Ponedeljek, 14. 12. 2020
Predmet
ŠPO

Vsebina
 Navodila za izvedbo bo posredovala učiteljica Janja.

PISNO ODŠTEVANJE

MAT
 Pregled rešenih petkovih nalog:

- S prilogo 1 si preverim rešene naloge v SDZ (str. 47-48) in jih ustrezno označim:  dopolnitev.
! Naloge, pri katerih so se mi pojavile težave, sporočim učiteljici.

 Pisno odštevanje do 10000 s prehodom:
- Na obarvani podlagi v SDZ (str. 49-50) preberem razlago postopka pisnega odštevanja in
rešim naloge.
 Dodatna naloga: interaktivne naloge pisnega računanja
https://interaktivne-vaje.si/matematika/pisno/pisno_sestevanje.html; https://eucbeniki.sio.si/mat4/97/index.html

KNJIŽEVNOST – PROZA

SLJ

 Predstavitev umetnice Svetlane Makarovič:
- Prisluhnem intervju z umetnico: https://www.youtube.com/watch?v=wEJvbEl1Ado
- Prisluhnem posnetku, kjer avtorica spregovori o svojih pravljičnih junakih:
https://www.youtube.com/watch?v=lL3k3z5N7nk
- Preberem predstavitev pisateljice, pisateljice, igralke … v Berilu, str. 76.
- Razmislim, katera književna dela Svetlane Makarovič poleg Medene pravljice še poznam,
sem jih že prebral, poslušal ali si ogledal predstavo, ki so jo ustvarili po njenih delih.
 Branje odlomka iz knjige Kam pa kam, kosovirja?
- Razmislim, kdo bi lahko bili kosovirji, kašni so, kaj delajo, kje živijo …

- Na portalu Radovednih pet (https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-slk-sdz-osn/)
poslušam avdioposnetek odlomka Kosovirja na leteči žlici.
- Glasno preberem odlomek fantastične pripovedi (Berilo, str. 76-77).
! Upoštevam kriterije uspešnosti za branje: glasno, razločno, doživeto, gladko, primerno
hitro, sproščeno branje, upoštevanje ločil.
SLJ

 Dejavnosti po branju:
- Ustno odgovorim na vprašanja (str. 78).
- V zvezek za KNJIŽEVNOST zapišem ime in priimek avtorice ter naslov pripovedi.
- Prisluhnem kosovirski himni https://www.youtube.com/watch?v=-rCmeZTbJyo in ilustriram
kosovirja.
- Pod ilustracijo zapišem, kakšni so kosovirji (pomagam si z zapisom v berilu, str. 77).
 Zanimiva žival, ki živi v Kosoviriji.

 Ima mehak kožuh ter dolg in košat rep …

 Razlago pojma FANTASTIČNA PRIPOVED:
- Zapišem, da je fantastična pripoved sodobna pravljica, ki se dogaja v domišljijskem
svetu, dogodki so nepričakovani, čudežni, in kršijo naravne zakone.
 Predstavljaj si, da bi Svetlana Makarovič obiskala našo šolo. Zapiši 5 vprašanj o
kosovirjih, ki bi jih zastavil pisateljici. Dodaš lahko še kakšno vprašanje po svojem izboru.

Priloga 1: Rešitve MAT (SDZ, str. 47-48)

