
SPROTNA PRIPRAVA NA POUK PO SKLOPIH 

ZNOTRAJ POSAMEZNIH RAZDELKOV UČNIH ENOT 

 

 

UNIT 4: FAMILY TIES 

 

RAZDELEK A: Family, the ❤ of a home 

VSEBINSKI 
NASLOV 
SKLOPA 

Družinski člani 

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 družinske 

člane; 
– povedati, čigav/-a oče, 

mama, brat itd. je nekdo; 
– poimenovati sorodstvena 

razmerja; 
– vprašati in povedati, kako 

je ime družinskim članom; 
– vprašati in povedati, koliko 

družinskih članov nekdo 
ima ali koliko jih je v 
družini; 

– vprašati in odgovoriti, če 
ima nekdo brata oz. sestro 
oz. koliko bratov ali sester 
ima; 

– izražati svojini s saškim 
rodilnikom in svojilnimi 
zaimki; 

– uporabljati oblike glagola 
biti in imeti. 

Besedišče in izreka: 
– Družinski člani; 
– sorodstvena razmerja. 
 
Slovnica:  
– glagol biti (trdilna, nikalna, vprašalna 

oblika, kratki odgovori); 
– glagol imeti (trdilna, nikalna, 

vprašalna oblika, kratki odgovori); 
– svojilni zaimki v pridevniški rabi my, 

your, his, her; 
– saški rodilnik (Charlie's sister); 
– vprašalnice s Who (Who's this?), 

What (What's your dad's name?), 
How many (How many people are 
there in your family?). 
 

Poslušanje: 
– pogovori in besedila, vezana na temo 

družinskih članov; 
– besedišče, vezano na družinske člane 

in sorodstvena razmerja; 
– pesem in rima. 

 
Branje: 
– navodila; 
– strip; 
– trditve in vprašanja; 
– poimenovanje besedišča, vezanega na 

družinske člane; 
– pogovori in besedila, vezana na 

družinske člane; 
– besedilo pesmi in rime; 
– razlage (Remember box, Look); 
– lomilci jezika. 

 
Govor:  
– igra vlog; 
– predstavitev družinskih članov;  

Vaje v UČBENIKU: 
Str. 93 - 101 
 
 
Vaje v DELOVNEM 
ZVEZKU: 
Str. 72 – 78 
 
 
DODATNE vaje: 
e-gradiva na spletni strani 
 
 
 



 
Medpredmetno povezovanje:  

- GUM 

- DRU 

– lomilca jezika;  
– sodelovanje v dialogih in pogovorih; 
– petje pesmi;  
– zastavljanje vprašanj in odgovori na 

njih; 
– odgovori na vprašanja učitelja in 

sošolcev; 
– navajanje, spraševanje in odgovori, kaj 

nekdo ima in česa nima;  
– igra ugibanja. 

 
Pisanje:  
– zapiski; 
– opis sošolčeve/sošolkine družine;  
– odgovori in rešitve nalog. 
 
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 4: Family ties Razdelek: A – Family, the ❤ of a home 

NASLOV UČNE URE: Družinski člani 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 4/1 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, slike družinskih članov 
družine White, (pripomočki za igro vlog: npr. lonec s kuhalnico za Wizzalindo, plišast netopir, plastičen pajek) ter drugi didaktični pripomočki po želji. 

1. U str. 93 - Uvodna motivacija - Vstop junakov v svet družinskih članov: Učencem povejte, da so se glavni junaki učbenika po toboganu 

pripeljali v četrto votlino. Na podlagi slike ugibajo, v katero votlino so prišli oz. o čem se bodo učili v četrti enoti. Učenci si ogledajo sliko in 

poskušajo poimenovati nekatere družinske člane na družinskem drevesu. Na sliki poiščejo predmete, ki so narisani v spodnjem desnem kotu. 

Predmete skupaj poimenujte. Sliko lahko uporabite na različne načine, npr. da se igrate igro 'I spy with my little eye (something 

purple/beginning with the letter B)'. 

 

2. U str. 94, nal. 1a – Strip: Branje in poslušanje 

 
3. U str. 95, nal. 1b – Igra vlog: Učenci po vlogah odigrajo zgodbo. Lahko se razdelijo v skupine in najprej sami vadijo igro vlog, nato pa jo 

odigrajo pred tablo. Pri tem lahko uporabljajo različne pripomočke (glej zgoraj). 

 

4. U str. 95, nal. 2a – Poslušanje in kazanje: Učenci poslušajo poimenovanje družinskih članov White in jih pokažejo v učbeniku. Slike 

družinskih članov lahko porazdelite po razredu in ko jih poimenujete, učenci pokažejo nanje. Slike lahko porazdelite na tablo v obliki 

družinskega drevesa – učenci pod slike napišejo poimenovanja za družinske člane.  

 

5. U str. 95 – LOOK!: Skupaj si oglejte različne izraze za iste družinske člane. Učenci lahko povedo, katere izmed njih poznajo in najpogosteje 

uporabljajo ter katerih ne poznajo oz. ne uporabljajo pogosto. Besede uporabite v povedih.  

 

6. U str. 95 – LOOK!: Učencem razložite izražanje svojine v angleščini. Skupaj naredite nekaj primerov s pomočjo družinskega drevesa v nalogi 

2a oz. slik družinskih članov (npr. This is Emily's sister.). 

 

7. U str. 95, nal. 2b – Spraševanje in odgovarjanje: Učenci v dvojicah drug drugega sprašujejo o družinskih članih v nalogi 2a.   

 



8. DZ str. 73, nal. 3a – Besedni kvadrat: Učenci v kvadratu poiščejo besede, povezane z družino, in jih prepišejo na desno stran.  

 

9. DZ str. 73 nal. 3b – Sestavljanje besednega kvadrata za sošolca/sošolko: Učenci najprej sestavijo besedni kvadrat in si nato izmenjajo 

delovne zvezke, da poiščejo besede v kvadratu sošolca/sošolke. Besede lahko prepišejo v zvezek.   

 

10.  Zaključek: Učenci stojijo v krogu in si podajajo manjšo mehko žogico. Ko dobijo žogico, povedo eno izmed besed za družinske člane.   

 

Dodatne naloge in dejavnosti: Na listke napišite izraze za iste družinske člane. Če je učencev več kot listkov, lahko dodate še slovenske prevode. 
Učenci vlečejo listke iz vrečke in nato tvorijo pomenske skupine. Nato se skupine razredu predstavijo. Zatem v zvezek čez pol strani narišejo rožo s 
sredinskim krogom in štirimi cvetnimi listi ter pomensko enake izraze napišejo na enake cvetove.  

Domača naloga: DZ str. 72, nal. 1, 2; str. 73, nal. 4; str. 74, nal 5, 6 

Opombe/Evalvacija:  

 

  



Unit 4: Family ties Razdelek: A – Family, the ❤️ of a home 

NASLOV UČNE URE: Izražanje svojine 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 4/2 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, slike družinskih članov 
družine White, ter drugi didaktični pripomočki po želji. 

1. Uvodna motivacija – Ugibanje junakov: Oponašajte nekatere junake iz stripa na strani 94 (npr. I'm very strong. / I can cook delicious magic 

soups. / I've got super eating powers. / I can talk to animals. Ipd.). Učenci ugibajo, katerega člana Wilfredove družine oponašate.  

 
2. U str. 96, nal. 2c – Povezovanje: Na tablo pritrdite slike družine White v obliki družinskega drevesa. Izberite dva člana in vprašajte učence, v 

kakšnem sorodstvenem razmerju sta (npr. Grace and Charlie are brother and sister). Nato naredite nalogo 2c v učbeniku.  

