TOREK, 6. 4. 2021
SLOVENŠČINA (2 uri)
ZALJUBLJENI ZVONČEK (Mateja Arhar)
1. naloga: Pogovor o pomladi
•
•

Pomlad je za marsikoga najlepši letni čas. Kaj misliš, zakaj?
Po dolgi in mrzli zimi komaj čakamo, da se odpravimo v naravo in občudujemo
številne cvetlice, ki kukajo iz zemlje. Spomni se, katere cvetlice prve obarvajo
travnike.

2. naloga: Pravljica Zaljubljeni zvonček
•

•

Pisateljica Mateja Arhar je napisala knjigo, v kateri boste izvedeli, kakšno moč
ima ljubezen.
Zvonček se je nadvse trudil, da bi prebudil ostale zvončke, ki so še vedno spali
pod mehko odejo, a zaman. Uspelo mu je prebuditi le trobentico. Spoprijateljila
sta se in v trenutku, ko je med njima vzklila ljubezen, se je nekaj zgodilo …
Te zanima kaj? Starši naj ti preberejo slikanico, ki jo najdeš na spodnji povezavi.
http://www.osrj.si/files/2020/03/Zaljubljeni-zvon%C4%8Dek-pravljicaKarolina.pdf

3. naloga: Pogovor o besedilu
Vprašanja za lažje razumevanja besedila:
1. Kdo je na obronku gozda potisnil glavico izpod snežne odeje?
2. Koga je zagledal najprej?
3. Kaj sta hotela zvonček in trobentica storiti z zvonjenjem in trobljenjem?
4. Ali sta bila pri bujenju prijateljev uspešna?
5. Kaj je želela Urška?
6. Kaj sta storila drugi dan na toplem soncu?
7. Kdo je prebudil pomladne cvetice?
8. Kaj so si želele rumene trobentice?
9. Kaj je naredila Urška, ko je videla, da se imata zvonček in trobentica rada?

LIKOVNA UMETNOST (2 uri)
SLIKANJE: KOLAŽ
Danes bomo pri likovni umetnosti ustvarjali z barvnimi papirji, zato pripravi:
škarje, lepilo, kolaž papir, časopisni papir. Pravljico Zaljubljeni zvonček poznaš, zdaj pa
razmisli, kako bi iz barvnih papirjev lahko naredil zvonček in trobentico.
1. Pripravi si mizo, zaščiti jo s časopisnim papirjem.
2. Izberi barvni papir iz mape (kolaž), ki naj bo svetle barve (svetlo zelen in rumen
ne sme biti, lahko pa je vseh drugih barv)
3. Zdaj vzemi zelen kolaž, obrni ga na hrbtno stran in nanj nariši steblo,
in ozke liste zvončka, jih izreži in prilepi na podlago. Zdaj izreži še cvet zvončka,
naprej pa že veš kako… Cvet lahko izrežeš ali pa prepogibaš.
Zvonček naj bo visok s suličastimi listi, trobentica nizka, z več cvetovi in
okroglimi listi.
4. Prilagam sliko, tvoja naj bo še lepša.
Zvončku in trobentici lahko dodaš sonce, ptice, travo…
Zaljubljencema pričaraj pomlad.

***Pri prvi sliki bi te rada opozorila na liste zvončka, ki so čudoviti. Pri drugi sliki pa
bodi pozoren na velikost zvončka. Cvetovi trobentice naj bodo raje manjši, pa več naj
jih bo.
Fotografijo izdelka pošlji učiteljicam!

DOPOLNILNI POUK
OPOMBA: Vaje so namenjene utrjevanju učne snovi pri matematiki in jih lahko rešujejo
tudi učenci, ki dopolnilnega pouka ne obiskujejo.
Danes bomo vadili števila in računanje do 10. Na portalu Lilibi te čaka kar nekaj nalog,
pri katerih smo učiteljice prepričane, da se boste poleg učenja tudi zabavali. Najdeš jih
na spodnjih povezavah:
ŠTEJ Z MIRLJARDERJEM:
https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/stevila-od-0-do-10/stej-z-milijarderjem
SKRIJ ŠTEVILKE:
https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/stevila-od-0-do-10/skrij-stevilke
BALONI ZA MORSKEGA PSA-SEŠTEVANJE:
https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/sestevam-od-1-do-10/baloni-zamorskega-psa
BALONI ZA MORSKEGA PSA-ODŠTEVANJE:
https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/odstevam-od-1-do-10/baloni-zamorskega-psa

Veselo matematično igranje!

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

Povezava: http://anjadobiobisketja.weebly.com/

Če pa imate kakršnokoli vprašanje za učiteljico Anjo, jo lahko kontaktirate na sledeči
e-naslov: anjadobiobiske@gmail.com

