
SPROTNA PRIPRAVA NA POUK PO SKLOPIH 

ZNOTRAJ POSAMEZNIH RAZDELKOV UČNIH ENOT 
 

 

UNIT 3: LET'S PLAY 
 

RAZDELEK A: Wake up, toys! 
VSEBINSKI 

NASLOV 
SKLOPA 

Igrače; Glagol imeti 

IZOBRAŽEVALNI CILJI 
JEZIKOVNA ZNANJA 
(besedišče in izreka, 

slovnica) 

SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI UČENCEV 

VAJE V UČBENIKU, 
DELOVNEM ZVEZKU 
IN DODATNE VAJE 

Učenci:  

- se naučijo poimenovati 
igrače (osnovne, športne in 
elektronske); 

- se naučijo vprašati in 
povedati, katere igrače 
imajo in katerih nimajo; 

- se naučijo vprašati in 
povedati, katero igračo bi 
radi imeli; 

- se naučijo vprašati in 
povedati, katere je njihova 
najljubša igrača. 

 
Medpredmetno povezovanje  

- DRU 

- MAT 

- LUM 

- GUM 

- ŠPO 
 

Besedišče in izreka: 
– igrače (osnovne, elektronske, 

športne). 
 
Slovnica: 
– nedoločni člen a, an; 
– pravilna množina; 
– glagol biti (trdilna, nikalna, 

vprašalna oblika, kratki odgovori);  
– kazalni zaimki this, that, these in 

those; 
– glagol imeti (trdilna, nikalna, 

vprašalna oblika, kratki odgovori); 
– any; 
– I'd like to have … . 
 

Poslušanje:  
– poimenovanja, pogovori in besedila, vezana 

na temo igrač; 
– dejstva in trditve; 
– pesem; 
– lomilec jezika; 
– pravilna izreka. 
 
Branje:  
– navodila; 
– strip; 
– trditve in vprašanja; 
– poimenovanje besedišča na temo igrač; 
– pogovori in besedila na temo igrač;  
– besedilo pesmi; 
– razlage (Remember BOX, Look!); 
– lomilec jezika; 
– šala. 
 
Govor:  
– zastavljanje vprašanj in odgovori na njih; 

Vaje v UČBENIKU: 
Str. 65-73, nal. 1-16 
 
Vaje v DELOVNEM 
ZVEZKU: 
Str. 46-55, nal. 1-20 
 
DODATNE vaje: 

– e-gradiva na spletni 
strani 

– delovni list 'Find 
someone who has / 
hasn't got …' 



– odgovori na vprašanja učitelja in sošolcev; 
– sodelovanje v dialogih in pogovorih; 
– igra vlog; 
– igre ugibanja; 
– razredna raziskava; 
– petje pesmi; 
– utrjevanje ustrezne izreke; 
– lomilec jezika; 
– spraševanje in odgovori po eni ali več igračah, 

ki so blizu ali daleč; 
– navajanje, spraševanje in odgovori, kaj učenci 

imajo in česa nimajo; 
– navajanje, kaj si učenci želijo imeti; 
– opis slike. 
 
Pisanje:  
– zapiski; 
– odgovori in rešitve nalog; 
– navajanje igrač, ki jih učenci imajo, nimajo in 

bi želeli imeti; 
– opis slike. 
 
Posredovanje: 
– razlaga in povzemanje slišanih in branih 

besedil; 
– pogovor o obravnavanih temah; 
– vključevanje znanj iz drugih predmetov. 

Učne oblike:  

- frontalna 

- individualna 

- delo v dvojicah 

- delo v skupinah 

Učne metode: 

- razlaga 

- razgovor 

- demonstracija 

- did. igra 

- delo s slušnim posnetkom  

- delo z besedilom 

- igra vlog 



DODATNO BESEDIŠČE, STRUKTURE, IZRAZI, KI JIH ŽELIM NAUČITI OZ. JIH ŽELIJO VEDETI UČENCI V TEM RAZDELKU 

 

 

 

 

 

DODATNE DEJAVNOSTI, KI JIH ŽELIM IZVAJATI V TEM RAZDELKU 

 

 

 

 

 

DODATNE PESMI, RIME IN ZGODBE, KI JIH ŽELIM OBRAVNAVATI V TEM RAZDELKU 

 

 

 

 

 

  



Unit 3: Let's play! Razdelek A: Wake up, toys! 

NASLOV UČNE URE: Navadne igrače 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 3/1 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, slikovne in besedne kartice ter 

drugi didaktični pripomočki po želji 

1. Uvodna motivacija - igra Vislice: S pomočjo padala izvedite igro vislice z geslom Let's play! in učence spodbudite, da omenijo igrače. 

 

2. U str. 65 - Vstop junakov v svet igrač 

 

3. Možganska nevihta na temo igrač: Učencem naročite, naj v zvezek napišejo naslov Toys in dopišejo vse besede, ki se jih v angleščini na to 

temo spomnijo. Zapis tu ni pomemben. Nato vsak učenec predstavi po eno igračo, vi pa povedano zapišite na tablo. Učenec, ki je na vrsti, naj 

pove novo igračo, že omenjenih se ne ponavlja.  

 

4. U str. 66 - Iskanje besedila v učbeniku: Učencem naročite, naj s pomočjo kazala v učbeniku poiščejo besedilo o tem, kako se igrače prebudijo. 

Po 1 minuti zapišite ciljno stran v učbeniku na tablo.  

 

5. U str. 66, nal. 1a - Branje in poslušanje  

 

6. U str. 66, nal. 1b - Igra vlog  

 

7. U str. 67, nal. 2a - Uvedba besedišča na temo navadnih igrač: Predvajajte posnetek. Učenci besede poslušajo in pokažejo ustrezno sličico. 

Nato s pomočjo učbenika na črtice dopišejo rešitve. Če nimate kopij ciljnega besedišča, lahko učenci rešitve na kratko, brez prepisa, ali pa na 

dolgo, s prepisom, zapišejo v zvezek. Zatem predvajajte posnetek še enkrat in ga ustavite po vsaki besedi. Učenci preverijo in po potrebi 

popravijo ali dopišejo rešitev ter besedo ponovijo. Če učenci nimajo dovolj predznanja za uspešno rešitev večjega dela te naloge, lahko ciljno 

besedišče uvedete s pomočjo slikovnih in besednih kartic, pri čemer učenci vsako besedo 10x na različne načine ponovijo (npr. 5x glasno, 5x tiho 

ali 5x zelo počasi in 5x hitro). 

 



8. U str. 67, nal. 2b - Spraševanje in odgovarjanje: Ob dajanju navodil učence s pomočjo LOOK! okvirčka opozorite na razliko med ednino in 

množino. Preden učenci izvedejo aktivnost v dvojicah, dva primera izvedite frontalno. 

 

9. U str. 68, nal. 3 - Igra ugibanja: Ob dajanju navodil učence s pomočjo spodnjega LOOK! okvirčka opozorite na spremembo vrstnega reda v 
povedi pri tvorbi vprašanj. Preden učenci izvedejo aktivnost v dvojicah, dva primera izvedite frontalno. 
 

10. Zaključek -  Na tablo pritrdite slikovne kartice brez njihovega poimenovanja in jih oštevilčite. Učenci si v dvojicah izmenjaje pišejo s prstom na 

hrbet števila kartic in besede poimenujejo. Če učenci znajo vse besede poimenovati, je mogoče to igro spremeniti tako, da je učenec, ki mora 

poimenovati igračo na podlagi zapisane številke, obrnjen stran od table in mora uporabiti za ustrezno poimenovanje tudi svoj spomin.  