 

3. U str. 96, nal. 2d – Dopolnjevanje: Z učenci najprej ustno utrjujte sorodstvena razmerja in saški rodilnik s pomočjo slik na tabli. Pokažite na 

dve sliki, učenci pa tvorijo poved, npr. Tom is Emily's dad. Nato naredite nalogo 2d v učbeniku.  

 
4. U str. 96, Lomilec jezika: Učenci najprej počasi, nato pa čim hitreje izgovorijo poved. 

 

5. U str. 96, nal. 3 – Spraševanje in odgovarjanje: Nalogo najprej demonstrirajte tako, da vprašate nekaj učencev po imenih njihovih staršev, 
bratov, sester, nato naj vam tudi oni zastavijo podobna vprašanja. Pri tem bodite pozorni na pravilno rabo zaimkov his in her. Nato drug 
drugega sprašujejo v dvojicah o imenih družinskih članov.  
 

6. U str. 97, nal. 4 – Povezovanje slik z besedilom: Učenci povežejo slike oz. imena družinskih članov z njihovimi opisi. Sami lahko sestavijo 

podobne uganke in jih zastavijo sošolcem.  

 
7. U str. 97 – LOOK!: Z učenci se pogovorite o rabi svojilnih zaimkov. Skupaj tvorite nekaj povedi z različnimi zaimki. Nato jih utrjujte tako, da 

poveste poved, namesto zaimka pa rečete 'BIP', npr. This is BIP bag. Pri tem pokažite na svojo torbo.  

 

8. U str. 97, nal. 5 – Pesem We are family: Poslušajte pesem in jo prikažite z gibi. Učenci naj se postopoma pridružijo s petjem. Pesem lahko 

prepišete z manjkajočimi besedami in jo projicirate na tablo ali skopirate, da jo učenci ob poslušanju dopolnijo.  



 

9. Zaključek: Učenci v dvojicah sestavijo svojo pesem tako, da zamenjajo družinske člane in gibe. Pesem povedo/zapojejo in prikažejo v 

razredu.  

 

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: DZ str. 75, nal. 7–9 in/ali prepis naloge 2c v učbeniku na strani 96 in/ali okvirčka LOOK! v učbeniku na strani 97 v zvezek 

Opombe/Evalvacija:  

 

 

  



Unit 4: Family ties Razdelek: A – Family, the ❤ of a home 

NASLOV UČNE URE: Glagol 'have got' 

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

UČITELJ: 

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

1. Uvodna motivacija – pesem We are family: Zapojte pesem in jo prikažite z gibi. Zapojte tudi druge variacije pesmi, ki so jih ustvarili učenci v 

prejšnji uri. 

 
2. U str. 98, nal. 6a – Poslušanje in ponovitev: Dialog najprej poslušajte in se pogovorite o njem, nato pa ga učenci v dvojicah odigrajo. Vlogi 

naj poskušajo čim bolj doživeto zaigrati.  

 

3. U str. 98 – Miles of Smiles: Preberite šalo in jo po potrebi razložite.  

 
4. U str. 98, nal. 6b – Spraševanje in odgovarjanje: Pogovor najprej prikažite z enim izmed učencev. Nato učenci v dvojicah izvedejo dialog. 

Vlogi zamenjajo.  

 
5. U str. 98, nal. 6c – Pisanje: Učenci v zvezek napišejo, koliko družinskih članov ima njihova družina in jih naštejejo.  

 
6. U str. 98 in DZ str. 127, nal. 7a – Poslušanje: Učenci poslušajo besedilo in v delovni zvezek v razpredelnico zapišejo podatke o Benu, Sari in 

Marku. 

 

7. U str. 99 – Remember BOX: Skupaj si oglejte okvirček in se pogovorite o tem, kako sprašujemo in odgovarjamo o družinskih članih. Nekaj 

učencev vprašajte, koliko bratov in sester imajo.  

 
8. U str. 99 – LOOK!: Z učenci si oglejte tvorbo trdilne, nikalne in vprašalne oblike glagola 'have got'. Sami naj tvorijo nekaj trdilnih, nikalnih in 

vprašalnih povedi. 

 



9. U str. 99, nal. 7b in DZ str. 127, nal. 7a – Spraševanje in odgovarjanje, izpolnjevanje razpredelnice: Učenci v dvojicah preberejo pogovor 

v nalogi 7b. Nato si izberejo dva sošolca/dve sošolki in ju sprašujejo o starosti, bratih, sestrah in hišnih ljubljenčkih. Podatke zapišejo v 

razpredelnico v delovnem zvezku na strani 127.  

 

10. U str. 99, nal. 7c – Pisanje: Učenci v zvezek napišejo krajše besedilo o dveh sošolcih/sošolkah glede na podatke v razpredelnici.  

 
11.  Zaključek: Nekaj učencev prebere opis sošolcev iz naloge 7c in pri tem ne povedo imen sošolcev, o katerih so pisali. Ostali ugibajo o kom so 

pisali. 

 

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: DZ str. 76 nal. 10, str. 77 nal. 12 in/ali prepis okvirčkov Remember BOX in LOOK! v zvezek. 

Opombe/Evalvacija:  

 

 

  



Unit 4: Family ties Razdelek: A – Family, the ❤ of a home 

NASLOV UČNE URE: Pogovor o številu bratov in sester v družini 

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

UČITELJ: 

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

1. Uvodna motivacija – Učencem povejte nekaj resničnih in nekaj neresničnih povedi o sebi, npr. I've got a sister. I haven't got a dog. Učenci 

ugibajo, katere so resnične in katere neresnične. Dejavnost lahko vodi tudi eden izmed učencev. 

 

2. DZ, str. 76, nal. 11a – Uganka: Učenci najprej ugibajo na podlagi besedila, katere igrače predstavljajo geometrijski znaki in imena igrač 

napišejo poleg znakov. Nato dopolnijo povedi. 

 

3. DZ, str. 76, nal. 11b – Dopolnjevanje: Učenci s pomočjo rešene naloge 11a dopolnijo povedi s has got ali hasn't got.  

 

4. U str. 100, nal. 8a – Branje in povezovanje: Učenci preberejo povedi in jih povežejo s slikami.  

 

5. U str. 100, nal. 8b – Ugibanje oseb: Učenci v dvojicah izmenično opisujejo slike iz naloge 8a in ugibajo, katero osebo sošolec/sošolka 

opisuje. 

 
6. U str. 100, nal. 9 – Rima in akrostih: Učenci poslušajo in ponovijo rimo. Nato preberejo akrostih in sami poskusijo sestaviti podobnega oz. 

sestavijo akrostih iz črk svojega imena.   

 

7. U str. 100 – Lomilec jezika: Učenci poslušajo in ponovijo lomilca jezika. Poskušajo ga izgovarjati vedno hitreje.  

 

8. U str. 101, nal. 10 – Igra ugibanja: Izberite enega izmed otrok na sliki (od 1 do 6) in recite učencem, naj ugibajo, koga imate v mislih. Pri tvorbi 

vprašanj si pomagajo z dialogom med Emily in Charlijem, ki je pod slikami. Nato se igrajo igro ugibanja v dvojicah, prav tako s pomočjo 

dialoga.  

 



9. Zaključek: Vsak izmed učencev položi en predmet na mizo (npr. torba, peresnica, zvezek, učbenik, svinčnik, radirka, barvica določene barve 

ipd). Pomembno je, da ima vsak samo en predmet, da je ugibanje lažje. Izberite si enega izmed učencev, ostali pa ugibajo, koga ste izbrali, 

npr. Is it a girl? Is it a boy? Has he got a yellow coloured pencil? Itn., dokler ne uganejo. Dejavnost lahko vodijo tudi učenci. 

