TOREK, 10.11.2020

LIKOVNA UMETNOST
NARAVNI KIPARSKI MATERIALI
1. Kipar je umetnik, ki ustvarja kipe. Kipi so največkrat narejeni iz naravnih
materialov, ki jih najdemo v naravi. Vsakdo izmed vas se spomni kipca pastirčka
Jakoba na poti okoli Soviča, izrezljanega iz lesa. Kipi pa so lahko tudi iz kamenja ali
gline.
2. Tudi mi bomo sestavili kiparsko delo iz naravnih materialov. Oglej si nekaj
primerov:

- Na sprehodu si bomo poiskali primeren prostor. Ogledamo si material, ki ga imamo
na voljo.
- Zdaj pa pomisli kaj bi lahko iz listkov, paličic, kamenja, in plodov ustvaril/a.
- Učencem, ki dvomijo v svoje sposobnosti pomagamo z idejami: škratkova hiška,
hiška za zobno vilo, igrišče za mravlje, živali, škratke…
- Čira čara spremeni se v kiparja in začni.
Pomembno za starše:
- zna obrazložiti to kar je ustvaril,
- za svoj trud naj bo pohvaljen,
- fotografirajte izdelek

SLOVENŠČINA
BOGATA IN UBOGA SESTRA (rezijska pravljica)
1. Povej kaj si ta trenutek želiš za praznik (rojstni dan, novo leto …).
Kaj bi bilo, če bi nekega jutra sedela ob tvoji postelji dobra vila in ti rekla, da ti lahko,
če želiš, izpolni tri želje? Kaj bi si zaželel ?

2. Starši naj ti preberejo pravljico.
BOGATA IN UBOGA SESTRA
Nekoč sta živeli dve sestri: bogata in uboga.
Bogata je imela velik mlin na štiri kamne, uboga sestra pa ni imela drugega kot
dvanajst otrok. Lačni so bili od jutra do večera in še ponoči, saj mati ni imela ničesar,
da bi jim dala jesti.
Nekoč je bogata rekla siromašni sestri, naj pride mlet k nji v mlin. Sestra je prišla in
ves dan mlela za bogato sestro, zvečer pa jo je prosila za peščico moke. Bogata
sestra jo je zavrnila, da ima dovolj moke na sebi. Ubožica je zajokala in šla domov.
Ko je prišla domov k otrokom, je stresla moko s sebe, in bolj ko jo je stresala, več je
je bilo.
Revni sestri nikoli več ni zmanjkalo moke. Obogatela je in srečno poženila vse svoje
otroke. Njena lakomna sestra pa je obubožal.
3. pravljico s pomočjo vprašanj obnovi.
-

Kakšna je bila bogata sestra?
Kakšna je bila revna sestra?
Katera izmed sester je imela otroke?
Kako so živeli otroci?

4. V zvezku kuža Piki poišči naslednjo (kjer si zadnjič končal) prazno stran.
Na vrh napiši naslov BOGATA IN UBOGA SESTRA. Nato s svinčnikom nariši
navpično črto tako, da dobiš dva enaka dela:
- na levo stran nariši bogato sestro,
- na desno stran pa nariši ubogo sestro.

BOGATA IN UBOGA SESTRA

ANGLEŠČINA
Učenci, ki obiskujete tudi neobvezni izbirni angleščine, kliknite na spodnjo
povezavo, kjer boste dobili naloge za ta predmet.
http://anjadobiobisketja.weebly.com/
Če pa imate kakršno koli vprašanje za učiteljico Anjo, pa jo lahko kotaktirate na
sledeči naslov:
anjadobiobiske@gmail.com