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: DZ, str. 46-49, nal. 1-6 in/ali prepis ciljnega besedišča učne ure 5x  

Opombe: 

  



Unit 3: Let's play! Razdelek A: Wake up, toys! 

NASLOV UČNE URE: Športne igrače 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 3/2 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, slikovne in besedne kartice, 

igrače ter drugi didaktični pripomočki po želji 

1. Uvodna motivacija - Igra Ugani igračo: V vrečko položite manjše igrače in stopite do učencev, ki, ne da bi gledali, izberejo eno od igrač, jo 

tipajo in skušajo ugotoviti, kaj to je. Pri tem jih spodbujajte z vprašanjem What's this?. Sledi frontalna ponovitev poimenovanja igrač s pomočjo 

realij ali slikovnih kartic. 

 

2. U str. 69, nal. 4 – Delo z besedilom: Učencem predvajajte posnetek ne da bi ga brali, oni pa naj ugotovijo, za kaj gre. Nato to besedilo poiščejo v 

učbeniku in ga pri drugem predvajanju zraven še berejo. Zatem s pomočjo povzemanja in Wh- vprašanj preverite razumevanje. Posnetek 

predvajajte še enkrat, tokrat ga po vsaki povedi ustavite, učenci pa naj besedilo ponovijo. Zatem naj dvakrat besedilo odigrajo v dvojicah, pri 

čemer menjajo vlogi Josha in Charlija. 

 

3. U str. 69, nal. 5a, b - Uvedba besedišča na temo športnih igrač: Učencem razdelite kopije ciljnega besedišča. Učenci na črtice dopišejo 

rešitve. Če nimate kopij ciljnega besedišča, lahko učenci rešitve na kratko, brez prepisa, ali pa na dolgo, s prepisom, zapišejo v zvezek. Nato 

predvajajte posnetek. Učenci preverijo in po potrebi popravijo ali dopišejo rešitev. Zatem predvajajte posnetek še enkrat in ga ustavite po vsaki 

besedi, učenci pa besedo ponovijo. Če učenci nimajo dovolj predznanja za uspešno rešitev večjega dela te naloge, lahko ciljno besedišča 

uvedete s pomočjo slikovnih in besednih kartic, pri čemer učenci vsako besedo 10x na različne načine ponovijo (npr. 5x glasno, 5x tiho ali 5x zelo 

počasi in 5x hitro). 

 

4. DZ str. 50, 51, nal. 8, 9 - Utrjevanje besedišča na temo športnih igrač 

 

5. Zaključek -  Igra Najdi par: Učencem v naključnem vrstnem redu razdelite slikovne in besedne kartice ciljnega besedišča in jih pozovite, naj 

najdejo svoj par slikovne in besedne kartice.  

Dodatne naloge in dejavnosti: / 



Domača naloga: DZ str. 49, nal. 7 in/ali prepis ciljnega besedišča učne ure 5x 

Opombe: 

  



Unit 3: Let's play! Razdelek A: Wake up, toys! 

NASLOV UČNE URE: Have got 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 3/3 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, slikovne in besedne kartice ter 

drugi didaktični pripomočki po želji 

1. Ponovitev igrač (navadnih in športnih) s pomočjo slikovnih kartic 

 

2. Uvodna motivacija - Igra Vislice: Na tablo na eni strani narišite morskega psa ali krokodila, na drugi strani pa človeka in izvedite igro vislice z 

geslom I've got a new bike. Nato učence vprašajte, če se še spomnijo tega besedila in za kaj je šlo, zatem pa jih spodbudite, da to besedilo v 

učbeniku poiščejo. 

 

3. U str. 69, nal. 4 - Branje in poslušanje: Učencem tudi tokrat predvajajte posnetek I've got a new bike in elicitirajte jez. strukturi 'imam' in 'nimam'. 

 

4. U str. 70 – Remember box – uvedba I've got … in I haven't got … 

 

5. U str. 70, nal. 6a, b  - Tvorba povedi s 'have got' in 'haven't got': Nekaj primerov izvedite frontalno, nato pa lahko učenci to nalogo izvedejo v 

dvojicah. Učence spodbudite, naj si pri tvorbi povedi pomagajo s ciljnim besediščem na str. 67 in 69. 

 

6. U str. 70, nal. 8 – Tvorba trditev in ugibanje neresnične trditve 

 

7. DZ str. 52, nal. 11 - Utrjevanje jezikovne strukture I've got / I haven't got 

 

8. Zaključek -  U str. 70, nal. 7 – Verižna igra 

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: DZ str. 52, 53, nal. 12-14 



Opombe: 

  



Unit 3: Let's play! Razdelek A: Wake up, toys! 

NASLOV UČNE URE: Elektronske igrače 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 3/4 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, slikovne in besedne kartice ter 

drugi didaktični pripomočki po želji 

1. Uvodna motivacija - Ponovitev znanja: Učencem razdelite sličice športnih (in navadnih) igrač ter jih spodbudite, naj za svojo sličico povedo ali 

zapišejo, kaj imajo, nato pa še tvorijo poved, česa nimajo. 

 

2. Ugibanje teme te šolske ure: Na tablo pritrdite sličico električne kitare s pripadajočim kablom, sličico tabličnega računalnika in sličico 

avtomobilčka na daljinsko upravljanje ter učence spodbudite, da te predmete poimenujejo ter ugotovijo, kaj imajo skupnega. 

 

3. U str. 71, nal. 9 – Pesem 

 

4. U str. 71, nal. 9 - Uvedba besedišča na temo elektronskih igrač: S pomočjo slikovnih in besednih kartic uvedite ciljno besedišče, pri čemer 

učenci vsako besedo 10x na različne načine ponovijo (npr. 5x glasno, 5x tiho ali 5x zelo počasi in 5x hitro). 

 

5. U str. 72 – Remember box (spodnji okvirček) – uvedba jezikovne strukture I'd like to have 

 

6. U str. 72, nal. 12 - Spraševanje in odgovarjanje 

 

7. U str. 72, nal. 13 in DZ str. 127, nal. 13 – Poslušanje in dopolnitev razpredelnice v delovnem zvezku 

 

8. Zaključek - U str. 72, nal. 14 – Razredna raziskava 

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: DZ str. 51, 53, nal. 10, 15a, b in/ali prepis ciljnega besedišča učne ure 5x 



Opombe: 

  



Unit 3: Let's play! Razdelek A: Wake up, toys! 

NASLOV UČNE URE: Have you got …? 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 3/5 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, delovni list 'Find someone who 

has/hasn't got …', slikovne in besedne kartice ter drugi didaktični pripomočki po želji 

1. Uvodna motivacija - U str. 73, nal. 16a - Ponovitev poimenovanja igrač in spominska igra  

 

2. Ponovitev znanja: Učencem razdelite sličice elektronskih igrač in jih sprašujte: Have you got …?  

 

3. U str. 71, nal. 10a – Delo z besedilom: Učencem predvajajte posnetek ne da bi ga brali, oni pa naj ugotovijo, za kaj gre. Nato to besedilo 

poiščejo v učbeniku in ga pri drugem predvajanju zraven še berejo. Zatem s pomočjo povzemanja in Wh- vprašanj preverite razumevanje. 

Posnetek predvajajte še enkrat, tokrat ga po vsaki povedi ustavite, učenci pa naj besedilo ponovijo. Zatem naj dvakrat besedilo odigrajo v 

dvojicah, pri čemer menjajo vlogi Grega in Lucasa. 

