TOREK, 17. 11. 2020
SLOVENŠČINA (2 uri)
JANČEK JEŽEK (Slovenska ljudska pravljica)
1. naloga: Pogovor
Mame velikokrat rečejo otrokom: moja mucka, žabica moja, mišek ... In kaj reče tvoja
mamica? Pa očka? Kaj pa babica in dedek? S katerimi imeni te kličejo doma?
2. naloga: Poslušanje pravljice
V pravljici, ki jo bomo danes brali, se je deček z imenom Janček spremenil v ježka.
Pravljica ima zato naslov Janček ježek.
Nekdo naj ti prebere pravljico v PRILOGI, ti pa dobro poslušaj.
PRILOGA: PRAVLJICA JANČEK JEŽEK

3. naloga: Obnova pravljice s pomočjo vprašanj
Če
-

si dobro poslušal pravljico, boš sedaj lahko odgovoril na zastavljena vprašanja:
Katere osebe si srečali na začetku pravljice?
Kaj si izvedeli o mami?
Kaj si izvedeli o Jančku?
Kako sta živela?
Kaj se je zgodilo nekega dne?
Kdo je odrešil Jančka ?
Kdaj so živele grajske gospodične? (Takrat so se dogajale pravljice!)
Kako so živele? Kako so bile oblečene? Kakšne so bile?

Upam, da ti je bila pravljica všeč, vendar te čaka še ena naloga in sicer boš pri LIKOVNI
UMETNOSTI narisal JANČKA JEŽKA, zato pazljivo preberi navodila za nalogo.

LIKOVNA UMETNOST (2 uri)
SLIKANJE: JESEN
1. Danes bomo slikali naravo. Prelep letni čas, v katerem smo kar nekaj dni uživali. Se
še spomnite prelepih čudovitih barv, ki so nas razveseljevale na sprehodih? No zdaj
teh živopisanih barv skorajda ni več, ker sta veter in slana odpihnila listke.
2. Mi pa si bomo jesen znova pričarali, s pomočjo vodenih barvic in čopiča:
-

Mize zaščitimo s časopisnim papirjem.
Nanj položimo risalni list (ali navaden bel list, če le tega nimaš).
Pripravi jogurtov lonček z vodo, vodene barvice in papirnato brisačo (slika 1 –
glej prilogo spodaj). Za pozneje pa še črn flomaster.

3. »Vodenke« ali vodene barvice uporabljamo samo s pomočjo vode, zato se tudi tako
imenujejo. Navodila za slikanje:
-

-

Pomoči čopič v vodo in kar nekaj časa kroži z njim po barvi. Če je barva presuha,
kar pomoči čopič še enkrat in še večkrat. Z pomočjo rjave barve na risalni list
nariši najprej obrise debel, da boš označil drevesa. Lahko sta dva, trije ali več
(slika 2).
Debla pobarvaj in jim dodaj veje (slika 3).
Zdaj pa drevesom dodaj čim več listkov pisanih jesenskih barv: rumene,
oranžne, rdeče in zelene. Listkov ne rišeš ampak s čopičem »tapkaš« po listu.
Tapkanje pomeni, da čopiča ne vlečeš po papirju, ampak se papirja dotakneš,
dvigneš čopič, pa se spet dotakneš papirja na drugem mestu (slika 4). Krošnje
so lahko zelo košate ali pa manj košate. Sam se odloči. Seveda je veliko listkov
tudi že na tleh (slika 5).

4. Tako! Jesenski gozd je končan (slika 6). Ko se slika posuši, pa vanj s črnim
flomastrom doriši tudi Jančka Ježka.
Veliko užitkov ob ustvarjanju. Fotografije v prilogi so ti lahko v pomoč!

Pomembno za starše:
- Otroke usmerjamo v detajle (drevesa, veje, listki).
- Sami pripravijo likovne pripomočke in pospravijo za seboj.
- Pohvalimo njihov trud!
- Slika naj bo razstavljena na vidnem mestu.
PRILOGA: Fotografije postopka slikanja z vodenimi barvicami
SLIKA 1

SLIKA 4

SLIKA 2

SLIKA 5

SLIKA 3

SLIKA 6

ANGLEŠČINA
Učenci, ki obiskujete tudi neobvezni izbirni predmet angleščina, kliknite na spodnjo
povezavo, kjer boste dobili naloge za ta predmet.
Povezava: http://anjadobiobisketja.weebly.com/
Če pa imate kakršnokoli vprašanje za učiteljico Anjo, jo lahko kontaktirate na sledeči
e-naslov: anjadobiobiske@gmail.com

