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Dragi učenci 1.a in 1.b razreda ter njihovi starši,  

 

pri pouku angleščine smo vstopili v obravnavo nove snovi, in sicer so to živali.  

 

Prejšnji teden ste v večini ţe poslušali pesmi na temo živali na kmetiji, mogoče ste si tudi ogledali 

kakšno risanko.  

 

V prvi uri TJA v tem tednu ponovite, katere ţivali se pojavijo v pesmi Old MacDonald had a farm.  

https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo  

Pesem »Old MacDonald Had a Farm« naj otrok večkrat posluša in poskuša poimenovati ţivali, ki 

so poimenovane v pesmi. Ţivali iz pesmi »Old MacDonald Had a Farm« nariše v zvezek za 

angleščino in pod risbe zapiše imena ţivali.  

V kolikor nimate moţnosti poslušanja pesmi, naj otrok ţivali nariše in poimenuje. Prosila bi, da 

otroku pomagate pri zapisu.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo
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FARM ANIMALS 

 

 

  
A PIG A DUCK 

A HORSE A SHEEP 

A COW 
A TURKEY 



3 
 

 
 
Primer zapisa v zvezek 
Avtor: Valentin Šarkanj, 2.č  
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Ta teden pa bomo spoznali nekaj novih ţivali…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… in sicer živali v živalskem vrtu. 

 

Si ţe bil kdaj v ţivalskem vrtu? Katere ţivali si videl? Naštej nekaj ţivali v ţivalskem vrtu. Znaš 

mogoče katero izmed ţivali ţe poimenovati v angleščini? 

 

Poslušaj spodnji dve pesmi: 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=cSGm-zlAgaI  

 

Obe pesmi sta povezani z gibanjem na tak način, da s svojim telesom prikaţete gibanje ţivali.  

Pesmi večkrat poslušajte. Ob tem poskušajte ob besedilu peti ali le izgovarjati posamezna 

poimenovanja za ţivali ter se ob pesmi gibati (ponazarjati gibanje). 

(Ob večkratnem poslušanju pesmi in petju otroci slušno zaznavajo določene besede, v tem 

primeru poimenovanje ţivali. Večkrat boste pesem poslušali, hitreje si bodo določeno 

poimenovanje zapomnili. Gibanje pa vse skupaj naredi še bolj zanimivo.) 

 

V kolikor nimate moţnosti, da bi pesmi poslušali, so spodaj sličice vseh ţivali iz obeh pesmi ter 

njihova poimenovanja v angleščini (PRILOGA 1, str. 6). Poleg tega sta v PRILOGI 2 (str. 7, 8, 9) 

priloţeni obe besedili pesmi, ki sem ju, če bi to potrebovali za laţje razumevanje, tudi prevedla v 

slovenščino.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk
https://www.youtube.com/watch?v=cSGm-zlAgaI
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Navodila za delo - usvajanje novega besedišča 

Kot sem zapisala ţe zgoraj, otroci najhitreje usvojijo novo besedišče, če besede (v tem primeru 

poimenovanje ţivali) večkrat slišijo in jih tudi sami večkrat ponovijo.  

Ta lahko storite na naslednje načine: 

 kot ţe omenjeno, z večkratnim poslušanjem in prepevanjem pesmi;  

 če imate doma moţnost printanja, lahko PRILOGO 1 natisnete. Sličice ţivali izreţete, nato 

pa jih razporedite po prostoru in se igrate (če imate doma igrače teh ţivali, lahko uporabite 

tudi igrače): 

 otrok mora pokazati določeno ţival (show me the monkey),  

 se dotakniti določene ţivali (touch the snake).  

 navodila lahko vključujejo tudi izraze gibanja do določene ţivali (jump to the kangoroo); 

 če moţnosti printanja ni, ţivali prikaţite na zaslonu računalnika ali telefona, otrok pa naj na 

zaslonu pokaţe določeno ţival. Prav tako lahko podajate navodila za gibanje, ki so 

navedena tudi v pesmi (jump like a kangoroo, slither like a snake…) 

Cilj je, da otrok čim večkrat sliši poimenovanja za ţivali.  

 

 

Srečno pri spoznavanju ţivali iz ţivalskega vrta. 

Predvsem pa…pojte, plešite, gibajte se kot ţivali in uţivajte . 

 

Če bi potrebovali pomoč, me kadarkoli kontaktirajte na katja.gantar@antonukmar.si. 

