TOREK, 5. 1. 2020
SLOVENŠČINA (2 uri)
Radijska igra VOLK IN 7 KOZLIČKOV (Brata Grimm )
1.Naloga: Pogovor
Dobro si oglej naslednje naslovnice pravljic in povej, kdo je književna oseba, ki jo
zaslediš v vseh petih pravljicah? Mislim, da ti ni bilo težko uganiti, da je to volk.

Naštej še nekaj pravljic, kjer zaslediš volka.
Tudi danes boš poslušal pravljico – radijsko igro, kjer boš srečal volka.
Katera pravljica bo to? Izvedel boš,če boš rešil naslednjo uganko
Kaj v trebuhu mi čmoka?
Je to kozličkov čredica?
Ali pa so skale tri,
kar me tako hudo teži? ( Vok in sedem kozličkov )

2. Naloga: Poslušanje radijske igre
 Udobno se namesti in se pripravi na poslušanje pravljice Volk in sedem kozličkov,
posneto kot radijsko igro.

Volk in sedem kozličkov - YouTube

3. Naloga: Po poslušanju











Kako si se počutil med poslušanjem radijske igre? Zakaj si se tako počutil?
Kater književne osebe si srečal v pravljici?
Koliko jih je bilo ?
Koliko je bilo kozličkov?
Koliko pa je bilo vseh koz?
Nekega jutra so morali kozlički ostati sami. Zakaj?
Kako jih je svarila mama? ( se spomniš kaj je rekla)?
In potem je prišel volk. Kako je bilo, ko je prišel prvič?
Kako je bilo, ko je prišel drugič?
In kako je bilo, ko je prišel tretjič?
Nato se je vrnila koza. Kakšen dom je našla?
(Kaj vse je bilo narobe?)
Kako se je pravljica končala.
Da ti bo lažje, lahko radijsko igro poslušaš še enkrat.

4. Naloga: Risanje


V zvezek Piki, nariši pravljico. Poišči prvo prazno stran in ne pozabi na vrh z rdečo
barvico napisati naslova.
Koliko je bilo kozličkov?
VOLK IN SEDEM KOZLIČKOV

LIKOVNA UMETNOST (2 uri)

SLIKANJE: NOVOLETNA JELKA

Simboli novega leta so dobri možje, darila, novoletna jelka.
Novoletno jelko najpogosteje krasimo okoli božiča, spet drugi okoli novega leta. Na
posnetkih, ki ste jih poslali z dobrimi željami in voščili, pa smo učiteljice opazile, da so
bile letos novoletne jelke narejene malo prej. In prav je tako. Jelka je veselje,
svetloba in ljudje kar oživimo, ko se družina zbere in prične okraševati.
Naj bo tako tudi pri današnji uri likovne umetnosti, veliko veselja in dobre volje.

Pripravi:
-

bel papir (risalni list ali A4)
svinčnik, barvice
flomastre (ali voščenke)

 Najprej z navadnim svinčnikom nariši jelko. V prilogi imaš nekaj primerov,
kako lahko narišeš jelko. Potem nariši okraske: balončke, pentlje zvezdice,
lučke… pod jelko lahko narišeš darila.
 Zdaj jelko pobarvaj. Vse okraske na jelki in darila pobarvaj z voščenkami ali
flomastri (kar imaš na razpolago!). Čisto na koncu pobarvaj jelko z navadnimi
barvicami v zeleno. Jelko lahko izrežeš in prilepiš na barvni papir, lahko pa jo
pustiš takšno kot je, na belem papirju.

Naj ti krasi dom še v času, ko prave novoletne jelke ne bo več.

Naj te spomni na lepe trenutke, ki si jih preživel s svojo družino.

PRILOGA

ANGLEŠČINA
Učenci, ki obiskujete tudi neobvezni izbirni angleščine, kliknite na
spodnjo povezavo, kjer boste dobili naloge za ta predmet.

http://anjadobiobisketja.weebly.com/

Če pa imate kakršno koli vprašanje za učiteljico Anjo, pa jo lahko
kotaktirate na sledeči naslov:

anjadobiobiske@gmail.com

