
PEPA PIG CAMPING  

 

 

Otroku predvajajte risanko Pujse Pepe (Pepa Pig) dostopno na: 

https://www.youtube.com/watch?v=83r-mGoogxY. 

V risanki se pujsa Pepa z družino – očkom (daddy), mamico (mommy) in bratcem (brother) 

odpravi na taborjenje/kampiranje (camping). Z otrokom skupaj poglejte risanko in ga 

poskušajte vmes že spomniti na sledeče besede, da mu bo lažje pri zapomnitvi besed: 

MAMICA – A MOMMY 
OČKA – A DADDY 
BRAT – A BROTHER 
DRUŽINA – A FAMILY 
PUJS – A PIG 

AVTO - A CAR 
ŠOTOR – A TENT 
VELIK ŠOTOR - BIG TENT 
MAJHEN ŠOTOR - SMALL TENT 
ČAS ZA SPANJE – BED TIME 

SONCE – THE SUN 
DREVO – A TREE 
PALICE – STICKS 
OGENJ – FIRE 
JUHA – SOUP 
SOVA – AN OWL 

 

Ponovite ogled risanke in jo vmes ustavite in vprašajte otroka pod besedah zgoraj. Lahko ga 

poskušate vprašati tudi v angleščini.  

Prej mu povejte, da bosta skupaj poskušala (vi in otrok) razumeti in govoriti ta “smešni tuji 

jezik”. ☺ Da se bosta igrala, da sta Angleža iz druge države daleč, daleč stran. 

Vprašate ga lahko takole: 1. Prepoznavanje besed – WHERE’S … ? (KJE JE … ?) – otrok naj 

anjprej šliši poimenovanje, torej da se “nauči besede” (a tree, a tent …) in jih poveže s sličico. 

Ko pa otrok že usvoji nekaj besed, jih prepozna, naj jih poskuša še poimenovati. 2. Takrat ga 

vprašajte: WHAT’S THIS? (KAJ JE TO) – in pokažete na sličico na ekranu. 

OPOMBA: Izbranih besed je veliko. Vseh otroci ne bodo mogli usvojiti v kratkem času. 

Predlagam vam, da si izberete največ 6-7 besed, ki jih boste poskušali usvojiti z otrokom. 

Risanko lahko pogledate večkrat, saj bo to otroku pomagalo pri zapomnitvi besed in morda 

tudi fraz (npr. too big, collect the sticks …). Pomembno je, da sledite otroku – prepoznavate, 

katere besede ga zanimajo, in ga spodbujate, da jih poskuša tudi samostojno izgovoriti. 

Količina ni pomembna; dobro bo, če se bo opogumil in izgovoril vsaj eno besedo. ☺ 

IDEJA ZA NADALJNO AKTIVNOST (ndgradnja za starejše): “DOTAKNI SE, KAR SLIŠIŠ” 

Ko otrok usvoji besede, lahko skupaj narišeta nekaj besed na kartončke (npr. šotor, sonce, pujs 

…). Skupaj jih poimenujeta in položita predse na tla. Igrata se lahko igrico DOTANKI SE (TOUCH 

IT!). Vi poveste besedo, lahko si ob tem izmislite še en gib, ki bo pomagal otroku, da se spomni 

besede, on pa se jo mora dotakniti. Igra je zabavnejša, če se jo igra več igralcev. Tako da 

povabite še bratce, sestrice, če je to mogoče. ☺ Igro lahko nadgradite tako, da tekmujete, kdo 

se prvi dotakne sličice.  Če pa želite še več zabave, jih razporedite po prostoru in naj otroci 

iščejo sličice. Kdor jo prvi najde/se je dotakne, zmaga. 

Obilo veselja in iznajdljivosti ob igri! 

https://www.youtube.com/watch?v=83r-mGoogxY