 

4. U str. 72 – Remember box – uvedba Have you got … in kratkih odgovorov 

 

5. U str. 72, nal. 11 - Spraševanje in odgovarjanje 

 

6. Zaključek – Igra 'Find someone who has/hasn't got …': Cilj te dejavnosti je, da učenci dopolnijo tabelo s pomočjo komunikacije s sošolci izključno 
v angleščini. Vsak učenec naj prejme svoj delovni list 'Find someone who has/hasn't got …', ki ga mora s pomočjo zastavljanja vprašanj dopolniti z 
imenom sošolca, za katerega velja navedena aktivnost oziroma lastnost. Pred pričetkom aktivnosti za šibkejše učence naredite kak primer tvorbe 
vprašanj frontalno in jih opomnite, da imajo primer vprašanja in odgovora, s čimer si lahko pomagajo pri tej dejavnosti, zapisan pod razpredelnico. 
Prav tako učence opomnite, da si listov ne smejo kazati, rešitev govoriti ali prepisovati še za druge učence ali si zastavljati vprašanj v slovenščini. 
Po izvedeni dejavnosti je mogoče rezultate preveriti z aktivnostjo Report to the class ali pa frontalno, na primer tako, da si učenci listke v parih 
zamenjajo, nato pa vi pozovite učence, za katere velja posamezna lastnost, da dvignejo roko, učenci pa na listku sošolcev preverijo, če zapisano 
ime v okvirčku ustreza frontalno dobljenemu odgovoru (dvignjenim rokam).  

Dodatne naloge in dejavnosti: / 



Domača naloga: DZ str. 54, 55, nal. 16-20 

Opombe: 

 

  



RAZDELEK B: At a toy museum 
VSEBINSKI 

NASLOV 
SKLOPA 

Opis igrač 

IZOBRAŽEVALNI CILJI 
JEZIKOVNA ZNANJA 
(besedišče in izreka, 

slovnica) 

SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI UČENCEV 

VAJE V UČBENIKU, 
DELOVNEM ZVEZKU 
IN DODATNE VAJE 

Učenci:  

- se naučijo vprašati in 
povedati, kakšna je neka 
igrača; 

- se naučijo povedati, 
kakšne oblike nek predmet; 

- se naučijo opisati igračo. 
 
Medpredmetno povezovanje  

- DRU 

- MAT 

- LUM 
 

Besedišče in izreka: 
– pridevniki za opis igrač; 
– liki in oblike. 
 
Slovnica: 
– glagol biti (trdilna in  vprašalna oblika, 

kratki odgovori);  
– What's … like?/What are … like?. 
 

Poslušanje:  
– poimenovanja, pogovori in besedila, vezana 

na opis igrač; 
– dejstva in trditve; 
– pravilna izreka. 
 
Branje:  
– navodila; 
– strip; 
– trditve in vprašanja; 
– poimenovanje besedišča na temo pridevnikov, 

likov in oblik; 
– pogovori in besedila na temo opisa igrač;  
– razlaga (Remember box). 

 
Govor:  
– zastavljanje vprašanj in odgovori na njih; 
– odgovori na vprašanja učitelja in sošolcev; 
– sodelovanje v dialogih in pogovorih; 
– igra vlog; 
– igri ugibanja; 
– utrjevanje ustrezne izreke; 
– spraševanje in odgovori po eni ali več stvareh, 

kakšne so; 
– opis igrače; 
– navajanje oblike predmetov. 
 
Pisanje:  
– zapiski; 

Vaje v UČBENIKU: 
str. 74-77, nal. 1-6 
 
Vaje v DELOVNEM 
ZVEZKU: 
str. 56-62, nal. 1-13 
 
DODATNE vaje:  

– e-gradiva na spletni 
strani 



– odgovori in rešitve nalog; 
– opis najljubše igrače. 
 
Posredovanje: 
– razlaga in povzemanje slišanih in branih 

besedil; 
– pogovor o obravnavanih temah; 
– vključevanje znanj iz drugih predmetov. 

 

Učne oblike:  

- frontalna 

- individualna 

- delo v dvojicah 
delo v skupinah 

Učne metode: 

- razlaga 

- razgovor 

- demonstracija 

- did. igra 

- delo s slušnim posnetkom  

- delo z besedilom 

- igra vlog 
  



Unit 3: Let's play! Razdelek B: At a toy museum 

NASLOV UČNE URE: Pridevniki za opis igrač 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 3/6 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, starinske igrače, slikovne in 

besedne kartice ter drugi didaktični pripomočki po želji 

1. Uvodna motivacija – Ugibanje: Prinesite starinske igrače ali slike starinskih igrač in pozovite učence, da jih poimenujejo in opišejo. Nato 

navežite pogovor na to, kje lahko najdemo take igrače. Če učenci ne pomislijo na muzej, jih vprašajte, kje nasploh si je mogoče ogledati stare 

stvari. Učencem povejte, da so šli naši junaki v muzej igrač in jih spodbudite, naj to besedilo poiščejo v učbeniku. 

 

2. U str. 74, nal. 1a - Branje, poslušanje in povzemanje 

 

3. U str. 74, nal. 1b - Igra vlog  

 

4. U str. 75, nal. 2 - Uvedba pridevnikov: Predvajajte posnetek. Učenci besede poslušajo, ponovijo in pokažejo ustrezno sličico. Ciljno besedišče 

lahko uvedete tudi s pomočjo slikovnih in besednih kartic, pri čemer učenci vsako besedo 10x na različne načine ponovijo (npr. 5x glasno, 5x tiho 

ali 5x zelo počasi in 5x hitro). Zatem frontalno tvorite enostavne povedi s pridevniki. 

 

5. Utrjevanje besedišča: Izberite štiri slikovne kartice, ki predstavljajo pridevnike, ki so učencem najtežji. Razdelite jih štiri učencem, ki se postavijo 

vsak v en kot učilnice. Učencem naročite, naj, ko slišijo ustrezno besedo, s prstom pokažejo na ustrezno kartico. Najprej govorite besede, ki jih 

kartice prikazujejo,  po vrsti in skupaj z učenci pokažite na ustrezno kartico, zatem pa govorite besede v naključnem vrstnem redu in vedno hitreje 

ter sami več ne sodelujte pri kazanju na kartice.  

 

6. U str. 75, nal. 3a - Slušno razumevanje: Učenci, ki imajo učbenike izposojene preko učbeniškega sklada, lahko odgovore na kratko napišejo v 

zvezek.  

 

7. U str. 75, nal. 3b - Spraševanje in odgovarjanje: Učence opozorite na razliko med ednino in množino ter menjavo besed, zapisanih z rdečo. 

Preden učenci izvedejo aktivnost v dvojicah, dva primera izvedite frontalno. 



8. Zaključek – Igra Pantomima na temo pridevnikov 

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: DZ str. 56, nal. 1, 2 in/ali prepis ciljnega besedišča učne ure 5x 

Opombe: 

  



Unit 3: Let's play! Razdelek B: At a toy museum 

NASLOV UČNE URE: What … like? 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 3/7 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, slikovne in besedne kartice ter 

drugi didaktični pripomočki po želji 

1. Ponovitev pridevnikov s pomočjo slikovnih kartic  

 

2. U str. 76, nal. 4a - Igra ugibanja: Preden učenci izvedejo aktivnost v dvojicah, vsaj en primer z enim od učencev izvedite frontalno. 

 

3. U str. 76, nal. 4b - Uvedba vprašanja What's … like? 

 

4. U str. 76, nal. 4b - Spraševanje in odgovarjanje: Preden učenci izvedejo aktivnost v dvojicah, primere 2-6 s posameznimi učenci izvedite 

frontalno. 