Dodatne naloge in dejavnosti: Učenci lahko v razredu ali za domačo nalogo sestavijo uganko, podobno uganki v nalogi 11a v delovnem zvezku na 

strani 76.  

Domača naloga: DZ str. 78 nal. 13, 14 

Opombe/Evalvacija:  

 

  



RAZDELEK B: Wizzalinda is fifty-eight 
VSEBINSKI 

NASLOV SKLOPA 
Števila do 100 

IZOBRAŽEVALNI CILJI 
JEZIKOVNA ZNANJA 
(besedišče in izreka, 

slovnica) 

SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI UČENCEV 

VAJE V UČBENIKU, 
DELOVNEM ZVEZKU 
IN DODATNE VAJE 

Učenci se naučijo:  
– šteti do 100; 
– seštevati, odštevati, množiti in 

deliti do 100; 
– vprašati in odgovoriti, koliko je 

nek družinski član star; 
– vprašati in povedati, kdo je 

najstarejši/najmlajši v družini; 
– vprašati in povedati, koliko let 

je nekdo starejši ali mlajši od 
njih; 

– uporabljati oblike glagola biti. 
 
  
 
Medpredmetno povezovanje:  

- MAT 

- DRU 

Besedišče in izreka: 
– števila 0–100; 
– than/older than; 
– the youngest/the oldest; 
– matematični izrazi plus, minus, 

times, divided by, is. 
 
  
Slovnica:  
– glagol biti (trdilna, nikalna, 

vprašalna oblika, kratki odgovori);  
– osebni zaimki I, you, he, she, it, 

they; 
– vprašalnice s Who (Who's the 

youngest in your family?), What 
(What's six times five?), How (How 
old is your grandpa?), How many 
(How many years younger than 
grandpa is grandma?);  
 

Poslušanje: 
– pogovori in besedila, vezana na 

tematiko števil in družinskih članov; 
– besedišče, vezano na tematiko števil 

in družinskih članov; 
– števila; 
– rešitve nalog; 
– pravilna izreka. 

 
Branje: 
– navodila; 
– trditve in vprašanja; 
– poimenovanje besedišča, vezanega 

na tematiko števil; 
– pogovori in besedila, vezana na 

tematiko števil; 
– razlage (Remember box); 
– šala. 

 
Govor:  
– igra vlog; 
– sodelovanje v dialogih in pogovorih; 
– zastavljanje vprašanj in odgovori na 

njih; 
– odgovori na vprašanja učitelja in 

sošolcev; 
– igra ugibanja; 
– štetje in računanje do 100;  
– navajanje starosti. 
 

Vaje v UČBENIKU: 
Str. 102 - 105 
 
 
Vaje v DELOVNEM 
ZVEZKU: 
Str. 79 - 83 
 
 
DODATNE vaje: 
e-gradiva na spletni strani 
 
 
 



Pisanje:  
– zapiski; 
– zapis o družini in starosti družinskih 

članov; 
– odgovori in rešitve nalog. 
 
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  

- igra vlog 

- problemska metoda 
 

 

  



 

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 4: Family ties Razdelek: B – Wizzalinda is fifty-eight 

NASLOV UČNE URE: Števila do 100 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 4/5 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, slike ali predmeti za igro vlog 
(torta, črvi, hrošči), ter drugi didaktični pripomočki po želji. 

1. Uvodna motivacija – Na tablo projicirajte zasenčeno sliko torte, ki jo počasi odkrivate, učenci pa ugibajo, za kateri predmet gre. Ko uganejo, 
jim povejte, da ima nekdo v Wilfredovi družini rojstni dan in vam morajo zastavljati vprašanja: Is it Wizzabella's birthday? Is it Wizzy's birthday? 
… Učencem lahko pomagate z namigi: It's a she. She's more than 50 years old. She's less than sixty years old. She's got glasses. She can 
make delicious soups. ... 
 

2. U str. 102, nal. 1a – Strip: Branje in poslušanje 

 

3. U str. 103, nal. 1b – Preverjanje razumevanja stripa: Učenci odgovorijo na vprašanja.  

 

4. U str. 103, nal. 1c – Igra vlog: Učenci po vlogah odigrajo zgodbo. Lahko se razdelijo v skupine in najprej sami vadijo igro vlog, nato pa jo 

odigrajo pred tablo. Pri tem lahko uporabljajo različne pripomočke (glej zgoraj). 

 

5. U str. 103, nal. 2 – Poslušanje in ponavljanje: Učenci poslušajo števila do 100 in jih ponovijo.  

 

6. U str. 103 – Remember BOX: Z učenci si oglejte zapis števil do 100. Posebej jih opozorite na zapis števila 40 in 100 ter razliko med 'teen' in 

'ty'.  

 

7. U str. 103, nal. 3 – Iskanje števil na sliki: Učenci na sliki poiščejo 8 skritih števil. Ta števila so: 93, 69, 89, 54, 37, 21, 100, 12.  

 

8. DZ str. 79, nal. 1 –Iskanje pravih števil: Učenci obkrožijo število, ki je zapisano na levi strani. 

 

9. DZ str. 79, nal. 2 – Zapis števil: Učenci napišejo števila v levem okvirčku po vrsti, od največjega do najmanjšega.  

 



10.  Zaključek:  Igrajte se igro, kjer prvi učenec reče eno, dve ali tri številke po vrsti od številke ena naprej, naslednji učenec nadaljuje in izreče 

naslednjo eno, dve ali tri številke, npr. prvi učenec reče one, two, naslednji reče three, tretji nadaljuje four, five, six in tako naprej do sto. Vsak 

izmed učencev se sam odloči, koliko številk bo povedal, ne sme pa jih več kot tri. 

Dodatne naloge in dejavnosti: / 

Domača naloga: DZ str. 80, nal. 3-5 in/ali prepis okvirčka Remember BOX v učbeniku na strani 103 v zvezek  

Opombe/Evalvacija:  

 

 

  



Unit 4: Family ties Razdelek: B – Wizzalinda is fifty-eight 

NASLOV UČNE URE: Seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje števil do 100 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 4/6 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

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

1. Uvodna motivacija – Igra Bingo do 100: Projicirajte 30 števil med 1 in 100, učenci jih 5 izberejo in napišejo v zvezek. V različnem vrstnem 

redu jih narekujte, učeni pa si števila, ki jih imajo zapisana, ko jih slišijo, odkljukajo. Zmagovalec je tisti, ki prvi odkljuka vsa števila.  

 

2. U str. 104, nal. 4a – Zaporedje števil: Učenci dopolnijo zaporedja števil v učbeniku. V zvezek lahko napišejo še več števil, ki sledijo.  

 
3. U str. 104, nal. 4b – Pisanje uganke: Učenci v zvezek napišejo nekaj podobnih zaporedij in jih dajo sošolcu/sošolki, da jih reši. 

 
4. U str. 104, nal. 5 – Igra Wizzius: Učenci najprej ugotovijo pravilo igre. Nato štejejo tako, da vsak pove eno število, namesto večkratnikov 

števila 3 rečejo besedo Wizzius. Igra je lahko tudi tekmovalne narave, pri kateri učenec, ki se zmoti, izpade iz igre. Igra se na začetku izvede 

frontalno, nato pa lahko v manjših skupinah. 

 
5. U str. 104, nal. 6a – Igra vlog: Oglejte si izgovorjavo matematičnih znakov +, –, =, x in :. Učenci v dvojicah odigrajo dialog med Charlijem in 

Emily.  

