Navodila za delo na daljavo: 6. teden: od 20. 4. do 24. 4. 2020
V tem tednu se pripravljaš na govorni nastop. Natančno preberi navodila za
delo. Naredi si načrt in se loti pisanja besedila.
Predmet: SLOVENŠČINA - priprava na govorni nastop
Učim se:
- Prepoznati značilnosti pravljic.
- Razlikovati med ljudsko in avtorsko pravljico.
1. in 2. URA
NALOGA:
Oglej si predstavitev ZNAČILNOSTI PRAVLJIC 5. RAZRED.
Ponovi, kaj je značilno za pravljice.
Preberi še enkrat obe ljudski pravljici.
Ali prepoznaš katero od pravljičnih značilnosti v zgodbah?
Značilnosti zapiši v zvezek. Dodaj jih h krogom pri pravljični izkaznici.
Učim se:
- Čim bolj samostojno pripraviti govorni nastop.
- Načrtovati dober govorni nastop in upoštevati priporočila.
- Napisati ustrezno, razumljivo in pravilno besedilo za nastop.
- Razložiti, kako sem se pripravil na nastop.
2., 3. in 4. URA
NALOGA: Izberi si eno od pravljic. Preden se lotiš pisanja besedila za govorni
nastop, natančno preberi napotke za delo:
1) Izdelaj miselni vzorec s ključnimi besedami za predstavitev pravljice.
V miselnem vzorcu bodi pozoren na to, da:
- predstaviš, ali je pravljica ljudska ali avtorska,
- na kratko obnoviš književno dogajanje v zgodbi,
- predstaviš, katere pravljične značilnosti se pojavljajo v književnem besedilu,
- natančneje predstaviš eno glavno osebo in utemeljiš, zakaj si jo izbral,
- primerjaš glavno književno osebo z drugo osebo v pravljici (značaj oseb),
- razmisliš o tem, zakaj so osebe tako ravnale, kot je zapisano v pravljici,
- razmisliš o tem, zakaj se pravljica tako konča.
2) S pomočjo miselnega vzorca napiši besedilo za govorni nastop.
Upoštevaj:
- besedilo mora biti razumljivo in zaokroženo (uvod, jedro, zaključek),
- povedi naj bodo kratke ter jasne,
- preglej besedilo, ga še enkrat preberi in popravi napake.
DOKAZ O UČENJU: Besedilo pošlji v pregled učitelju. Če imaš možnost, ga
napiši tudi na računalnik in pošlji.

