UČNO DELO – PETEK, 20.11.2020
SLJ – KAJ SO SOPOMENKE IN KAJ SO PROTIPOMENKE
- Oglej si posnetek do 3.23 minute, nato ustaviš in si bomo
nadaljevanje pogledali naslednjič.
https://www.youtube.com/watch?v=jWNH7o2j1wc
- Prepiši zapis.
-

Naslednji teden nadaljujemo s sopomenkami in protipomenkami.

SOPOMENKE, PROTIPOMENKE

= enak ali podoben pomen

U 38, 39

= nasproten pomen
= kadar primerjamo
lastnosti ali dejanja.

fant, deček, mladenič

dan / noč

nasprotne

LUM, GUM – slovenski tradicionalni zajtrk
Če bi bili v šoli, bi v petek, 20.11.2020, obeležili slovenski dan hrane. Žal pa nismo in
zato bomo to opravili kar v domačem okolju.
Več o tem dnevu boš izvedel iz priloženih posnetkov.
https://www.nasasuperhrana.si/tradicionalni-slovenski-zajtrk/aktualno/tzs-izobrazevalnivideo/?fbclid=IwAR3W73oVyFhoej_sNgHIw48I65G0j9TopSb93Z9ODP1cl5faNV5p0bFEmGk

V šoli vedno zapojemo tudi Slavkovo pesem čebelar. Prisluhni in zapoj zraven.
Uživaj ob petju pesmice.

https://www.youtube.com/watch?v=OlZEtORgR-g
Naš zajtrk na daljavo:
• V petek ali soboto ali nedeljo sam ali s pomočjo staršev pripravi
tradicionalni zajtrk. (Kruh, maslo, med, jabolko, mleko)
• Ne pozabi na kulturo prehranjevanja in prijetno vzdušje
(pogrinjek,…).
Kdor želi, mi lahko pošlje kakšno fotografijo, kako ste si pripravili
zajtrk.
DOBER TEK!

Kaj pa je moja današnja naloga pri LUM?
Tvoja naloga je, da ustvariš svojo panjsko končnico.
Panjska končnica je ime, ki se uporablja za poslikano deščico, ki zapira čebelji panj.

Navodila za delo:
 Vzami list papirja (risalne, navaden) ali karton ali leseno deščico…
 Primeren material izreži v obliki panjske končnice (pravokotnik)
 Za risanje uporabi barvice ali flomastre ali vodene barvice ali
tempera barve…
 Lahko narišeš poljuben motiv
 Pusti domišljiji in ustvarjalnosti prosto pot.

Današnja naloga pri GUM pa je naslednja:
Najprej poslušaj zvoke, ki jih lahko slišite v kuhinji. Z njimi se da ustvariti tudi glasbo.
Tukaj se skrivajo posnetki ustvarjanja v kuhinji. Oglej si jih.
https://www.youtube.com/watch?v=L8Xbd5wstcQ
https://www.youtube.com/watch?v=E7QLt6R1Sco

Vaša naloga je, da ustvarite svoje zvoke s kuhinjskimi pripomočki. Za dovoljenje
pa seveda najprej vprašajte doma.
Ker sem radovedna, kaj bo nastalo, se lahko posnamete in mi vašo izvedbo
pošljete.
Se že veselim.

Mat – rešitve U 57, 60
-

Preglejte si in popravite napake. Račun, ki ste izračunali narobe prečrtajte in si
zraven z rdečo napišite pravilen rezultat

Lep in sproščen vikend vam želim!
Pogrešam vas.
Učiteljica Urška

