Драги трећаци,
Као што сте видели на ТВ часу, ми смо за домаћи рад урадили оно што је
наставница обнављала на часу, тако да смо сада спремни да се мало
вратимо свом уџбенику. Отворићете страну 40 у уџбеницима и слушање
број 1 на диску 2. Ваш задатак је да пажљиво слушате овог дечака са слике
који ће вам рећи шта од хране воли, а шта не воли. За сваку храну за коју
каже I LIKE нацртаћете J у кружићу поред, а за свако I DON’T LIKE
нацртајте L.
Када то завршите погледајте видео који ће вам разјаснити када користимо
LIKE, а када LIKES:
https://www.youtube.com/watch?v=tidOxlj1T38
Када то завршите, урадите вежбу на страни 41 у вашим уџбеницима, диск
2, слушање 2. Овде треба преслушати шта девојчице воле од хране, а шта не
и нацртати одговарајући емотикон као и у претходном задатку. Слободно
слушајте више пута како би вам било лакше за рад и како бисте правилно
изговарали речи.
Домаћи задатак:
Радна свеска, стране 34 и 35.
На страни 34 слушајте са диска редослед и упишите бројеве, затим
запишите о којој храни је реч. Макс вам помаже тако што у руци држи сва
слова потребна за речи које треба да запишете, тако да треба прекрижите
слово када га запишете у задатку 1. Пробајте прво самостално да урадите, а
затим отворите уџбенике да видите да ли сте добро записали. На овај
начин учите да пишете нове речи.
На страни 35 прочитајте три описа и напишите испод слика одговарајућа
имена. Приметићете да је једна слика вишка. Та слика припада Хелен, па
ћете у задатку 4, на основу слике испод које нисте уписали име, записати
шта је то што Хелен воли да једе, а шта не воли.
Задатке у радној свесци урадите, фотографишите и пошаљите ми на мејл
teacherjadranka@gmail.com до краја недеље.
Чувајте здравље и здраво се храните!
Велики поздрав,
Наставница Јадранка