 

6. U str. 104, nal. 6b – Reševanje računov: Učenci v dvojicah drug drugemu zastavljajo račune. Ko končajo z računi v učbeniku, lahko drug 

drugemu napišejo dodatne račune v zvezek.   

 

7. DZ str. 81, nal. 6a – Branje in povezovanje števil: Učenci povežejo števila po vrsti, kot so napisana na desni strani. Če jih pravilno povežejo, 

dobijo sliko hiše. 

 

8. DZ str. 81, nal. 6b – Risanje in narekovanje števil: Učenci v mrežo A narišejo sliko tako, da povežejo števila med sabo. Ta števila v dvojicah 

narekujejo drug drugemu in jih povežejo v mreži B.  

 



9.  Zaključek – Igra more/less: Učenci delajo v dvojicah. Eden izmed učencev si zamisli število od ena do 100. Drugi učenec ugiba: Is it more 

than 65? Is it less than 82? vse dokler ne ugane števila. Nato zamenjata vlogi. Igro lahko izvajate tudi s celim razredom. 

Dodatne naloge in dejavnosti: Učenci drug drugemu v dvojicah pišejo na hrbet s prstom števila do 100 in ta števila poimenujejo. Če je učencem 
dejavnost prelahka, lahko nato učenec, ki število ugiba, pove še račun, ki temu številu ustreza, npr. za število 20 lahko reče: Four times five is twenty. 

Domača naloga: DZ str. 82, nal. 7a, 7b, 8 in/ali prepis računov v učbeniku (nal. 6b, str. 104) z besedo v zvezek. 

Opombe/Evalvacija:  

 

  



Unit 4: Family ties Razdelek: B – Wizzalinda is fifty-eight 

NASLOV UČNE URE: Pogovor o starosti družinskih članov 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 4/7 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, majhna mehka žogica, 
flomastri, baloni, meter, (slike oseb), ter drugi didaktični pripomočki po želji 

1. Uvodna motivacija - Računanje: Podajajte si žogico. Učenec, ki vrže žogico, pove račun, ki ga učenec, ki žogico ujame, reši. Igro nadaljujte.   

 

2. Igra z baloni: Vsak učenec si vzame in na mehko napihne en balon. Nato nanj napiše število med 10 in 100. Ko začnete predvajati glasbo 

(npr. rap števil do 100), se učenci začnejo gibati po razredu in odbijati balone (ne samo svojega, ampak tudi druge). Ko glasbo prekinete, vsak 

učenec vzame svoj balon in se pridruži eni skupini najmanj 3 in največ 4 učencev. Nato dobijo učenci te skupine različne naloge, npr: balone 

skrijejo za hrbet in si po angleško povedo števila ter se razvrstijo od največjega do najmanjšega ali obratno, sestavijo z vsemi štirimi števili 

račune seštevanja in odštevanja ipd. 

 

3. U str. 105, nal. 7a – Spraševanje in odgovarjanje: Najprej si skupaj poglejte slike dveh družin in primere dialogov. Naredite nekaj primerov 

dialogov s celim razredom, nato pa si učenci v dvojicah izberejo vsak eno družino; družino A ali B. Pogovarjajo se o članih družine, njihovih 

imenih in njihovi starosti, kot kažejo primeri. Če želite narediti nalogo bolj komunikacijsko, učenca pokrijeta drugo družino, tako da je ne vidita in 

si ob pogovoru zapisujeta v zvezek člane družine, njihova imena in starost. Na koncu preverita, če sta vse prav napisala.  

 

4. U str. 105, nal. 7b – Spraševanje in odgovarjanje: Skupaj si oglejte primere v nalogi, učenci naj ugotovijo, kaj pomenijo. Naredite nekaj 

primerov z družinami na slikah v nalogi 7a. Če imajo učenci težave z rabo teh izrazov, na tablo nalepite slike oseb, pod njimi napišite izmišljena 

imena in starost. Najprej vi sprašujte učence, koliko je kdo starejši/mlajši od druge osebe, nato pa naj sprašujejo učenci. Na koncu v dvojicah 

naredijo nalogo v učbeniku. 

 

5. U str. 105 – Miles of Smiles: Preberite šalo in po potrebi razložite dvojni pomen glagola 'count on' – šteti, računati na (koga) 

 

6. U str. 105, nal. 8a – Spraševanje in odgovarjanje: Učenci se v dvojicah pogovarjajo o svojih družinah. Drug drugega sprašujejo o imenih, 

starosti, najstarejših in najmlajših članih in o tem koliko let je kdo starejši oz. mlajši od drugih članov družine.  

 



7. U str. 105, nal. 8b – Pisanje o družini: Skupaj si oglejte primer opisa družine. Učenci na podlagi primera opišejo svojo družino.  

 

8. Zaključek: DZ str. 83, nal. 9a, 9b – Merjene dolžine predmetov: Učenci najprej ugibajo dolžino predmetov, narisanih v delovnem zvezku 

(copat, šolska torba, noga, knjiga, radirka, svinčnik), nato pa jih izmerijo in napišejo pravo dolžino, Pogovorite se o tem, pri kateri stvari so se 

najbolj zmotili med oceno dolžine in izmerjeno dolžino. Z učenci lahko organizirate tudi tekmovanje, kjer ugibajo dolžino ostalih predmetov v 

razredu, ki jih izmerite in ugotovite, kateri izmed učencev je najbolj pravilno uganil dolžino predmetov.   

Dodatne naloge in dejavnosti: Učenci poskusijo prikazati številke s prsti, rokami ali telesi (v manjših skupinah), ostali učenci pa ugibajo, katero 

število prikazujejo.  

Domača naloga: DZ str. 83, nal. 10 

Opombe/Evalvacija:  

 

 

  



RAZDELEK C: Wizzy's relatives 
VSEBINSKI 

NASLOV 
SKLOPA 

Opis sorodnikov 

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 sorodnike; 

- vprašati in povedati, kakšen je 
nekdo po značaju.  

 
Medpredmetno povezovanje:  

- DRU 

- GUM 

Besedišče in izreka: 
– sorodniki; 
– opis značaja ljudi. 
 
Slovnica:  
– pridevniki za opisovanje značaja; 
– svojilni zaimki v pridevniški rabi (my, 

your, his, her);  
– glagol biti (trdilna, nikalna, vprašalna 

oblika, kratki odgovori);  
– osebni zaimki I, you, he, she, it, they; 
– vprašalnice z What (What is he/she 

like?);  
– kratki odgovori. 

Poslušanje: 
– pogovori in besedila, vezana na 

tematiko sorodnikov in opisa značaja; 
– besedišče, vezano na tematiko 

sorodnikov in opisa značaja; 
– dejstva in trditve; 
– rima; 
– rešitve nalog; 
– pravilna izreka. 

 
Branje: 
– navodila; 
– trditve in vprašanja; 
– poimenovanje besedišča, vezanega 

na tematiko sorodnikov; 
– pogovori in besedila, vezana na 

tematiko opisa značaja; 
– besedilo rime; 
– razlage (Remember box, Look); 
– šala. 

 
Govor:  
– sodelovanje v dialogih in pogovorih; 
– izreka rime;  
– zastavljanje vprašanj in odgovori na 

njih; 
– odgovori na vprašanja učitelja in 

sošolcev; 
– opis značaja. 

