Četrtek, 21. 5. 2020
DRU – Ocenjevanje znanja
__________________________________________________________
MAT – Pisno množimo z večkratniki števila 10
 Najprej si preglej rešitve nalog, ki si jih reševal v torek.

 Danes boš rešil naloge iz DZ str. 50. Navodil ni treba prepisovati.
Prepiši samo primere in jih reši.

LUM – Slikanje z vetrom
Danes boš slikal s pomočjo »vetra«.
Potrebuješ:
-

list papirja (lahko A4, risalni list, koledar …)
barve
črn flomaster
slamico (ni nujno)
trši papir za šablono

Za barvo lahko uporabiš naravne barve zelenjave, sokov, kavo, kakav. Če
imaš doma tempera ali vodene barvice, barvni tuš, jedilne barve … jih tudi
lahko uporabiš pri tej likovni nalogi.
Potek:
1. Najprej na trši list nariši motiv, npr. ptico in izreži šablono. Šablono
postavi na list. Okrog šablone kani kapljico barve in skozi slamico
pihaj vanjo v različne smeri.

Pihaš, dokler barva teče. Pihaš lahko tudi brez slamice.

2. Na različna mesta kani drugo barvo in postopek ponavljaj, dokler ne
dobiš željnega rezultata.

3. Odstrani šablono in prazen prostor izpolni s
črtnimi vzorci. Sliko obrobi, kot bi naredil
okvir, npr.:

4. Doma postavi svojo umetnino na ustrezno mesto.
_________________________________________________________________________

GUM – Baletna glasba
Naj te še enkrat spomnim, da bo v ponedeljek, 25. 3. ocenjevanje GUM.

Na kaj pomisliš ob besedi BALET?
 V U, str. 69 preberi, v čem se baletne predstave razlikujejo od
ostalih glasbeno-gledaliških predstav.
 Danes boš spoznal balet Labodje jezero, ki je eden najbolj znanih
baletov vseh časov. Avtor baleta je skladatelj Peter Iljič Čajkovski.
Glasba in ples izražata vsebino zgodbe, ki je verjetno nastala po
nemši legendi. O tem si preberi v U, str. 69, 70. Vsebina je
podkrepljena s slikami te baletne predstave.
 Prisluhni zvočnim posnetkom na CD-ju ali na povezavi:
19. PETER ILJIČ ČAJKOVSKI: LABODJE JEZERO – PRIZOR LABODOV

https://www.evedez.si/Content/doc/Dodatna_podpora/Cudoviti_svet_glasbe_4/CSG_4_2CD_P_19.mp3
20. PETER ILJIČ ČAJKOVSKI: NASLOV: LABODJE JEZERO – PLES LABODKOV

https://www.evedez.si/Content/doc/Dodatna_podpora/Cudoviti_svet_glasbe_4/CSG_4_2CD_P_20.mp3
21. PETER ILJIČ ČAJKOVSKI: LABODJE JEZERO – MADŽARSKI PLES IZ 3. DEJANJA

https://www.evedez.si/Content/doc/Dodatna_podpora/Cudoviti_svet_glasbe_4/CSG_4_2CD_P_21.mp3
22. PETER ILJIČ ČAJKOVSKI: LABODJE JEZERO – ŠPANSKI PLES IZ 3. DEJANJA
https://www.evedez.si/Content/doc/Dodatna_podpora/Cudoviti_svet_glasbe_4/CSG_4_2CD_P_22.mp3
23. PETER ILJIČ ČAJKOVSKI: LABODJE JEZERO – MAZURKA IZ 3. DEJANJA

https://www.evedez.si/Content/doc/Dodatna_podpora/Cudoviti_svet_glasbe_4/CSG_4_2CD_P_23.mp3

 V zvezek napiši naslov Baletna glasba.
Prepiši besedilo na str. 69 v obarvanem polju - pri
 Odgovori na vprašanji.
Kako se konča zgodba tega baleta?
Kateri konec ti je ljubši?

.

