TOREK, 21. 4. 2020

MAT – Preverjanje znanja
 Preglej rešitve nalog za ponedeljek, 20. 4.
18. in 20. naloga sta bili po izbiri, rešitvi pa sta za obe.

Danes bi rada preverila tvoje znanje pisnega množenja. Pazi na razločno
pisavo. Med računi naj bo dovolj prostora.
Kar je v okvirju, prepiši v zvezek na novo, prazno stran. Računaj sam.
Ko končaš, mi pošlji sliko naloge.

SLJ – Predlog k/h
V učni enoti K Ani, h Katji, h Gregorju boš uril pravilno rabo predlogov k in h.

Osvežimo, kaj so predlogi:

 Kateri predlog je pravi? Poglej si naslednji posnetek, kjer boš odkril
pravilo:
https://www.youtube.com/watch?v=MQJJ4mjsLCU

Predlog h pišemo pred besedami, ki se začnejo na črko k ali g.
Da si lažje zapomniš, se spomni na besedo kilogram
kg.
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Predlog k pa pred vsemi ostalimi črkami.
Pri pisanju predlog napišemo ločeno od besede:

k Ani

h Katji

h Gregorju

Pri branju pa predlog beremo vezano z naslednjo besedo:

k Ani

h Katji

h Gregorju

Sedaj pa reši naloge v DZ na str. 82, 83.
5. nalogo dokončaj na str. 84.
Na koncu si preglej rešene naloge:
https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1035&file=1

GUM – Filmska glasba
Glasba ima v filmu pomembno vlogo. Skladbe, ki jih skladatelji napišejo, da
bi z njimi podkrepili doživljanje filmskih prizorov, uvrščamo v filmsko
glasbo.
 Najprej prisluhni posnetkom pesmi znanih slovenskih filmov za otroke.
Sreča na vrvici
https://www.evedez.si/Content/doc/Dodatna_podpora/Cudoviti_svet_glasbe_4/CSG_4_2CD_P_26.mp3
Pustite nam ta svet
https://www.evedez.si/Content/doc/Dodatna_podpora/Cudoviti_svet_glasbe_4/CSG_4_2CD_P_27.mp3
Poletje v školjki
https://www.evedez.si/Content/doc/Dodatna_podpora/Cudoviti_svet_glasbe_4/CSG_4_2CD_P_28.mp3



Odpri učbenik GUM, str. 72.

Preberi besedilo in poslušaj še ta dva posnetka:
Kekčeva pesem
https://www.evedez.si/Content/doc/Dodatna_podpora/Cudoviti_svet_glasbe_4/CSG_4_2CD_P_30.mp3
Mojčina pesem
https://www.evedez.si/Content/doc/Dodatna_podpora/Cudoviti_svet_glasbe_4/CSG_4_2CD_P_31.mp3

 Oglej si notni zapis in ustno odgovori:
Kdo je avtor besedila in kdo skladatelj?
Koliko kitic ima pesem? Kateri ton v tej pesmi je najvišji?
Preberi pesem. Manj znane besede so pojasnjene.
Lok pomeni, da izgovorimo/pojemo vezano:


V zvezek napiši naslov Mojčina pesem.
Besedilo pesmi prepiši iz učbenika tako, da bodo
posamezne kitice ločene. Tu je pomanjšano besedilo, da
vidiš, kako zapišeš:



Ob poslušanju posnetka se nauči peti pesem:
https://www.evedez.si/Content/doc/Dodatna_podpora/Cudoviti_svet_glasbe_4/CSG_4_2CD_P_31.mp
3