Vaje v UČBENIKU: 
Str. 106 - 110 
 
Vaje v DELOVNEM 
ZVEZKU: 
Str. 84 - 89 
 
DODATNE vaje: 
e-gradiva na spletni strani 
 
 



 
Pisanje:  
– zapiski; 
– odgovori in rešitve nalog; 
– opis značaja svojih sorodnikov 
– opis družine; 
– elektronsko sporočilo;  
– 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 

 

  



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 4: Family ties Razdelek: C – Wizzy's relatives 

NASLOV UČNE URE: Sorodniki 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 4/8 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, slike Wizzyjevih sorodnikov, 
mehka žogica, ter drugi didaktični pripomočki po želji 

1. Uvodna motivacija – Ugibanje starosti: Učencem zastavite uganko – uganiti morajo starost enega izmed vaših sorodnikov ali enega izmed 
znanih osebnosti. Ugibajo z rabo povedi: Is he/she '54'? Vi jim odgovarjate: No, he/she is younger/older than '54'. Učenec, ki ugane, si izbere 
drugo osebo (sorodnika ali znano osebo) – ostali učenci ugibajo, koliko je oseba stara.  

 

2. U str. 106, nal. 1 – Poslušanje: Učenci poslušajo besedilo in ugibajo, kdo je kdo na sliki.  

 
3. U str. 106, 107, nal. 2a, 2b – Branje: Učenci tiho preberejo besedilo in povežejo osebe s pridevniki v nalogi 2b. Razložite jim pomen besede 

'cousin' v okvirčku LOOK! in njeno rabo tako za ženski kot moški spol (bratranec/sestrična). Slike Wizzyjevih sorodnikov lahko pritrdite na tablo 

in pod njimi napišete njihova imena. Pridevnike iz naloge 2b napišite okrog slik, učenci naj pridejo k tabli in jih povežejo z osebami. Preverite 

tudi razumevanje drugih delov besedila, npr., z zastavljanjem vprašanj: Who can aunt Bella fight? What's her nickname? What can uncle Berry 

turn you into? Has Wizangela got any brothers or sisters? What does Wizolino like to do? What does Wizzo like to do? What food doesn't 

Wazzo like? When is Uncle Berry's bat happy? 

 

4. U str. 107, nal. 3 – Povezovanje: Učenci s pomočjo slovarčka na koncu delovnega zvezka povežejo pridevnike za opise oseb z njihovimi 

sinonimi oz. opisi. Učenci lahko tudi v dvojicah vadijo besedišče tako, da nekdo reče npr. smart, drugi pa reče clever.  

 
5. U str. 107, nal. 4 – Zapis povedi o Wizzyjevih sorodnikih: Učenci individualno ali v dvojicah opišejo Wizzyjeve sorodnike tako, da uporabijo 

pridevnike iz nalog 2b in 3.    

 

6. U str. 107 – Miles of Smiles: Skupaj preberite šalo. Učence lahko vprašate, kdo je njihov heroj in zakaj.  

 

7. U str. 107 – Remember BOX: Učence opozorite na tvorbo vprašanja What is he/she like? In povejte nekaj primerov.  

 



8. Zaključek: Skupaj tvorite verigo tako, da vsak vpraša in odgovori, npr. vi vprašate What is Uncle Berry like?, učenec, ki vam je najbližje 

odgovori: He's clever., in zastavi naslednje vprašanje: What is aunt Bella like? Itn. Pri tej dejavnosti lahko stojite v krogu ali pa si mečete mehko 

žogico. 

Dodatne naloge in dejavnosti: Igra s slikovnimi karticami: Slike razporedite po različnih delih in ko eno od teh kartic poimenujete, morajo učenci teči, 
s prstom pokazati, skakati kot zajci … do omenjene kartice. 

Domača naloga: DZ str. 84, 85, nal. 1-3 

Opombe/Evalvacija:  

  



Unit 4: Family ties Razdelek: C – Wizzy's relatives 

NASLOV UČNE URE: Opisi sorodnikov in njihovih značajev 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 4/9 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

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

1. Uvodna motivacija – Bingo: Na tablo napišite besedišče iz C razdelka. Pri tem naj vam pomagajo učenci tako, da jih sprašujete, npr. What is 
Uncle Berry like? Predlog besed: clever, brave, lively, happy, shy, fussy, lazy, nice, friendly, cousin, aunt, uncle. Učenci v zvezek narišejo 
pravokotnik s šestimi okvirčki (2x3). V vsak okvirček napišejo eno izmed besed, ki si jih izberejo s table. Kličite posamezne besede in če jo 
imajo učenci napisano, jo prečrtajo. Prvi učenec, ki prečrta vse besede, je zmagovalec.  

 
2. U str. 108, nal. 5a – Spraševanje in odgovarjanje: Skupaj si oglejte primer pogovora med dvema učencema, naredite nekaj primerov s celim 

razredom, nato pa se učenci v dvojicah pogovarjajo o značaju svojih sorodnikov. 
 

3. U str. 108, nal. 5b – Spraševanje in odgovarjanje: Podobno kot v prejšnji nalogi, si najprej skupaj oglejte primer pogovora med dvema 

učencema o številu in značaju sorodnikov ter o najljubših bratrancih/sestričnah.   

 

4. U str. 108, nal. 5c – Pisanje: Učenci preberejo primer opisa sorodnikov in s pomočjo primera opišejo svoje sorodnike.  

 

5. U str. 108, nal. 6 – Pravilno in napačno:  Učencem najprej ustno zastavite nekaj ugank o sorodstvenih razmerjih (npr. Your mother's mother 

is your grandmother. True or false?) in če ste povedali pravilno trditev, vstanejo, drugače pa še naprej sedijo. Nato rešijo nalogo v učbeniku. 

 

6. DZ str. 86, nal. 6 – Daj petko 

 

7. Zaključek – Razredna tekma: Kdor v dveh minutah napiše čim več družinskih članov in sorodnikov je zmagovalec razreda in določi, katero 

pesem bodo učenci poslušali na začetku naslednje šolske ure.  

Dodatne naloge in dejavnosti:  

Domača naloga: DZ str. 86, nal. 5 



Opombe/Evalvacija:  

 

 

  



Unit 4: Family ties Razdelek: C – Wizzy's relatives 

NASLOV UČNE URE: osebni zaimki 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 4/10 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

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

1. Uvodna motivacija – Uganke: Učenci ugibajo, koga opisujete, npr. Your uncle's son is your ____. Uganke lahko sestavijo učenci.  
 

2. U str. 109, nal. 7 – Osebni zaimki: S pomočjo slik posameznih oseb ali skupine oseb oz. s kazanjem na učence ponovite pomen osebnih 

zaimkov (I, she, he, it, you, they, we).Rešite nalogo v učbeniku. Učenci lahko tudi tvorijo povedi, npr. He is my uncle. They are my parents.  

 

3. DZ str. 86, nal. 4 – Osebni zaimki  

 

4. U str. 109, nal. 8 – Pesem: Pesem se izgovarja ritmično, dejanja v pesmi se kažejo z gibi:  

 

These are Grandma's glasses, (s prsti oblikujemo očala in jih položimo na oči) 

This is Grandma's hat. (z roko pokažemo, kot da dajemo klobuk z glave) 

This is the way she folds her hands (prekrižamo roke) 

And puts them on her lap (prekrižane roke damo v naročje) 

Ponovimo enake gibe za dedka.  

 

5. U str. 110, nal. 10a, 10b – Igra s kocko My awesome family: Učenci mečejo kocko in sestavijo svojo zgodbo. V zvezek si najprej samo 

zabeležijo odgovore, npr. 1. – nice, nato pa jo v razredu ali za domačo nalogo v celoti prepišejo.  

