Navodila za delo na daljavo: 5. teden: od 14. 4. do 17. 4. 2020
Živijo! Še nekaj časa bomo namenili pravljicam. Najprej je pomembno, da
pravljice res dobro poznate. Kaj se dogaja v pravljicah? Kdo nastopa? Kako
ravnajo osebe? Zakaj tako ravnajo? Ali so si književne osebe v čem
podobne? Zakaj tako misliš? Bolj ko boste te stvari spoznali, bolj boste o njih
lahko govoril.
Predmet: SLOVENŠČINA - KNJIŽEVNOST
Učim se:
- Predstaviti glavne in stranske književne osebe (Kako ravnajo in zakaj?
Kakšne lastnosti imajo?).
- Opisati, kako si predstavljam dogajanje v zgodbi.
- Obnoviti dogajanje v pravljici.
1. URA
NALOGA 1:
Dokončajte delo 4. tedna: Pravljična izkaznica in primerjava obeh pravljic.
DOKAZ O UČENJU: Pravljični izkaznici slikaj in ju pošlji (tisti, ki še niste).
Učim se:
- Prepoznati več značajskih lastnosti pri književni osebi.
- Razumeti, zakaj oseba tako ravna.
- Primerjati dve osebi in njuno ravnanje med seboj.
- Utemeljiti svoje mnenje s primeri iz pravljice.
2. in 3. URA
NALOGA 1: Poglej si prvo sliko, ki je spodaj. Še enkrat preberite pravljico »Tri
predice«. Po branju poskusi čim bolj natančno opisati hčerko revne ženice, ki
se je poročila s kraljevičem. Pomagaj si z vprašanji.
NALOGA 2: Poglej si drugo sliko, ki je spodaj. Še enkrat preberite pravljico »S
kačo se je oženil«. Po branju poskusi čim bolj natančno opisati Mižka.
Pomagaj si z vprašanji.
Obe nalogi naredi v zvezek za SLJ. Ravnanje obeh oseb poskusi utemeljiti s
primeri iz pravljic.
DOKAZ O UČENJU: Svoje opise oseb slikajte in jih pošljite učiteljicam in učitelju.
Učim se:
- Načrtovati ustrezen govorni nastop.
4. URA
NALOGA 1:V zvezek naredi miselni vzorec o tem, kaj misliš, da je pomembno
za dober govorni nastop pri književnosti.
NASLOV: GOVORNI NASTOP PRI KNJIŽEVNOSTI
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