
 

Napotki za učenje na daljavo 

3. teden 

7., 8. in 9. razred 
 
 

inFRA 

 

Pozdravljeni, dragi učenci, 

Kako ste? Upam, da ste vsi zdravi in dobre volje. Kako vam gre delo pri francoščini? Prosim vas za povratno informacijo, 

saj sem pri načrtovanju dela nekoliko zgubljena. Katere naloge so bile v redu? So bile katere morda pretežke? Pišete mi 

lahko na e-poštni naslov marjeta.pogacar(at)oslag.si. 
 

V pričujočem dokumentu vam pošiljam povezave do spletnih strani, kjer boste ponovili besedišče, ki smo se ga že učili v 

šoli. Vsa navodila so v angleščini.  

Besede oziroma stavke najprej poslušaj in potem ponovi, saj je izgovorjava zelo pomembna.  

Če ugotoviš, da snovi še nisi dobro osvojil, igro odigraj še enkrat ali večkrat. 

Če imate težave, mi lahko pišete na e-poštni naslov marjeta.pogacar(at)oslag.si. 
 

1. Koliko je ura? 

Ponovi uro s pomočjo spletne igre Telling the time in French.  

V prvem delu stavke poslušaj in ponovi. Ko boš prišel do konca, odigraj naslednjo igro.  

Poslušaj (in preberi), koliko je ura, nato klikni na pravo uro. Tako nadaljuj do konca igre.  

Če ugotoviš, da snovi še nisi dobro osvojil, igro odigraj še enkrat ali celo večkrat. 
 

2. Nadaljuj z igro za ponavljanje besedišča - hrana. Zadnjič si (upam) že poslušal, ponavljal in se naučil novih 

besed. Ponovno poslušaj snov, ponovi besede in potem odigraj igre, ki so na voljo na spletni strani Food – La Nourriture.  
 

3. Danes se nauči še nekaj besed prek spletne strani za poimenovanje sadja in zelenjave.  

Najprej izberi Learn words. Poslušaj besede, vsako besedo vedno ponovi. 
 

Nato v zvezek zapiši naslov Fruits et légumes. 

Nove besede ponovno poslušaj in jih najprej nariši. Ko vse narišeš, ponovno poslušaj besedišče in besede ob sliko 

zapiši. Potem odigraj igre, ki so na voljo na tej spletni strani, in utrjuj besedišče. 
 

Želim ti uspešno delo.  
 

Marjeta Pogačar 

 

 

https://www.digitaldialects.com/French/tell_time.htm
https://www.digitaldialects.com/French/Food.htm
https://www.digitaldialects.com/French/Fruit.htm