 
6. Zaključek: Učenci preberejo svoje zgodbe in jih primerjajo med sabo. 

Dodatne naloge in dejavnosti: Na internetu poiščite vaje za utrjevanje osebnih zaimkov in jih rešujte s celim razredom, individualno ali v dvojicah 
tako, da si učenci odgovore zapišejo v zvezek, internetno stran z vajami projicirajte na tablo (npr. 
https://agendaweb.org/exercises/grammar/pronouns/personal-he-she-it-they 

https://agendaweb.org/exercises/grammar/pronouns/personal-he-she-it-they


Domača naloga: DZ str. 87, nal. 7, 8 in/ali U str. 110, nal. 10b – zapis zgodbe v zvezek 

Opombe/Evalvacija:  

 

  



Unit 4: Family ties Razdelek: C – Wizzy's relatives 

NASLOV UČNE URE: Pisanje elektronskega sporočila  

ZAPOREDNA ŠT. URE: 4/11 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

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

1. Uvodna motivacija – Pesem These are Grandma's glasses: Ritmično povejte pesem in jo prikažite z gibi.  
 

2. DZ str. 88, nal. 10a – Branje in povezovanje: Na kratko obnovite vsebino risanke Neverjetni in se pogovorite o junakih, ki nastopajo v njej. 

Učencem lahko pokažete tudi reklamo za risani film na kanalu YouTube. Učenci preberejo besedilo v delovnem zvezku in napišejo imena 

poleg slik.   

 

3. DZ str. 89, nal. 10b – Dopolnjevanje: Učenci dopolnijo povedi (sorodstvena razmerja).  

 

4. DZ str. 89, nal. 10c – Odgovarjanje na vprašanja 

 
5. U str. 109, nal. 9 – Pisanje: Preberite elektronsko sporočilo, pogovorite se o strukturi pisanja sporočila ali pisma (kaj napišemo na začetek, 

kako zaključimo sporočilo). Učenci v zvezek napišejo odgovor na sporočilo tako, da opišejo svojo družino (imena, starost, značaj). Pri pisanju 

si pomagajo s primerom sporočila v učbeniku.  

 

6. Zaključek: Učenci preberejo svoja elektronska sporočila. 

Dodatne naloge in dejavnosti:  

Domača naloga: DZ str. 88, nal. 9; 89, nal. 11  

Opombe/Evalvacija:  

  



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 

 Besedišče in izreka: 
– družinski člani in sorodstvena 

razmerja;  

– števila od 20 do 100; 

– younger than/older than; 

– the youngest/the oldest; 

– matematični izrazi plus, minus, times, 

divided by, is; 

– pridevniki za opisovanje značaja. 

 
Slovnica: 
– svojilni zaimki v pridevniški rabi (my, 

your, his, her); 

– saški rodilnik (Charlie's sister);  

– glagol biti (trdilna, nikalna, vprašalna 

oblika, kratki odgovori); 

– vprašalnice s Who (Who's this?, Who's 

the youngest in your family?), What 

(What's six times five?), How (How old 

is your grandpa?),How many (How 

many people are there in your family?, 

How many years younger than 

grandpa is grandma?);  

– glagol imeti (trdilna, nikalna, vprašalna 

oblika, kratki odgovori); 

– any; 

– There is/are; 

– What is/are … like? 

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. 111 
 
Chatterbox: str. 112, nal. 
1-3 
 
Ciljno znanje in strategije 
učenja/Treasure stones: 
str. 113 
 
Vaje v DELOVNEM 
ZVEZKU: 
Str. 90 – 92, nal. 1 – 5 
 



Učne oblike:  

- frontalna 

- individualna 

- delo v dvojicah 

- delo v skupinah 

Učne metode: 

- razlaga 

- razgovor 

- did. igra 

- delo s slušnim posnetkom  
 

 

  



Unit 4: Family ties Razdelek D Revision 

NASLOV UČNE URE: Utrjevanje znanja učne enote 4 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 4/12 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

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

1. Razgovor o učni enoti 4: Z učenci se pogovorite o tem, kaj vse so se v učni enoti 4 naučili. 

 

2. U str. 112, nal. 1 – Ponovitev jezikovnih funkcij: Učenci v zvezek na kratko napišejo rešitve, lahko pa nalogo učencem skopirate in 

vprašanja in odgovore povežejo na listu, ki ga pritrdijo v zvezek. Iz vprašanj in odgovorov se lahko naredi igra spomin, ki jo učenci igrajo tako, 

da iščejo pare med vprašanji in odgovori.  

 

3. U str. 112, nal. 2 – Preverjanje rešitev in poprava napak: Učenci poslušajo rešitve in preverijo, če so pravilno povezali vprašanja in 

odgovore v 1. nalogi. Med poslušanjem ustavite posnetek in učence vprašajte, kateri odgovor sledi.   

 

4. U str. 112, nal. 3 – Igra vlog: Učenci vadijo dialoge iz prve naloge v dvojicah tako, da eden izmed njiju zastavi vprašanje, drugi pa odgovori. 

Pri tem se lahko vživijo v vlogi Wizzy, ki sprašuje in Emily, ki odgovarja. Nato vlogi zamenjata.   

 

5. U str. 113 Treasure stones –  Pregled ciljnega besedišča in aktivnosti na temo učenja učenja: Učenci v dvojicah naredijo naloge od 1 do 

5. Pri 6. nalogi izberejo eno izmed besed, ki se jim zdi težja in jo napišejo na roko. Pri tem so lahko ustvarjalni in besedo okrasijo oz. napišejo 

kot tatu. Cilj dejavnosti je, da besedo večkrat vidijo in si jo lažje zapomnijo. Dejavnost lahko ponovite večkrat med šolskim letom za različno 

besedišče.  

 

6. DZ str. 91, nal. 3 – Utrjevanje znanja: Učenci v dvojicah drug drugega sprašujejo o tem, kdo je kdo na družinskem drevesu.  

 

7. Zaključek učne ure - U str. 111 – Namizna igra: Učenci v manjših skupinah izvedejo namizno igro in poimenujejo slike oz. odgovorijo na 

vprašanja. 

Dodatne naloge in dejavnosti: / 



Domača naloga: DZ str. 90, nal. 1, 2 in/ali U str. 112, nal. 1 – prepis vprašanj in pripadajočih odgovorov v zvezek 

Opombe/Evalvacija ure:  

 

  



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: 
– družinski člani in sorodstvena 

razmerja;  

– števila od 20 do 100; 

– younger than/older than; 

– the youngest/the oldest; 

– matematični izrazi plus, minus, times, 

divided by, is; 

– pridevniki za opisovanje značaja. 

 
Slovnica: 
– svojilni zaimki v pridevniški rabi (my, 

your, his, her); 

– saški rodilnik (Charlie's sister);  

– glagol biti (trdilna, nikalna, vprašalna 

oblika, kratki odgovori); 

– vprašalnice s Who (Who's this?, 

Who's the youngest in your family?), 

What (What's six times five?), How 

(How old is your grandpa?),How 

many (How many people are there in 

your family?, How many years 

younger than grandpa is grandma?);  

– glagol imeti (trdilna, nikalna, 

vprašalna oblika, kratki odgovori); 

– any; 

– There is/are; 

– What is he/she like?. 
 

Branje: 

– Cilji enote.  
 
Samoevalvacija znanja učne enote 4 
 
Posredovanje: 
– pogovor o obravnavanih temah; 
– pogovor o naučenem; 
– načrtovanje in evalvacija lastnih 

procesov učenja. 
 

Vaje v UČBENIKU: 
Str. 114 
 
Vaje v DELOVNEM 
ZVEZKU: 
Str. 92, nal. 4,5 
Mini projekt, str. 93 
 



Učne oblike:  

- frontalna 

- individualna 

- delo v dvojicah 

Učne metode: 

- samovrednotenje znanja 

- izdelava knjige 

- risanje. 
 