 

5. U str. 76 - Remember BOX: Učence opozorite na razliko med ednino in množino pri vprašanju What … like?.  

 

6. DZ, str. 57, nal. 3, 4 – Utrjevanje pridevnikov in jez. struktur What … like?, It's … in They're … 

 

7. Zaključek – Igra Menjaj mesto: Izberite tri pridevnike, ki si jih učenci najtežje zapomnijo ali imajo težave z njihovo izreko. Učencem izmenično 

dodelite po enega od teh pridevnikov in jim naročite, da ko slišijo svoj pridevnik, morajo menjati mesto z nekom drugim, ki ima isti pridevnik, ko pa 

slišijo vprašanje What are toys like?, pa morajo menjati mesto vsi. V vsakem krogu najpočasnejši ali tisti, ki se je zmotil, izpade. Zmaga učenec, ki 

najdlje ostane v igri. Da ne pride do poškodb, naj učenci vse stvari na mizi pospravijo v šolske torbe in le-te nato postavijo v del učilnice, kjer ne 

bodo tekali, npr. ob tablo. 

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: DZ str. 58, 61, nal. 5, 11 

Opombe: 



Unit 3: Let's play! Razdelek B: At a toy museum 

NASLOV UČNE URE: Liki in oblike 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 3/8 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, slikovne in besedne kartice ter 

drugi didaktični pripomočki po želji 

1. Ponovitev jezikovnih struktur What's … like? It's … in What are … like?  They're …  

 

2. Uvodna motivacija - Igra Vislice: S pomočjo skice morskega psa na eni strani in človeka na drugo strani, vmes pa nekaj črtic, izvedite igro 

vislice z geslom Shapes in učence spodbudite, da naštejejo like in oblike v slovenščini in po možnosti tudi v angleščini. 

 

3. U str. 77, nal. 5a - Uvedba likov in oblik 

 

4. U str. 77, nal. 5b - Povezovanje otrok z liki in igračami 

 

5. U str. 77, nal. 5c - Igra 'I spy with my little eye': Igro najprej izvedite frontalno, nato pa jo učenci izvedejo v dvojicah. 

 

6. DZ str. 60, nal. 9a, b - Utrjevanje likov: Zmogljivejši učenci lahko obe nalogi izvedejo samostojno, manj zmogljivim pa navodila počasi preberite 

in po potrebi naredite nalogo skupaj. 

 

7. Zaključek – igra 'Shadow says …' Prevzemite vlogo mucka Shadowa in drugim učencem dajajte navodila:  Touch something 

round/triangular/square/rectangular., ki jih učenci morajo upoštevati in v učilnici najti in se dotakniti le,  če je pred besedo "Shadow says". Igralci 

se iz igre izločijo ali z upoštevanjem navodil brez Shadow says ali z neupoštevanjem navodil, ki vsebujejo besedno zvezo Shadow says. Zmaga 

učenec, ki najdlje ostane v igri. 

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: DZ str. 59, 61, nal. 6-8, 10a, b in/ali prepis ciljnega besedišča učne ure 5x 

Opombe: 



Unit 3: Let's play! Razdelek B: At a toy museum 

NASLOV UČNE URE: Opis igrače 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 3/9 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, slikovne in besedne kartice ter 

drugi didaktični pripomočki po želji 

1. Ponovitev pridevnikov za opis igrač ter likov in oblik  

 

2. Predstavitev opisa svoje igrače: Učencem pokažite igračo in povejte, zakaj je posebna, npr. da je to bila vaša najljubša igrača v otroštvu. S 

pomočjo vprašanj What is this? What colour is it? What shape is it? What's it like? elicitirajte ciljno besedišče in jezikovne strukture.  

 

3. U str. 77, nal. 6 - Branje opisa najljubše igrače: Učence vprašajte, kaj menijo, katera pa je Shadowova najljubša igrača in kakšna je. Učenci 

ugibajo, nato pa svoja ugibanja preverijo tako, da v učbeniku poiščejo opis Shadowove najljubše igrače.  

 

4. Opis plišaste igrače: Učencem pokažite plišasto igračo in jih pozovite, da igračo samostojno ali v parih opišejo. Nato te opise poberite in jih na 

glas preberite, učenci pa skupaj komentirajo prebran opis. Če so učenci dovolj samozavestni, lahko svoje opise preberejo sami ali pa si jih 

menjajo, se postavijo v vlogo učitelja in si zapise popravijo. 

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: DZ str. 62, nal. 12, DZ str. 62, nal. 13 - opis svoje najljubše igrače v zvezek 

Opombe: 

  



RAZDELEK C: In the attic 
VSEBINSKI 

NASLOV 
SKLOPA 

Športi / Zmožnosti 

IZOBRAŽEVALNI CILJI 
JEZIKOVNA ZNANJA 
(besedišče in izreka, 

slovnica) 

SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI UČENCEV 

VAJE V UČBENIKU, 
DELOVNEM ZVEZKU 
IN DODATNE VAJE 

Učenci:  
- se naučijo poimenovati 

športe; 
- se naučijo vprašati in 

povedati, katere športe z 
žogo znajo igrati in katerih 
ne; 

- se naučijo vprašati in 
povedati, katere športe 
brez žoge obvladajo in 
katerih ne; 

- se naučijo vprašati in 
povedati, kateri je njihov 
najljubši šport. 

 
Medpredmetno povezovanje  

- DRU 

- ŠPO 
 

Besedišče in izreka: 
– športi; 
– zmožnosti, vezane na šport. 
 
Slovnica: 
– glagol biti (trdilna in vprašalna 

oblika);  
– naklonski glagol can za izražanje 

zmožnosti (trdilna, nikalna, 
vprašalna oblika, kratki odgovori). 

 

Poslušanje:  
– poimenovanja, pogovori in besedila, vezana na 

temo športov; 
– dejstva in trditve; 
– pravilna izreka. 
 
Branje:  
– navodila; 
– strip; 
– trditve in vprašanja; 
– poimenovanje besedišča na temo športov; 
– pogovori in besedila na temo športov;  
– razlagi (Remember box, Look); 
– šala. 
 
Govor:  
– zastavljanje vprašanj in odgovori na njih; 
– odgovori na vprašanja učitelja in sošolcev; 
– sodelovanje v dialogih in pogovorih; 
– igra vlog; 
– igra ugibanja; 
– utrjevanje ustrezne izreke; 
– izražanje zmožnosti in nezmožnosti igranja oz. 

obvladanja športov; 
– spraševanje in odgovori o najljubšem športu. 

 
Pisanje:  
– zapiski; 
– odgovori in rešitve nalog; 

Vaje v UČBENIKU: 
Str. 78-82 nal. 1-7b 
 
Vaje v DELOVNEM 
ZVEZKU: 
Str. 63-67, nal. 1-11 
 
DODATNE vaje:  
e-gradiva na spletni 
strani 
 



– zgodba po igri s kocko. 
 
Posredovanje: 
– razlaga in povzemanje slišanih in branih 

besedil; 
– pogovor o obravnavanih temah; 
– vključevanje znanj iz drugih predmetov. 

 

Učne oblike:  

- frontalna 

- individualna 

- delo v dvojicah 
delo v skupinah 
 

Učne metode: 

- razlaga 

- razgovor 

- demonstracija 

- did. igra 

- delo s slušnim posnetkom  

- delo z besedilom 

- igra vlog 
 

  



Unit 3: Let's play! Razdelek C: In the attic 

NASLOV UČNE URE: Športi 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 3/10 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, slikovne in besedne kartice ter 

drugi didaktični pripomočki po želji 

1. Uvodna motivacija - Igra Vislice: S pomočjo padala izvedite igro vislice z geslom Sports in ustno izvedite možgansko nevihto na temo športov. 

