
2. a: 19. 3. 2020 

2. b: 19. 3. 2020  

učna tema: Dve  mali  ptičici 

ponovitev: utrjevanje znanja: 

učenka/učenec odigra interaktivno vajo (-> COLOURS) na spodnji povezavi: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/colours 

 

učenka/učenec: 

- nekajkrat posluša in zapoje pesmice na naslednjih povezavah: 

TWO   LITTLE   DICKY   BIRDS 

https://www.youtube.com/watch?v=W2Ib8FmHwLI 

https://www.youtube.com/watch?v=QiH7o7A5hNo 

https://www.youtube.com/watch?v=qom8tZ8XXOs 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3u6Gw2_X6c 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/colours
https://www.youtube.com/watch?v=W2Ib8FmHwLI
https://www.youtube.com/watch?v=QiH7o7A5hNo
https://www.youtube.com/watch?v=qom8tZ8XXOs
https://www.youtube.com/watch?v=Y3u6Gw2_X6c


- v zvezek zapiše naslov TWO   LITTLE   DICKY   BIRDS  in  datum 

 

- natisne priloženi učni list in LEVI DEL (-> PESMICO) PRILEPI V ZVEZEK  

- sličico pobarva po svojih željah 

 

- če učenka/učenec nima tiskalnika/papirja, lahko besedilo pesmico prepiše v    

  zvezek in jo ilustrira ter pobarva po svojih željah 

 

- DESNI  DEL  UČNEGA  LISTA (-> PTIČICI):  

   učenka/učenec izreže ptičici, ju pobarva po svojih željah  

    ter prilepi na trši karton (če ga ima) in palčko (npr. sladoledne lučke) – če jo ima 

- če učenka/učenec nima tiskalnika/papirja, lahko ptičici nariše na list  papirja,  

  ju pobarva po svojih željah ter prilepi na trši karton (če ga ima) in palčko (npr. sladoledne lučke) – če jo ima 



- ČE ŽELI, lahko pesmico poskusi recitirati in prikazati z gibi: 
 

Two  little  dicky  birds 

sitting  on  the  wall, 

 

ptičici drži pred seboj, obrnjeni proti »gledalcu« 

 

one  named  Peter, dvigne ptičico (-> Peter: desna roka) 

one  named  Paul. dvigne ptičico (-> Paul: leva roka) 

Fly  away, Peter! ptičico (-> Petra)  skrije  za hrbet 

Fly  away, Paul! ptičico (-> Paula)  skrije  za hrbet 

Come  back,  Peter! ptičico (-> Petra) spet postavi v začetni položaj  (predse, obrnjenega proti »gledalcu«) 

Come  back,  Paul! ptičico (-> Paula) spet postavi v začetni položaj  (predse, obrnjenega proti »gledalcu«) 

Two  little  dicky  birds 

sitting  on  the  wall, 

 

 

ptičici drži pred seboj, obrnjeni proti »gledalcu« 

 

one  named  Peter, dvigne ptičico (-> Peter) 

one  named  Paul. dvigne ptičico (-> Paul) 

 

- recitacijo pesmice bomo seveda veliko vadili še pri pouku; učenci bodo tedaj 

imeli pripravljeni ročni lutki, ki so ju izdelali danes. 

 



besedišče: 

to   sit: sedeti      sitting:  sedeči / sedita … 

 

the  wall:  zid         

 

 

 

named:  imenovan/a 

to  fly  away:  odleteti  

to come back: vrniti se        
 

 

 



Če učenka/učenec posameznih besed ne razume, jih poišče v spletnem slovarju 

(npr. PONS:  https://sl.pons.com/prevod) 

 

Rešeno nalogo lahko fotografirate in jo pošljete na moj elektronski naslov: 

posta.za.vlasto@gmail.com 

Prav tako sem vam na navedenem elektronskem naslovu na voljo za kakršna koli 

vprašanja in / ali pomoč. 

 

Lep pozdrav, ostanimo zdravi!  

Vlasta Vrhovec, učiteljica TJA 
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