti zapisani v zvezku) 

Do you like (apple/banana itd.) >> Yes./No. 

Are you hungry/thirsty? >> Yes./No. 

 

 