 

2. U str. 78 - Iskanje besedila v učbeniku: Učencem zastavite vprašanje, ali menijo, da je tudi Shadow odličen športnik in jim naročite, naj v 

učbeniku poiščejo to besedilo in svoje ugotovitve preverijo. Po 1 minuti zapišite ciljno stran v učbeniku na tablo.  

 

3. U str. 78, nal. 1a - Branje in poslušanje  

 

4. U str. 78, nal. 1b - Igra vlog  

 

5. U str. 79, nal. 2 - Uvedba besedišča na temo navadnih igrač: Predvajajte posnetek. Učenci besede poslušajo in pokažejo ustrezno sličico. 

Nato s pomočjo učbenika na črtice dopišejo rešitve. Če nimate kopij ciljnega besedišča, lahko učenci rešitve na kratko, brez prepisa, ali pa na 

dolgo, s prepisom, zapišejo v zvezek. Zatem predvajajte posnetek še enkrat in ga ustavite po vsaki besedi. Učenci preverijo in po potrebi 

popravijo ali dopišejo rešitev ter besedo ponovijo. Če učenci nimajo dovolj predznanja za uspešno rešitev večjega dela te naloge, lahko ciljno 

besedišča uvedete s pomočjo slikovnih in besednih kartic, pri čemer učenci vsako besedo 10x na različne načine ponovijo (npr. 5x glasno, 5x tiho 

ali 5x zelo počasi in 5x hitro).  

 

6. Opis športov: Na tablo napišite pridevnike interesting≠boring, safe≠dangerous, cheap≠expensive ter ponovite njihov pomen. Zatem jih vprašajte: 

Is skiing cheap? Elicitirajte odgovor in na tablo napišite poved Skiing is expensive. Zatem učence spodbudite, da športe na str. 79 v učbeniku 

opišejo. Nekaj primerov naredite frontalno, nato naj učenci nadaljujejo v dvojicah. 

 

7. DZ str. 63, 64, nal. 1-4 – Utrjevanje besedišča 

 

8. U str. 81, nal. 6 - Razredna raziskava 



 

9. Zaključek  – Igra Menjaj mesto: Izberite tri 3 športe, ki si jih učenci najtežje zapomnijo ali imajo težave z njihovo izreko. Učencem izmenično 

dodelite po enega od teh športov in jim naročite, da ko slišijo svoj šport, morajo menjati mesto z nekom drugim, ki ima isti šport, ko pa slišijo 

besedo sports, pa morajo menjati mesto vsi. V vsakem krogu najpočasnejši ali tisti, ki se je zmotil, izpade. Zmaga učenec, ki najdlje ostane v igri. 

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: Prepis ciljnega besedišča učne ure 5x 

Opombe: 

 

  



Unit 3: Let's play! Razdelek C: In the attic 

NASLOV UČNE URE: Obvladovanje športov 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 3/11 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, drugi didaktični pripomočki po 

želji 

1. Uvodna motivacija – poimenovanje športa na podlagi zvoka: Predvajajte nekaj zvokov, značilnih za šport (npr. zvok žogice za namizni tenis, 

ko se odbije na mizi in nato udarec z loparjem, zvok stika tenis žogice z loparjem, zvok smučarskega zavoja, zvok vodenja košarkarske žoge, 

plavanje), učenci pa v zvezek te športe zapišejo. Nato si zvezke zamenjajo in rešitve točkujejo. Za vsako ustrezno poimenovanje v slovenščini 

dobijo 1 točko, za ustrezno poimenovanje, a neustrezen zapis 2 točki in za ustrezno poimenovanje ter zapis 3 točke. 

 

2. Igra 'Move one place to the left those who can …': Učencem razložite pravila igre 'Naj se za en stol premaknejo tisti, ki znajo …'. Vsi učenci 

sedijo v krogu, vi pa ste na sredini kroga in govorite, npr. “Move one place to the left those who can ski / play football / rollerblade / play table 

tennis / cycle …”. To pomeni, da se morajo vsi učenci, ki obvladajo omenjeni šport, premakniti za eno mesto v smeri urinega kazalca, torej na 

prosti stol ali pa se sedejo na kolena sošolca, preostali, ki pa omenjenega športa ne obvladajo, pa ostanejo na svojem mestu. Igra se konča, ko 

tako določite vi. 

 

3. U str. 80, nal. 3a - Branje in poslušanje  

 

4. U str. 80, nal. 3b - Igra vlog  

 

5. Razlaga razlike med 'play sports' in 'do sports': Učencem na podlagi besedila v nalogi 3a razložite, da športe z žogo, kot je npr. košarka, 

igramo, ostale pa obvladamo. 

 

6. U str. 80, nal. 3c - Spraševanje in odgovarjanje: Učenci v dvojicah najprej besedilo dvakrat zaigrajo, nato pa se sprašujejo in odgovarjajo o 

različnih športih, tako da besede v rdečem zamenjajo. Preden učenci izvedejo aktivnost v dvojicah, nekaj primerov s posameznimi učenci izvedite 

frontalno. 

 

7. U str. 80, nal. 4 - Igra ugibanja 



 

8. U str. 81, nal. 5a - Branje in tvorba povedi zase v dvojicah 

 

9. DZ str. 65, nal. 5 - Utrjevanje znanja 

 

10. Zaključek – DZ str. 67, nal. 10 - Mini raziskava 

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: U str. 81, nal. 5b in/ali DZ str. 65-67, nal. 6-9, 11   

Opombe: 

  



RAZDELEK D: Revision 
VSEBINSKI 

NASLOV 
SKLOPA 

Utrjevanje znanja 

IZOBRAŽEVALNI CILJI 
JEZIKOVNA ZNANJA 
(besedišče in izreka, 

slovnica) 

SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI UČENCEV 

VAJE V UČBENIKU, 
DELOVNEM ZVEZKU 
IN DODATNE VAJE 

Učenci:  

- s pomočjo didaktične 
namizne igre utrdijo 
besedišče in jezikovne 
strukture učne enote 3; 

- povežejo vprašanja z 
odgovori in te pogovore 
vadijo v dvojicah; 

- ponovijo sporočilne namene; 

- s pomočjo nabora ciljnega 
besedišča vadijo učenje 
učenja ter spoznavajo in 
preizkušajo strategije za 
učenje novih besed. 

 

Besedišče in izreka: 
– igrače (osnovne, elektronske, 

športne); 
– pridevniki za opis igrač; 
– liki in oblike; 
– športi. 
 
Slovnica: 
– ednina in množina; 
– glagol biti (trdilna in vprašalna 

oblika, kratki odgovori);  
– this/these; 
– glagol imeti (vprašalna oblika in 

kratki odgovori); 
– would like to have; 
– What … like?; 
– Naklonski glagol can za izražanje 

zmožnosti (nikalna in vprašalna 
oblika, kratki odgovori). 

Poslušanje: 

– rešitve nalog. 
 

Branje: 

– navodila; 

– trditve, vprašanja in odgovori; 

– ciljno besedišče. 
 

Govor:  
– zastavljanje vprašanj in odgovori na njih; 
– sodelovanje v dialogih in pogovorih. 

 
Posredovanje: 
– pogovor o obravnavanih temah; 
– pogovor o učenju učenja; 
– vključevanje znanj iz drugih predmetov. 
 