 

  



 

Unit 4: Family ties Razdelek E: Check back 

NASLOV UČNE URE: Samoevalvacija znanja, mini projekt 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 4/13 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, A4 listi, škarje, barvice, 
flomastri, nalepke 

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

strani 114. S palcem pokažejo, kako dobro menijo, da znajo določen cilj (palec navzgor – dobro, palec naravnost – delno/srednje dobro, palec 

navzdol – slabo).  

 

2. U str. 114 – 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.  

 

3. DZ str. 92, nal. 4 – Komunikacijske funkcije: Učenci izberejo 5 kvadratov iz mreže in jih napišejo pod mrežo. Nalogo lahko popestrijo tako, 

da z zaprtimi očmi izberejo kvadrate, ki jih bodo rešili ali da drug drugemu povedo, kateri kvadrat morajo rešiti.  

 

4. DZ str. 92, nal. 5 – Pisanje besed na magične kamenčke: Učenci iz enote izberejo enajst besed, ki se jih bodo zapomnili in jih napišejo na 

magične kamenčke. V dvojicah drug drugemu pokažejo, katere besede so napisali. Kamenčke lahko kasneje pokrijejo in se poskušajo 

spomniti, kaj so napisali nanje.  

 

5. DZ str. 93  Mini projekt – izdelava mini knjige: Učenci po navodilih izdelajo mini knjigo. Pri postopku izdelave jih vodite, prikažite postopek 

izdelave korak za korakom, predlagajte, kaj naj napišejo na vsako stran knjige (najprej splošni opis družine, nato na vsako stran opis enega 

družinskega člana, lahko vključijo tudi hišne ljubljenčke). Družinske člane lahko narišejo ali nalepijo fotografijo. Na koncu naj izdelajo 

naslovnico knjige in jo okrasijo. Knjigo nato predstavijo drug drugemu. 

Dodatne naloge in dejavnosti: / 



Domača naloga: Učenci doma do konca izdelajo ali okrasijo knjigo. 

Opombe/evalvacija ure:  

 

  



NEOBVEZNE VSEBINE 

RAZDELEK F: Slurp up words: Extended family 
VSEBINSKI 

NASLOV 
SKLOPA 

Širša in sestavljena družina 

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 
družinskih članov in sorodnikov; 
- se pogovarjajo o družinah.  
- dopolnjujejo povedi o družinah. 
 
Medpredmetno povezovanje:  

- DRU 
 

Besedišče in izreka: 
– Člani širše in sestavljene družine. 

 
Slovnica:  
– Present Simple.  

Poslušanje: 

– besedišče, povezano s širšo oz. 
sestavljeno družino. 
 

Branje: 

– navodila; 

– vprašanja; 

– povedi povezane s širšo oz. 
sestavljeno družino. 
 

Govor:  

– sodelovanje v dialogih in pogovorih; 

– odgovori na vprašanja. 
 
Posredovanje: 
– pogovor o članih širše oz. sestavljene 

družine; 
– vključevanje znanj iz drugih 

predmetov. 
 

Vaje v UČBENIKU: 
Str. 115, nal. 1,2 
 
DODATNE vaje: 
e-gradiva na spletni strani 
 
 

Učne oblike:  

- frontalna 

- individualna 
 

Učne metode: 

- Razlaga 

- Razgovor 

- Delo z besedilom. 
 

 



  



NEOBVEZNE VSEBINE 

RAZDELEK 
G – Crossing cultures: A traditional Slovenian 

wedding 

VSEBINSKI 
NASLOV 
SKLOPA 

Slovenska poroka 

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 
povezovanjem povedi. 
 
Medpredmetno povezovanje: 

- DRU 

Besedišče in izreka: 
– dejavnosti povezane s praznovanjem 

poroke. 
 

Slovnica:  
– Present Simple. 

Poslušanje: 

– besedilo o praznovanju poroke v 
Sloveniji. 
 

Branje: 

– navodila; 

– besedilo o praznovanju poroke; 

– trditve o praznovanju poroke. 
 
Posredovanje: 
– pogovor o različnih praznovanjih 

poroke; 
– razlaga in povzemanje slišanih in 

branih besedil; 
– vključevanje znanj iz drugih 

predmetov. 
 

Vaje v UČBENIKU: 
Str. 116, nal. 1,2 
 
Vaje v DELOVNEM 
ZVEZKU: 
 
DODATNE vaje: 
e-gradiva na spletni strani 
 

Učne oblike:  

- frontalna 

- individualna 
 

Učne metode: 

- Razlaga 

- Razgovor 

- delo s slušnim posnetkom 

- delo z besedilom. 
 

 

 



NEOBVEZNE VSEBINE 

RAZDELEK 
H – Let's step beyond English: Families around the 

world 

VSEBINSKI 
NASLOV 
SKLOPA 

Raznolikost družin 

IZOBRAŽEVALNI CILJI 
JEZIKOVNA ZNANJA 
(besedišče in izreka, 

slovnica) 

SPRETNOSTI IN 
PREVLADUJOČE 

DEJAVNOSTI UČENCEV 

VAJE V UČBENIKU, 
DELOVNEM ZVEZKU 
IN DODATNE VAJE 

Učenci:  

- berejo besedilo o različnih 
družinah;  

- povezujejo dele besedila s 
slikami; 

- se pogovarjajo o svoji 
družini. 

 
Medpredmetne povezave:  

- DRU 
 

Besedišče in izreka: 
– družinski člani;  
– dejavnosti v družinah. 

 
Slovnica:  
– Present Simple;  
– Odgovori na vprašanja v sedanjiku. 

Branje: 

– navodila; 

– besedilo o različnih družinah.  
 

Govor:  

– zastavljanje vprašanj in odgovori na 
njih; 
odgovori na vprašanja učitelja in 
sošolcev. 
 

Posredovanje: 
– pogovor o družinah; 
– vključevanje znanj iz drugih 

predmetov. 
 
 

Vaje v UČBENIKU: 
Str. 117, nal. 1,2 
 
DODATNE vaje: 
e-gradiva na spletni strani 
 

Učne oblike:  

- frontalna 

- individualna 

- delo v dvojicah 
 

Učne metode: 

- Razlaga 

- razgovor 

- demonstracija 

- delo z besedilom. 
 

 

  



NEOBVEZNE VSEBINE 

RAZDELEK I – Storytime: Goldilocks and the Three Bears 
VSEBINSKI 

NASLOV 
SKLOPA 

Zlatolaska in trije medvedki 

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 in 

povežejo slike z deli besedila;  
– berejo slikopis; 
– izkažejo razumevanje 

besedila z dopolnjevanjem 
povedi. 

 
Medpredmetne povezave:  

- ŠPO 
 

Besedišče in izreka: 
– besedišče iz zgodbe. 
 
Slovnica:  

- Present Simple. 

Poslušanje: 

– zgodba. 
 

Branje: 

– navodila; 

– zgodba. 
 
Posredovanje: 
– razlaga in povzemanje slišanih in 

branih besedil; 
– pogovor o zgodbi; 
– vključevanje znanj iz drugih 

predmetov. 
 

Vaje v UČBENIKU: 
Str. 118-119, nal. 1-4 
 
DODATNE vaje: 
e-gradiva na spletni strani 
 

Učne oblike:  

- frontalna 

- individualna 

- delo v dvojicah 
 

Učne metode: 

- Razlaga 

- razgovor 

- demonstracija 

- delo s slušnim posnetkom 

- delo z besedilom. 
 

  



NEOBVEZNE VSEBINE 

RAZDELEK J – Reading for fun: Space Buddies – Episode 4 
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 
4. del zgodbe v nadaljevanjih. 
 