 

Goodbye,  

teacher Katja 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:katja.gantar@antonukmar.si
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PRILOGA 1 
ZOO ANIMALS 

 
  

A SNAKE 

A POLAR BEAR 

A PINGUIN 

A MONKEY 

A KOALA 

AN ELEPHANT 
A KANGOROO 
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PRILOGA 2 
 

LET'S GO TO THE ZOO 
 
Stomp like elephants. 
Let’s go to the zoo. 
And stomp like the elephants do. 
Let’s go to the zoo. 
And stomp like the elephants do. 
 
Jump like kangaroos.  
Let’s go to the zoo. 
And jump like the kangaroos do. 
Let’s go to the zoo. 
And jump like the kangaroos do. 
 
Swing like monkeys.  
Let’s go to the zoo. 
And swing like the monkeys do. 
Let’s go to the zoo. 
And swing like the monkeys do. 
 
Waddle like penguins. 
Let’s go to the zoo. 
And waddle like the penguins do. 
Let’s go to the zoo. 
And waddle like the penguins do. 
 
Slither like snakes. 
Let’s go to the zoo. 
And slither like the snakes do. 
Let’s go to the zoo. 
And slither like the snakes do. 
 
Swim like polar bears. 
Let’s go to the zoo. 
And swim like the polar bears do. 
Let’s go to the zoo. 
And swim like the polar bears do. 
 
Let’s go to the zoo. 
And dance like the animals do. 
Let’s go to the zoo. 
And dance like the animals do. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POJDIMO V ŽIVALSKI VRT 
 
Topotati kot sloni. 
Pojdimo v ţivalski vrt. 
In topotajmo kot sloni. 
Pojdimo v ţivalski vrt. 
In topotajmo kot sloni. 
 
Skakati kot kenguruji. 
Pojdimo v ţivalski vrt. 
In skačimo kot kenguruji. 
Pojdimo v ţivalski vrt. 
In skačimo kot kenguruji. 
 
Nihajmo kot opice. 
Pojdimo v ţivalski vrt. 
In nihajmo kot opice. 
Pojdimo v ţivalski vrt. 
In nihajmo kot opice. 
 
Racati kot pingvini 
Pojdimo v ţivalski vrt. 
In racajmo kot pingvini. 
Pojdimo v ţivalski vrt. 
In racajmo kot pingvini. 
 
Zvijati se kot kača. 
Pojdimo v ţivalski vrt. 
In zvijajmo se kot kača. 
Pojdimo v ţivalski vrt. 
In zvijajmo se kot kača. 
 
Plavati kot polarni medved. 
Pojdimo v ţivalski vrt. 
In plavajmo kot polarni medvedje.  
Pojdimo v ţivalski vrt. 
In plavajmo kot polarni medvedje.  
 
Pojdimo v ţivalski vrt.  
In plešimo kot ţivali.  
Pojdimo v ţivalski vrt.  
In plešimo kot ţivali.  
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Ali lahko slon skače? 
Ne, ne more! 
Ali lahko slon leti? 
Ne, ne more. 
Ali lahko slon hodi? 
Ja lahko.  
Slon lahko hodi. 

Ali lahko kenguru hodi? 
Ne, ne more. 
Ali lahko kenguru teče? 
Ne, ne more. 
Ali lahko kenguru 
skače? 
Ja lahko. 
Kenguru lahko skače. 

Ali lahko hobotnica 
skače? 
Ne, ne more. 
Ali lahko hobotnica 
ploska? 
Ne, ne more. 
Ali lahko hobotnica 
plava? 
Ja lahko.  
Hobotnica lahko plava. 

Ali lahko koala plava? 
Ne, ne more. 
Ali lahko koala pleše? 
Ne, ne more. 
Ali lahko koala spi? 
Ja lahko. 
Koala lahko spi. 

Ohhhhhhhh  
Ohhhhhhhh  
Jaz lahko skačem,  
skačem, skačem, 
skačem. 
 
 
           Lahko letim,  
         letim, letim, letim. 
 
 
Lahko hodim,  
hodim, hodim,  
Hodim. 
Ja, lahko! 
 
 
      Lahko tečem,  

     tečem,              
tečem, tečem. 

Lahko skačem,  

Lahko skačem,  
skačem, skačem, 
skačem.  
 
 
            Lahko ploskam, 

Ploskam, 
ploskam, 
ploskam. 
Ja, lahko! 

 
Lahko plavam, 
plavam,  
plavam,  
plavam. 
 
 Lahko plešem,  

plešem, plešem, 
plešem. 

 
 
 
 
 
Lahko spim,  
spim, spim, spim. 
 
 
 
 
 
Lahko noč vsem! 