Vaje v UČBENIKU: 
Namizna igra / 
Boardgame: str. 83 
 
Chatterbox: str. 84, nal. 
1-3 
 
Ciljno znanje in 
strategije 
učenja/Treasure 
stones: str. 85 
 
Vaje v DELOVNEM 
ZVEZKU: 
Str. 68-70, nal. 1-4 
 
DODATNE vaje:  
e-gradiva na spletni 
strani 
 

Učne oblike:  

- frontalna 

- individualna 

- delo v dvojicah 

- delo v skupinah 

Učne metode: 

- razlaga 

- razgovor 

- did. igra 

- delo s slušnim posnetkom  

- igra vlog 

-  
  



RAZDELEK E: Check back 
VSEBINSKI 

NASLOV 
SKLOPA 

Samoevalvacija znanja 

IZOBRAŽEVALNI CILJI 
JEZIKOVNA ZNANJA 
(besedišče in izreka, 

slovnica) 

SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI UČENCEV 

VAJE V UČBENIKU, 
DELOVNEM ZVEZKU 
IN DODATNE VAJE 

Učenci:  

- s pomočjo navedenih ciljev 
preverijo, kaj naj bi znali ob 
koncu učne enote; 

- s pomočjo navedenih ciljev 
ocenijo svoje znanje. 

 

Besedišče in izreka: 
– igrače (osnovne, elektronske, športne); 
– pridevniki za opis igrač; 
– liki in oblike; 
– športi. 
 
Slovnica: 
– ednina in množina; 
– glagol biti (trdilna in vprašalna oblika, 

kratki odgovori);  
– this/these; 
– glagol imeti (vprašalna oblika in kratki 

odgovori); 
– would like to have; 
– What … like?; 
– Naklonski glagol can za izražanje 

zmožnosti (nikalna in vprašalna oblika, 
kratki odgovori). 
 

Branje: 

– Cilji enote.  
 

Samoevalvacija znanja učne enote 3 
 
Posredovanje: 
– pogovor o obravnavanih temah; 
– pogovor o naučenem; 
– načrtovanje in evalvacija lastnih procesov učenja. 
 

Vaje v UČBENIKU: 
Str. 86 
 
Vaje v DELOVNEM 
ZVEZKU: 
Str. 70, nal. 5 
Mini projekt, str. 71 
 

Učne oblike:  

- frontalna 

- individualna 

- delo v dvojicah 

- delo v skupinah 
 

Učne metode: 

- samovrednotenje znanja. 
 

  



Unit 3: Let's play! Razdelek D: Revision 

NASLOV UČNE URE: Utrjevanje znanja učne enote 3 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 3/12 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, kocka ter drugi didaktični 

pripomočki po želji 

1. Uvodna motivacija - Razgovor o učni enoti 3: Z učenci se pogovorite o tem, kaj vse so se v učni enoti 3 naučili, kaj jim je bilo všeč in kaj ne. 

 

2. U str. 84, nal. 1 - Ponovitev jezikovnih funkcij: Učenci v zvezek na kratko napišejo rešitve, lahko pa nalogo učencem skopirate in vprašanja in 

odgovore povežejo.  

 

3. U str. 84, nal. 2 - Preverjanje rešitev in poprava napak  

 

4. U str. 84, nal. 3 - Igra vlog  

 

5. U str. 85 - Pregled ciljnega besedišča in aktivnosti na temo učenja učenja  

 

6. DZ str. 69, nal. 3 - Utrjevanje znanja 

 

7. Zaključek - U str. 83 - Igra s kocko: Učenci v manjših skupinah izvedejo igro s kocko. 

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: DZ str. 70, nal. 4, 5 in/ali U str. 84, nal. 1 – prepis vprašanj in pripadajočih odgovorov v zvezek 

Opombe: 

  



Unit 3: Let's play! 
Razdelek D: Revision 

Razdelek E: Check back 

NASLOV UČNE URE: Utrjevanje in samoevalvacija znanja učne enote 3, mini projekt 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 3/13 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, kopije samoevalvacijske tabele v 

učbeniku na str. 86, pravokotni listi papirja ali revij, (kocka - DN) 

1. Uvodna motivacija – Kazanje s palcem znanje učnih ciljev: Vprašajte učence, kako dobro znajo določene cilje, ki so napisani v učbeniku na 

strani 86. S palcem pokažejo, kako dobro menijo, da znajo določen cilj (palec navzgor – dobro, palec naravnost – delno/srednje dobro, palec 

navzdol – slabo).  

 

2. U str. 86 - Check back: Učencem skopirajte razpredelnice s cilji in jim naročite, naj si jih zalepijo v zvezek. Nato jih vodite skozi posamezne cilje, 

učenci pa s kljukico zase ocenijo, kako dobro ta cilj obvladajo. Če določen cilj obvladajo samo delno ali ga ne obvladajo, si še enkrat ogledajo 

stran v učbeniku, kjer se določen cilj uvaja in utrjuje, preverijo pa tudi, če imajo zapiske v zvezku.  

 

3. DZ str. 68, nal. 1, 2 - Utrjevanje znanja in pregled rešitev 

 

4. DZ str. 71 - Mini projekt – Izdelava papirnatega čolnička 

 

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: U str. 82, nal. 7a, b 

Opombe: 

 

  



NEOBVEZNE VSEBINE 

RAZDELEK F: Slurp up words: Rules of sport 
VSEBINSKI 

NASLOV 
SKLOPA 

Aktivnosti z žogo 

IZOBRAŽEVALNI CILJI 
JEZIKOVNA ZNANJA 
(besedišče in izreka, 

slovnica) 

SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI UČENCEV 

VAJE V UČBENIKU, 
DELOVNEM ZVEZKU 
IN DODATNE VAJE 

Učenci:  

- nadgradijo besedišče na temo 
športov in aktivnosti z žogo; 

- opisana pravila rokovanja z 
žogo povežejo z navedenimi 
športi. 

 
Medpredmetno povezovanje:  

- ŠPO 

- DRU 
 

Besedišče in izreka: 
– aktivnosti z žogo. 
 
Slovnica: 
– Present Simple; 
– can/can't. 

 

Poslušanje:  
– poimenovanje aktivnosti z žogo; 
– pravilna izreka. 
 
Branje:  
– navodila; 
– aktivnosti z žogo; 
– iztočnice. 

 
Posredovanje: 
– pogovor o pravilih rokovanja z žogo pri različnih 

športih; 
– vključevanje znanj iz drugih predmetov. 
 

Vaje v UČBENIKU: 
str. 87, nal. 1, 2 
 
DODATNE vaje: 

- e-gradiva na spletni 
strani 

- video posnetek 
https://www.youtube.c
om/watch?v=gCULPw
CLQuM 

 

Učne oblike:  

- frontalna 

- individualna 

- delo v dvojicah 

Učne metode: 

- razlaga 

- razgovor 

- demonstracija 

- igra 
 

  

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


NEOBVEZNE VSEBINE 

RAZDELEK G – Crossing cultures: Rugby 
VSEBINSKI 

NASLOV 
SKLOPA 

Ragbi 

IZOBRAŽEVALNI CILJI 
JEZIKOVNA ZNANJA 
(besedišče in izreka, 

slovnica) 

SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI UČENCEV 

VAJE V UČBENIKU, 
DELOVNEM ZVEZKU 
IN DODATNE VAJE 

Učenci:  

- berejo in poslušajo 
besedilo; 

- odgovorijo na vprašanja o 
prebranem; 

- pridobijo informacije in 
znanje o ragbiju; 

- izražajo svoje mnenje in 
kritično razmišljajo o 
ragbiju. 

 
Medpredmetno povezovanje: 

- ŠPO 

Besedišče in izreka: 
– Besedišče na temo ragbija. 

 
Slovnica:  

- Present Simple. 

Poslušanje:  
– besedilo o ragbiju. 
 
Branje:  
– navodila; 
– besedilo o ragbiju; 
– vprašanja; 
– prevodi. 
 
Govor: 
– sodelovanje v dialogih in pogovorih. 
– odgovori na vprašanja. 

 
Posredovanje: 
– razlaga in povzemanje slišanega in/ali 

prebranega besedila; 
– pogovor o športu; 
– vključevanje znanj iz drugih predmetov. 

