Pozdravljeni učenci in učenke.
Čas res hitro teče. Smo že v šestem tednu učenja na domu. Ta teden bo
drugačen, ker boste imeli kar dva dneva dejavnosti.
Za kulturni dan si boste na povezavi
https://www.youtube.com/watch?v=fljjDuzWj3Y ogledali predstavo Lepotica in zver.

Predstavo si boste ogledali v gledališču, ki si ga lahko uredite doma. Upoštevajte
bonton – pravila kulturnega obnašanja. Ker je predstava dolga, si vmes lahko
vzamete odmor. Po predstavi v brezčrtni zvezek za slovenščino napišite naslov
Lepotica in zver. Ilustrirajte odlomek, ki vam je bil v predstavi najbolj všeč.
V delovnem zvezku za slovenščino preberite besedila, v katerih boste izvedeli
veliko zanimivega o lutkah.
➢ Simon v lutkovni delavnici (str. 64, 65) - Preberite besedilo in rešite
naloge, ki so povezane s prebranim besedilom.
➢ Lutke (str. 66, 67, 68) – Preberite vsa besedila. Izberite si eno besedilo
(ploska lutka, marioneta ali lutka javajka) in rešite naloge, ki so povezane z
besedilom. Če želite, lahko rešite dve nalogi. Tisti, ki z reševanjem dveh
nalog ne boste imeli težav, se lotite še tretje naloge.
Tehniški dan bo povezan z lutkami. Izdelali boste svojo lutko. Lahko izdelate
plosko lutko, marioneto, javajko, naprstno lutko ali kakšno drugo lutko. V
preteklem tednu ste na Izodromu lahko videli, kakšne lutke so izdelovali otroci.
Če ste pozabili, si lahko ponedeljkovo in torkovo oddajo Izodrom ali nekaj idej
ogledate na spodnjih povezavah:
https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174685802
https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174686096

https://www.youtube.com/watch?v=Ui8idrN6R6s
https://www.youtube.com/watch?v=WTSc-693YRQ

Če želite, lahko izdelate več lutk. Ko boste imeli lutko narejeno, pokličite na
pomoč domišljijo in zaigrajte kratek prizor. Pripravite si lahko tudi preprosto
sceno. K igranju povabite bratca ali sestrico. Veliko veselja z ustvarjanjem!
V prihajajočem tednu zapišite novico – v črtani zvezek napišite naslov Novica in
zraven pripišite datum. Zapišite vsaj eno poved več kot v preteklem tednu.

V črtani zvezek napišite naslov Prepis in s pisanimi črkami prepišite naslednje
povedi:
Ina nima muce. Vera nese vrč. Žana reže meso. Simon ima novo uro. Cene meče
rumeno .
Pri športu boste ponovili vaje, ki jih izvajamo v telovadnici. Ogledate si jih na
povezavah https://www.youtube.com/watch?v=nvv0PqlXulY
https://www.youtube.com/watch?v=m1Qck6lNHYY&feature=youtu.be

Za utrjevanje računanja z dvomestnimi števili boste reševali naloge v delovnem
zvezku za matematiko na straneh 12, 13, 14, 15 in 23. Pri računanju si
pomagajte s palčkami, denarjem ali stotičnim kvadratom. Število, ki ga dodate ali
odvzamete, vedno razdružite na desetice in enice. To lahko naredite v mislih ali
pa si pomagate z rokicami in nogicami:
82 - 31 = 52 - 1 = 51
/ \
30 1
30 2
\ /
46 + 32 = 76 + 2 = 78
Malo čez deveto zjutraj si oglejte oddajo Izodrom.
Vsak delovni dan v tednu berite in izpolnjujte bralni list.
V prihajajočih dneh bomo praznovali dva praznika.
Dan upora proti okupatorju je državni praznik, ki ga v Sloveniji praznujemo 27.
aprila. Na ta dan leta 1941, ko je bila v svetu 2. svetovna vojna in so Slovenijo
okupirali sovražniki, je bila v Ljubljani ustanovljena Osvobodilna fronta
slovenskega naroda. Vse Slovence so pozvali, da se z orožjem uprejo okupatorju,
da bi Slovenija postala svobodna. Po treh letih jim je to uspelo. Na ta dan so na
mestih, kjer je padlo veliko borcev različne proslave.
Eden od razširjenih praznikov po vsem svetu je 1. maj – praznik dela. Praznik je
spomin na dogodke, ki so se pred davnimi leti zgodili v Chichagu (v Ameriki).

Delavci so takrat postavili zahtevo po osemurnem delavniku, vendar pa jih je pri
tem ovirala policija. V spopadu je bilo ubitih nekaj ljudi. Praznik dela se je začel
praznovati v njihov spomin.
V Sloveniji je praznik dela eden najbolj tradicionalnih praznikov in se je ohranil vse
do danes. Praznovanje praznika se je začelo z godbami, ki so igrale delavske
budnice. Za prvomajska srečanja so delavci nosili rdeče nageljne. Postavljali so
mlaje. Na predvečer 1. maja pa so na gričih zakurili kresove. Vse to se je ohranilo
do danes.
Še več o obeh praznikih boste izvedeli na povezavah:
https://www.youtube.com/watch?v=OTd9D2DYm-s
https://www.youtube.com/watch?v=qqg6-lt4IpM
https://www.youtube.com/watch?v=b6iJh3MuxIg

Po ogledu prispevkov v zvezek za spoznavanje okolja napišite kratek zapis o obeh
praznikih. Zapis lahko dopolnete z ilustracijami, kako praznika praznujete pri vas
(proslava na Javorskem Pilu, kres, mlaj, godba…). Morda vam bo moj izdelek v
pomoč.

Na You Tubu poiščite glasbo, ki vam je všeč in jo poslušajte. Mogoče imate
zgoščenko s svojo najljubšo glasbo. Če znate besedilo, ob posnetku zapojte. Tudi
zaplesati ne bi bilo slabo, kajne? Lahko sestavite svojo plesno koreografijo na
najljubšo glasbo. V Plesnem mestu naredijo takole:
https://www.youtube.com/watch?v=oDWGwFjBlo4

V tem tednu mi pošljite:

-

DZ slovenščina str. 66, 67, 68 (naloge, ki jih boste rešili),
fotografijo lutke, ki jo boste izdelali,
bralni list,
ilustracijo predstave Lepotica in zver.

Svojo lutko lahko predstavite tudi na četrtkovem video srečanju. V tem primeru
fotografije ne pošiljajte.
Na video srečanjih, ki jih bomo imeli v ponedeljek in četrtek, se bomo pogovorili,
kako opravljate delo. Če boste pri delu naleteli na težavo, mi pišite na
elektronski naslov ali to povejte na video srečanju. Z veseljem vam bom
pomagala!
Želim vam veliko uspeha pri učenju na domu.
Ostanite zdravi.
Učiteljica Rebeka

