SREDA, 20. 1. 2021
SLOVENŠČINA (2 uri)
ZGODBE IZ MESTA RIČ-RAČ – PST, VOLK JE V SOBI (Lojze
Kovačič)

1. Naloga: Pogovor
Pomisli na večer, ko greš spat. Mamica te pokrije, nato pokriješ ti svojega medvedka,
tistega, ki si ga danes določil, da sme spati pri tebi. Nato morda sledi še pravljica za
lahko noč …«
In ostaneš sam v sobi. Nekateri zaspite pri zaprtih vratih, spet drugi pri odprtih
vratih, v predsobi pa gori luč. Kako pa ti zaspiš?
Zdaj dobro premisli, kako je bilo, ko si bil majhen. Kako pa si takrat zaspal?
Česa vse je majhne otroke strah, kadar ne dovolijo, da bi mamica zaprla vrata v
sobo, v kateri spijo in kadar prosijo za luč v predsobi?
Vsakega je kdaj pa kdaj čisto majčkeno strah in ga takole uščipne v želodcu. Kdaj?
Kaj takrat misliš?
Tudi Rokca. Veš, česa se je bal ? Ne veš? Pa boš vedel takoj, ko boš izvedel za
naslov zgodbe, katero je napisal pisatelj Lojze Kovačič, naslov pa je »Pst, volk je v
sobi«.
2. Naloga: Poslušanje zgodbice
Nekdo naj ti prebere zgodbico, ti pa dobro poslušaj. Zgodbico najdeš na spodnji
povezavi
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB1BER&pages=76-77
Rokca je bilo zelo strah, zato je sklenil napisati:
V tej sobi nikoli ni bilo volka in ga tudi ne bo. To sem pa napisal zato, če bi
me bilo še kdaj strah.
Obesil je ta napis na steno, da bi ga vedno videl in bral
3. Naloga: Pogovor o zgodbici
- O kom pripoveduje zgodba? Kdaj se dogaja? Kdaj se začne in kdaj konča?
- Najprej je Rokec v temi na svoji postelji zagledal volkov rep. Kaj je pomislil? Kaj je

naredil?
- Nato je sredi sobe zagledal volkove oči. Kaj je pomislil in kaj je naredil sedaj?
- Nato je v kotu sobe zagledal še nekaj groznega. Kaj je pomislil sedaj? Kaj je nared
- Nato je sredi sobe zagledal volkove oči. Kaj je pomislil in kaj je naredil sedaj?
- Nato je v kotu sobe zagledal še nekaj groznega. Kaj je pomislil sedaj? Kaj je
naredil?
- Potem je prišlo jutro. V sobi ni bilo več teme in Rokec se je ozrl naokrog. Kaj je
ugotovil?
- Potem je iznašel recept proti svojemu strahu. Kakšen?

- Česa pa je tebe najbolj strah? Nariši v zvezek Piki.
- Kaj pa bi ti napisal in obesil na steno?
Če želiš, in ti lahko kdo pomaga, lahko napišeš.
4. Naloga: Ponovno poslušanje
Na spodnji povezavi še enkrat poslušaj zgodbico.
https://www.youtube.com/watch?v=S6GLTAqYdPY

LIKOVNA UMETNOST (2uri)
Kiparstvo: OBLIKOVANJE IZ SLANEGA TESTA
V primeru, da imate doma plastelin ali celo glino uparabite le-to. V primeru, če tega
nimate izdelajte slano testo za potrebe naše likovne umetnosti.
1. Slano testo je domača različica plastelina. Pripravljen je zelo enostavno in
hitro, tako da ga lahko pripravite kar skupaj z otrokom; tako priprava postane
del igre in zabave. Tudi če kakšen košček testa zaide v usta, so sestavine
nestrupene.
Kaj potrebujete:





1
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1
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skodelica vode
skodelici moke (bele)
skodelica soli (drobno mlete)
žlica olja

Postopek priprave slanega testa je sila enostaven. V skledo odmerimo vse sestavine.
Z žlico jih rahlo zmešamo skupaj. Ko se začne kazati oblika kepe testa, slano testo za
ustvarjanje denemo na delovno površino (lahko jo še malenkost pomokamo) in
zgnetemo gladko kepo slanega testa.

2. Zdaj bomo polovico testa zavili v folijo ali vrečko, da se nam ne presuši, s
polovico testa pa bomo ustvarjali:
Otroci lahko testo tipajo, mečkajo, gnetejo, valjajo, režejo in izrezujejo.
Pripravimo tudi nekaj orodja: valjar, jedilni nož, modelček za piškote, palčke
za ražnjiče ali kakšen drug pripomoček za odtise.
Pojdimo postopoma :
-

Testo tipajo, vonjajo in predstavijo svoje izkušnje s testom kot snovjo (ga
opišejo kot mehko, trdo, toplo…)

-

Preoblikujejo testo: gnetejo, oblikujejo kroglice v dlani, dodajajo,
odvzemajo (iz kroglic lahko naredijo sneženega moža)
Pri preoblikovanju testa uporabljajo orodje: valjar, lesene palčke.
(Povaljano testo oblikujejo v metulja ali pico in ga okrasijo s pomočjo
palčke- vzorčki)
Svaljkajo testo v kačice in naredijo polža ali palačinko ali skodelico iz
kačic.
Poimenujejo izdelke (predmete), ki so jih naredili, npr. palačinke, klobase,
potičke, polže.

-

-

Naredimo odmor
3. Nadaljujemo z delom. V roke vzemimo testo, ki je bilo zavito v foliji.
Pri matematiki ste spoznali geometrijska telesa, danes jih boste naredili iz slanega
testa.
Prisluhnimo posnetku, ki nam bo v pomoč pri oblikovanju teles : Posnetku lahko
prisluhneš od začetka, še bolj pomembno pa je od 12.00 minute naprej.
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=m1IBlNVgWTXOacGrNMFtqEi0&fbclid=IwAR12
Sz3Pz-U6haUImpDpUsvwaOgiMKoV4tWzkB0vWYNs-6aTdb6MZE5No2w

Ko so VSI izdelki iz testa narejeni, jih naložite na pekač, ki ste ga obložili s papirjem
za peko in jih specite v pečici, ki ste jo segreli na 180 °C (ventilacijska pečica).
Izdelke pecite približno 20 minut. Izdelke iz slanega testa ohladite kar na pekaču.
-Ob konkretnih izdelkih iz gline primerjajo svež in sušen izdelek (ALI OPAZIŠ
KAKŠNO RAZLIKO?)

Izdelke iz plasteline ne sušimo v pečici!!!
Izdelke geometrijskih teles dobro shrani, ker jih boš potreboval, ostale lahko
razstaviš ali podariš.
Veselo na delo!