 

Vaje v UČBENIKU: 
Str. 88, nal. 1, 2 
 
DODATNE vaje: 

- e-gradiva na spletni 
strani 

- video posnetek 
https://www.youtub
e.com/watch?v=M
WxFxQ1R-Ok 

 

Učne oblike:  

- frontalna 

- individualna 
 

Učne metode: 

- razlaga 

- razgovor 

- delo z besedilom 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MWxFxQ1R-Ok
https://www.youtube.com/watch?v=MWxFxQ1R-Ok
https://www.youtube.com/watch?v=MWxFxQ1R-Ok


NEOBVEZNE VSEBINE 

RAZDELEK H – Let's step beyond English: Drones 
VSEBINSKI 
NASLOV 
SKLOPA 

Droni 

IZOBRAŽEVALNI CILJI 
JEZIKOVNA ZNANJA 
(besedišče in izreka, 

slovnica) 

SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI UČENCEV 

VAJE V UČBENIKU, 
DELOVNEM ZVEZKU 
IN DODATNE VAJE 

Učenci:  

- berejo in poslušajo 
besedilo; 

- izkažejo razumevanje 
besedila z opredelitvijo, ali 
so trditve resnične ali 
napačne; 

- izražajo svoje mnenje in 
kritično razmišljajo o 
dronih. 

 
Medpredmetne povezave:  

- DRU 

Besedišče in izreka: 

- besedišče na temo dronov. 
 
Slovnica: 
– Present Simple; 
– can. 

 

Poslušanje:  
– besedilo o dronih. 
 
Branje:  
– navodila; 
– vprašanja; 
– besedilo o dronih; 
– trditve. 
 
Govor: 
– sodelovanje v dialogih in pogovorih. 
– odgovori na vprašanja. 

 
Posredovanje: 
– razlaga in povzemanje slišanega in/ali 

prebranega besedila; 
– pogovor o športu; 
– vključevanje znanj iz drugih predmetov. 
 

Vaje v UČBENIKU: 
str. 89 
 
DODATNE vaje: 

- e-gradiva na spletni 
strani 

- video posnetka 

- https://www.youtub
e.com/watch?v=Cu
OpEh4jCYY 

- https://www.youtub
e.com/watch?v=siv
ujLSZOGo  

 
 

Učne oblike:  

- frontalna 

- individualna 

- delo v dvojicah 
 

Učne metode: 

- Razlaga 

- razgovor 

- demonstracija 

- delo z besedilom. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CuOpEh4jCYY
https://www.youtube.com/watch?v=CuOpEh4jCYY
https://www.youtube.com/watch?v=CuOpEh4jCYY
https://www.youtube.com/watch?v=sivujLSZOGo
https://www.youtube.com/watch?v=sivujLSZOGo
https://www.youtube.com/watch?v=sivujLSZOGo


NEOBVEZNE VSEBINE 

RAZDELEK I – Storytime: The Tin Soldier 
VSEBINSKI 

NASLOV 
SKLOPA 

Pravljica o stanovitnem kositrnem vojaku 

IZOBRAŽEVALNI CILJI 
JEZIKOVNA ZNANJA 
(besedišče in izreka, 

slovnica) 

SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI UČENCEV 

VAJE V UČBENIKU, 
DELOVNEM ZVEZKU 
IN DODATNE VAJE 

Učenci:  

- povežejo slike z besedami, 
ki izražajo njihov pomen; 

- berejo in poslušajo zgodbo 
o stanovitnem kositrnem 
vojaku; 

- izkažejo razumevanje 
besedila s postavitvijo slik 
o poteku zgodbe v ustrezni 
vrstni red in z izbiro 
ustreznega odgovora. 

 
Medpredmetne povezave:  

DRU 
 

Besedišče in izreka: 
– besedišče iz zgodbe. 
 
Slovnica:  

- Present Simple. 

Poslušanje:  

- zgodba o stanovitnem kositrnem vojaku- 
 

Branje:  
– navodila; 
– zgodba o stanovitnem kositrnem vojaku; 
– trditve. 
 
Posredovanje: 
– razlaga in povzemanje slišanega in/ali 

prebranega besedila; 
– pogovor o zgodbi; 
– vključevanje znanj iz drugih predmetov. 

 

Vaje v UČBENIKU: 
str. 90, 91 
 
DODATNE vaje: 

- e-gradiva na spletni 
strani 

- video posnetek 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Bb
XByJ7XWKA 
 

 

Učne oblike:  

- frontalna 

- individualna 

- delo v dvojicah 
 

Učne metode: 

- razlaga 

- razgovor 

- delo z besedilom. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BbXByJ7XWKA
https://www.youtube.com/watch?v=BbXByJ7XWKA
https://www.youtube.com/watch?v=BbXByJ7XWKA


NEOBVEZNE VSEBINE 

RAZDELEK 
J – Reading for fun:  

Space Buddies – Episode 3 

VSEBINSKI 
NASLOV 
SKLOPA 

Strip v nadaljevanjih 

IZOBRAŽEVALNI CILJI 
JEZIKOVNA ZNANJA 
(besedišče in izreka, 

slovnica) 

SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI UČENCEV 

VAJE V UČBENIKU, 
DELOVNEM ZVEZKU 
IN DODATNE VAJE 

Učenci:  

- za zabavo berejo in 
poslušajo 3. del zgodbe v 
nadaljevanjih. 

 

Besedišče in izreka: 

- besedišče na temo športa. 
 
Slovnica: 
– glagol biti (vprašalna oblika in kratki 

odgovori);  
– Naklonski glagol can za izražanje 

zmožnosti (vprašalna oblika). 
 

Poslušanje: 

– 3. del stripa v nadaljevanjih. 
 

Branje: 

– 3. del stripa v nadaljevanjih. 
 

Posredovanje: 
– razlaga in povzemanje slišanih in branih 

besedil; 
– pogovor o vsebini stripa; 
– vključevanje znanj iz drugih predmetov. 
 

Vaje v UČBENIKU: 
Str. 92 
 

Učne oblike:  

- frontalna 

- delo v dvojicah 
 

Učne metode: 

- delo z besedilom. 
 

  



Unit 3: Let's play! 
Razdelek F: Slurp up words 

Razdelek J: Reading for fun 

NASLOV UČNE URE: Dejavnosti z žogo, strip Space Buddies – 3. del 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 3/14 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, baloni 

1. Uvodna motivacija - Poslušanje pesmi Sports ball song, razgovor o športih in navezava na aktivnosti z žogo: 

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

 

2. U str. 87 - Uvedba besedišča na temo aktivnosti z žogo  

 

3. Izvedba aktivnosti z baloni: Na tablo pritrdite slikovne in pripadajoče besedne kartice, da so učencem na voljo, če ne bodo razumeli katerega od 

navodil za igro. Vsak učenec dobi svoj balon. Učencem dajte navodila, učenci pa to aktivnost s svojim balonom ali balonom koga drugega, ki je bil 

pač najbližje, izvedejo. Primeri navodil: Throw the balloon in the air and catch it. Throw the baloon in the air and don't catch it. Kick the balloon 

(into the blackboard). Hold the balloon with only one hand. Carry the balloon without using your hands. Dodatna navodila, kot npr. without hands, 

with only one hand, dodatno sami kažite. 

 

4. U str. 87, nal. 2 - Povezovanje športov s pravili 

 

5. Igra 'Stand up those who can …': Izberite 4 različne športe, katerih pravila učenci dobro poznajo, te športe napišite na kartice in po eno kartico 

dodelite vsakemu učencu. Učenci jih pred sebe postavijo tako, da jih učitelj vidi. Nato učencem povejte, da bodo slišali pravila, kaj lahko ali česa z 

žogo ne smejo početi. Kadar trditev velja za njihov šport, morajo vstati. Kdor se zmoti, da vstane, ko ne bi smel ali ne vstane, ko bi moral, izpade. 

