Dobro jutro, dober dan, prav nihče ni več zaspan… (malo se ponavljam)
Po odzivih sodeč vam je bil ponedeljkov športni dan zelo všeč in jaz sem prav vesela, da je tako.
Misel za danes:

Vsakdo zmore narediti
kaj malega in to malo
lahko nekomu veliko pomeni.
Za bolj veder začetek pa vam pošiljam še tale zanimiv posnetek. Jaz sem se prav nasmejala.
Navodila - sreda, 8.4.
SLJ – Mala morska deklica
1. Včeraj smo že začeli z obravnavo te pravljice. Gotovo se spomnite značilnosti pravljice.
V zvezek napiši naslov Pravljica in datum, 8.4 in v obliki miselnega vzorca zapiši
značilnosti.
2. Ko to narediš, si oglej tale posnetek, ki ga je pripravila učiteljica Branka do 2.05 (lahko tudi
naprej) in preveri, če si zapisal vse tipične značilnosti, če ne jih še dodaj.
3. Na spodnji povezavi si oglej risanko Mala morska deklica. Ker je kar dolga, si jo lahko ogledaš
v dveh delih, vmes pa se malo razmigaj.
4. Po ogledu risanke v zvezek napiši podnaslov Pravljica in risanka in odgovori na vprašanja:
Kaj ti je bilo bolj všeč? Zakaj?
Ali se ti zdi poslušanje oz. branje pravljic pomembno? Zakaj?
Ali se ti zdi gledanje risank pomembno? Zakaj?

DRU – Ljubljana - glavno mesto Slovenije
Danes in naslednjo uro (ta bo šele v sredo, ker je v petek dan dejavnosti, v ponedeljek pa praznik) se
boš učil o našem glavnem mestu.
1. V zvezek napiši naslov Ljubljana - glavno mesto in datum, kot vedno.
2. V petih povedih zapiši, kaj veš o Ljubljani, kot glavnem mestu.
3. Odpri učbenik na strani 111, 112 in 113, preberi dvakrat in si oglej slike.
4. Pri drugem branju, pri vsakem odstavku, na kratko zapiši o čem govori (tako, kot smo to že
delali v šoli, lahko narahlo s svinčnikom v učbenik ali pa zraven prilepi samolepilni listek).
5. Po zapisu in branju si prepiši razlago pojmov s strani 113, če je v besedilu še kakšen pojem, ki
ga ne razumeš, koga vprašaj (lahko tudi meni pošlješ vprašanje)ali pa poišči razlago na
internetu.
6. Po končanem delu odpri PPT nato si natančno oglej diaprojekcijo (to je zdaj za vas že mala
malica  )
7. Prepiši zapis na zadnji sliki (drsnici, diapozitivu)
8. Za konec odgovori na vprašanja, da boš videl, koliko si se zapomnil. Pomagaj si z učbenikom,
a najprej poskušaj sam, ker le tako boš od tega učenja odnesel nekaj znanja.




Kje je bilo že pred več kot 4000 leti mostiščarsko naselje?
Kaj je Emona in kje je nastala?
S čim so se ukvarjali prebivalci v Emoni?






Kje je nastala srednjeveška Ljubljana?
Kako je bila sestavljena Stara Ljubljana?
Kdo vse je živel v srednjeveški Ljubljani?
Naštej nekaj pomembnih ustanov v Ljubljani!

Kaj te o Ljubljani še zanima, pa nisi izvedel?
Lahko vprašanje obesiš v Padlet, da ga vidijo vsi sošolci pa mogoče skupaj najdemo odgovor (
nisem mogla odpreti nove deske, zato oglašajte kar na prvoaprilski, ker je še veliko prostora).
To je navodilo za dve uri. V sredo te bom samo spomnila, kaj moraš delati, če še nisi.
LUM
Ker pri LUM že dolgo nisi risal, ti danes pošiljam en zanimiv izziv. Rabil boš skodelico kave ter
čopič ali vatirno palčko. Upam, da to ne bo težava.

-

-

Kaj potrebuješ:
bel list, najboljši
je risalni list. Če
ga nimaš, riši na
navaden bel list.
skodelico črne
kave
čopič ali vatirano
palčko za ušesa ali
gobico

Ko si s skico zadovoljen,
črte prevleči z rjavim
flomastrom (če nimaš
rjavega flomasta, lahko
uporabiš rjavo barvico ali
črn flomaster). Skuhaj
skodelico črne kave – kar
brez sladkorja. In začneš
barvati. Da boš dobil več
odtenkov, kavi prilivaj
vodo. Če slučajno doma
nimaš čopiča, lahko delaš
z vatirano palčko za ušesa
ali z gobico. Vem, da se
znaš znajti.

Najprej naredi skico s
svinčnikom.

Naslikal boš ljubljanski grad, lahko
to sliko, lahko si na netu izbereš
drugo. (sliko povečaj, da boš lažje
risal).
Tukaj si oglej primer, da boš videl,
kako naj bi izgledalo:

Izdelek lahko
fotografiraš in mi ga
pošlješ, če želiš.

Zdaj pa še nekaj dodatnih navodil:
1. Poročanje za bralno značko
V zvezek za bralno značko napišite vse tako kot do sedaj, le namesto prepisa 5 povedi,
zapišite kratko obnovo knjige (8 povedi) in mi pošljite sliko teh strani.
2. Navodilo za govorni nastop dobiš na tej povezavi.