Besedišče in izreka: 
– besedišče na temo sorodnikov.  

 
Slovnica:  
– glagol biti (trdilna, vprašalna oblika, 

kratki odgovori);  
– Present Simple. 

Poslušanje: 

– 4. del stripa v nadaljevanjih. 
 

Branje: 

– 4. 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. 120 
 

Učne oblike:  

- frontalna 

- delo v dvojicah 

- delo v skupinah 
 

Učne metode: 

- delo s slušnim posnetkom 

- delo z besedilom. 
 

 

  



Unit 4: Family ties 

Razdelek: 

F Slurp up words: Extended family 

G Crossing cultures: A traditional Slovenian wedding 

NASLOV UČNE URE: Širša družina, poroka 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 4/14 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, (knjige klasičnih pravljic, 
zgodb), ter drugi didaktični pripomočki po želji 

1. Uvodna motivacija – Družine v pravljicah, zgodbah: Učencem pokažite in se z njimi pogovorite o družinskih članih v različnih pravljicah in 

zgodbah (npr. Volk in trije kozlički, Sneguljčica, Pepelka, Harry Potter ipd.).   

 

2. U str. 115, nal. 1 – Dopolnjevanje: Učenci dopolnijo povedi z besedami v okvirčku. Če ne bodo vedeli, katera beseda ustreza v besedilo, naj 

ugibajo. Razložite jim pomen besed, ki jih ne poznajo. Preberite jim besedilo v rumenem okvirčku. 

 
3. U str. 115, nal. 2 – Odgovori na vprašanja: S pomočjo vprašanj se pogovorite o družinah učencev. Pogovor naj poteka tako, da govorijo 

samo tisti učenci, ki o tem želijo govoriti.  

 

4. U str. 116, nal. 1 – Poslušanje in branje: Poslušajte besedilo o tradicionalni slovenski poroki. Vprašajte učence, če so jo že kdaj videli in kako 

je potekala. Tradicionalno slovensko poroko lahko primerjajo s porokami, ki so jih videli.  

 

5. U str. 116, nal. 2 – Povezovanje delov povedi: Učenci povežejo dele povedi glede na besedilo v nalogi 1. 

 

6. Zaključek ure: Na spletu si oglejte (tradicionalno) poroko v Sloveniji oziroma v drugih krajih. Lahko si ogledate tudi izsek iz kraljeve poroke v 

Veliki Britaniji oziroma kakšne druge znane poroke.   

 

Dodatne naloge in dejavnosti: 

Domača naloga: / 

  



Unit 4: Family ties 
Razdelek: 

H – Let's step beyond English: Families around the world 

NASLOV UČNE URE: Raznolikost družin  

ZAPOREDNA ŠT. URE: 4/15 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

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

1. Uvodna motivacija – Različne družine: Vprašajte učence, kakšne družine poznajo, oz. koliko članov imajo družine, ki jih poznajo. S 

pogovorom jim pomagajte do spoznanja, da so družine zelo različne z različnim številom članov, hobiji, dnevnimi opravili ipd. 

 

2. U str. 117, nal. 1 – Poslušanje in branje: Poslušajte besedilo in se pogovorite o vsebini besedila. Nato učenci povežejo slike z deli besedila. 

 

3. U str. 117, nal. 2 – Odgovarjanje na vprašanja: S pomočjo vprašanj v nalogi 2 se pogovorite o družinah učencev. Nalogo lahko učenci 

izvajajo tudi v dvojicah. 

 
4. Zaključek ure: Oglejte si videoposnetek o družinah po svetu, npr. https://www.youtube.com/watch?v=y2r2C26RCYs  

 

Dodatne naloge in dejavnosti: Vključite lahko tudi večjezičnost in primerjate izraze za družinske člane v različnih jezikih ter ugotavljate, kateri so si 

podobni in kateri so različni (npr. mama, mother, Mutter, Madre, Maman ipd.) 

Domača naloga: /  

Opombe/Evalvacija:  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=y2r2C26RCYs


Unit 4: Family ties 

Razdelek: 

I – Storytime: Goldilocks and the Three Bears 

J – Reading for fun: Space Buddies 

NASLOV UČNE URE: Zlatolaska in trije medvedki, strip 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 4/16 DATUM:  RAZRED: 

UČITELJ: 

UČNA GRADIVA IN PRIPOMOČKI: Touchstone 4 - učbeniški komplet, računalnik in zvočniki, interaktivna ali bela tabla, slikovne kartice, pripomočki 
za igro vlog o Zlatolaski (npr. 3 skodelice, 3 žlice, 3 stoli in 3 blazine) ter drugi didaktični pripomočki po želji 

1. Uvodna motivacija – Prikaz besedišča z mimiko: Z mimiko predstavite glavne junake in glavno besedišče zgodbe (besede iz 1. naloge). Na 

primer prikažite spanje, kako se je vročo kašo, kako se je kašo, ki je ravno pravšnja, kako se usede na stol, prikažite gibe očeta medveda, 

mame medvedke in malega medvedka. Učenci ugibajo, katere besede iz zgodbe predstavljate. Vašo vlogo lahko prevzamejo tudi učenci oz. se 

igrajo ugibanje besed s pomočjo mimike v dvojicah.  

 

2. U str. 118, nal. 1 –  Povezovanje besed s slikami: Učenci povežejo slike z ustreznimi besedami. 

 

3. U str. 118, nal. 2 – Poslušanje in branje zgodbe: Učenci ob poslušanju zgodbe sledijo zgodbi v učbeniku. Nato zgodbo preberite vi in se pri 

vsaki sliki ustavite, da jo učenci poimenujejo. Nato zgodbo pripovedujte, učenci pa dvignejo ustrezno slikovno kartico iz zgodbe, ko zaslišijo 

besedo, ki je narisana na kartici. Pri naslednjem pripovedovanju se med zgodbo večkrat ustavite, učenci pa naj povedo, kaj sledi v zgodbi. 

Zgodbo poslušajte in glasno ponovite. Učenci berejo zgodbo v dvojicah drug drugemu (vsak del zgodbe).  

 

4. U str. 119, nal. 3 – Dopolnjevanje povedi: Učenci v dvojicah v zvezek napišejo pravilne rešitve naloge. Pred reševanjem naloge ponovite 

pomen besed v okvirčku.  

 

5. U, str. 119, nal. 4 – Igra vlog: Učenci zaigrajo zgodbo o Zlatolaski in treh medvedkih. Pri tem lahko uporabijo različne pripomočke – 3 

skodelice za kašo in 3 žlice, 3 stole (različnih velikosti, če je možno) in 3 blazine na tleh namesto postelj ipd.  

 

6. U str. 120 – Poslušanje in branje stripa Space Buddies, Episode 4 

 

7. U str. 120 – Igra vlog: Učenci v dvojicah odigrajo dialog v stripu.  

 



Dodatne naloge in dejavnosti: Vi oz. učenci povejte določene povedi iz zgodbe tako, kot bi jo povedala določena oseba iz zgodbe (npr. 'Oh, I'm so 
hungry' – z glasom Zlatolaske, 'Look at my chair' z glasom malega medvedka itn.). Ostali učenci ugibajo, kdo je oseba, ki jo vi ali nekdo izmed 
učencev oponaša. Na spletu si lahko ogledate risanko o Zlatolaski in treh medvedkih, npr. https://www.youtube.com/watch?v=qOJ_A5tgBKM 

Domača naloga: Učenci poskusijo napisati obnovo zgodbe v zvezek (v sedanjiku). Pri tem si pomagajo z zgodbo v učbeniku.  

Opombe/Evalvacija:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qOJ_A5tgBKM