Igra se konča, ko ostane samo en učenec. Najprej preverite, če vsi učenci poznajo pravila za vse štiri športe, nato z učenci izvedite igro poskusno. 

Dajte navodila kot npr: Stand up those who can head the ball. Stand up those who can't kick the ball. Če menite, da so ta navodila za skupino 

pretežka, jih lahko poenostavite na You can head the ball. You can't kick the ball. Pri dajanju navodil poudarite can in can't. 

 

6. Opis pravil za izbran šport in ugibanje le-tega: Učencem naročite, naj si izberejo en šport, a ne košarke, nogometa, bowlinga in tenisa, ki so v 

učbeniku že opisani, in v zvezek zapišejo 3 pravila. Na tablo napišite vzorčne povedi You can hit / kick / roll the ball. You can't carry / hold / catch 

the ball. Besede, ki jih je mogoče v teh povedih menjati, napišite z rdečo. Ko učenci ta pravila zapišejo, nato frontalno, v manjših skupinah ali v 

dvojicah ta pravila sošolcem preberejo, sošolci pa morajo uganiti, za kateri šport gre. 

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


 

7. U str. 92 - Poslušanje in branje stripa Space Buddies, episode 3 

 

8. Zaključek - U str. 92 - Igra vlog 

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: / 

Opombe: 

  



Unit 3: Let's play! Razdelek G: Crossing cultures 

NASLOV UČNE URE: Delo z besedilom “Rugby” 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 3/15 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla 

1. Uvodna motivacija - Ugibanje športa: Učencem povejte, da boste opisali en šport, njihova naloga pa je, da uganejo, za kateri šport gre, a ko 

uganejo, tega ne povedo na glas, ampak samo dvignejo roko. Povejte: This sport is very popular in some English speaking countries, such as 

Great Britain and Australia. It's a team sport. There are 15 players in each team. The ball isn't round. It's oval. Pomen besede 'oval' prikažite z 

rokami. 

 

2. U str. 88 - Iskanje besedila o ragbiju v učbeniku 

 

3. U str. 88, nal. 1 - Poslušanje in branje ter nato povzemanje 

 

4. U str. 88, nal. 1 - Odgovori na vprašanja o prebranem besedilu 

 

5. U str. 88/2 - Razgovor v dvojicah ali manjših skupinah 

 

6. Zaključek - Ogled videa Funny Rugby – Epic Fails & Hilarious moments: https://www.youtube.com/watch?v=MWxFxQ1R-Ok 

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: / 

Opombe: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MWxFxQ1R-Ok


Unit 3: Let's play! Razdelek H: Let's step beyond English 

NASLOV UČNE URE: Delo z besedilom “Drones” 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 3/16 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, slikovne kartice  

1. Uvodna motivacija - Tekmovanje v znanju poimenovanja igrač: Učence razdelite na dve skupini, učenci pa se postavijo v 2 vrsti. Učencu na 

začetku skupine pokažite slikovno kartico, ki jo le-ta poimenuje. Če jo zna ustrezno poimenovati, dobi skupina tega učenca točko, če ne, dobi 

možnost igralec v drugi skupini. Ko je učenec slikovno kartico poimenoval, se pomakne na konec vrste. Prišepetavanje in posvetovanje ostalih 

učencev ni dovoljeno. 

 

2. Ugibanje igrače: Učencem povejte nekaj opisov oz. ugank na temo igrač, njihova naloga pa je, da uganejo, za katero igračo gre, a ko uganejo, tega 

ne povedo na glas, ampak v zvezek te igrače zapišejo. Nato si zvezke zamenjajo in rešitve točkujejo. Za vsako ustrezno poimenovanje v slovenščini 

dobijo 1 točko, za ustrezno poimenovanje, a neustrezen zapis 2 točki in za ustrezno poimenovanje ter zapis 3 točke. 

- Doll: It's made of plastic or fabric. It's sometimes a boy and usually a girl. It's got hair, clothes and accessories. 

- Balloons: They come in many colours. They are seen on birthday parties. They are filled with air or helium. If you blow them too much, they pop. 

- Drum: It's a musical instrument but it hasn't got any strings. You need sticks to play it. 

- Drone: It can be a toy or a a robot powered and controlled by computer technology which means it doesn't need a pilot in it to fly it. It can either be 

pre-programmed or remotely controlled. 

- Kite: It hasn't got wings but it can fly. It's very light. It loves windy weather. 

 

3. U str. 89 - Iskanje besedila o eni od teh omenjenih igrač v učbeniku 

 

4. U str. 89, nal. 1 - Razgovor  

 

5. U str. 89, nal. 2 - Poslušanje in branje ter nato povzemanje 

 

6. U str. 89, nal. 3 - Naloga bralnega razumevanja - T/F  

 

7. Zaključek - Ogled enega od videov: 



 10 Strangest Drones Which Actually Exist! https://www.youtube.com/watch?v=CuOpEh4jCYY 

 Risanka 'Attack of the Drone' https://www.youtube.com/watch?v=sivujLSZOGo 

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: / 

Opombe: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CuOpEh4jCYY
https://www.youtube.com/watch?v=sivujLSZOGo


Unit 3: Let's play! Razdelek I: Storytime 

NASLOV UČNE URE: Zgodba The Tin Soldier 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 3/17 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, zamegljena ali prekrita slika 

Stanovitnega kositrnega vojaka, drugi didaktični pripomočki po želji 

1. Uvodna motivacija - Ugibanje igrače in teme učne ure: Projicirajte ali pokažite učencem zakrito ali zamegljeno sliko stanovitnega kositrnega 

junaka, ki je prekrita in jo vedno bolj odkrivajte, učenci pa naj ugibajo, kaj je na sliki. Ko nekdo poimenuje vojačka an action figure, povejte, da 

bodo učenci prebrali zgodbo o akcijski figurici, vojaku, ki se je zaljubil v drugo figurico, balerino. Elicitirajte naslov zgodbe v slovenščini. 

 

2. U str. 90 - Iskanje zgodbe v učbeniku 

 

3. U str. 90, nal. 1 - Povezovanje in uvedba besedišča, pomembnega za razumevanje zgodbe  

 

4. U str. 90, nal. 2 - Poslušanje in branje ter nato povzemanje 

 

5. U str. 90, 91, nal. 2 - Poslušanje in branje ter številčenje slik v pravilnem vrstnem redu 

 

6. U str. 91, nal. 3 - Naloga bralnega razumevanja – izbira ustreznega odgovora 

 

7. Zaključek - Ogled risanke in ugotavljanje vsebinskih razlik med prebrano zgodbo in ogledano risanko 

https://www.youtube.com/watch?v=BbXByJ7XWKA 

Dodatne naloge in dejavnosti: Izdelava vojaka https://www.firefliesandmudpies.com/toy-soldier-ornament/ 

                                                    Spletna sestavljanka https://puzzlefactory.pl/en/puzzle/play/art/406860-tin-soldiers#6x5 

                                                    Pobarvanke http://www.supercoloring.com/coloring-pages/tin-soldier 

Domača naloga: / 

https://www.youtube.com/watch?v=BbXByJ7XWKA
https://www.firefliesandmudpies.com/toy-soldier-ornament/
https://puzzlefactory.pl/en/puzzle/play/art/406860-tin-soldiers#6x5
http://www.supercoloring.com/coloring-pages/tin-soldier


Opombe: 

 


