PETEK, 13. 11. 2020
SLOVENŠČINA

GOBJI PLES (B/16, 17)
 Si že slišal za gobji ples? Kaj misliš, da se tam dogaja? Kako je tam?
 Poslušaj, kaj pravi pesmica:
https://youtu.be/eiGXLIYlWAw

 V B/16,17 najdi pesem in jo glasno preberi (2x)
 Ustno odgovori:
Kje se je dogajal gobji ples?
Kdaj se je dogajal?
Kdo je poskrbel za razsvetljavo?
Kdo je poskrbel za glasbo?
Kdo se je zbral na plesu?
Kdo je prosil za ples prelepo mušnico?
Je mušnica uslišala jurčkovo prošnjo? Zakaj ne?
 Tvoja naloga je ilustrirati književno dogajanje.
V zvezek napiši naslov: Ob mraku se je začel gobji ples
Nariši vse književne osebe take, kot nastopajo v pesmi (jurček je sramežljivo
zaljubljen, mušnica je domišljava …). Nariši tudi ostale gobje plesalce (če ne
veš, kako izgledajo, si pomagaj s kakšno naravoslovno knjigo ali s spletom).

MATEMATIKA

RAČUNAM DO 100 (SDZ / 67,68)
Še vedno potrebujemo veliko vaje v računanju, zato bomo danes reševali
naloge v SDZ / 67 in 68. Se še spomniš kako rešujemo besedilne naloge? (če si
pozabil, hitro poglej nazaj v DZ / 11 in ponovi)
Po navodilih reši besedilne naloge v DZ / 67 in pobarvaj polja s pravilnimi
rezultati. Le kaj bo nastalo?
Reši še naloge v DZ / 68. Podobne naloge smo že reševali, zato verjamem, da ne
boš imel težav, kajne?

LIKOVNA UMETNOST

RAZPOREJANJE OBLIK V GRAFIKI – šablonski tisk
Danes pa se bomo igrali z jesenskimi listki.
Pripravi: rastlinske liste, tempera barve, čopič, paleto, risalni list ( lahko zlepiš
tudi dva navadna lista skupaj) in valjar. Ne pozabi na zaščito s časopisnim
papirjem.
Se še spomniš iz drugega razreda, kako nastane grafika? S tiskanjem.
Odtisnemo lahko oblike, ki jih izrežemo iz različnih materialov. Takšnim oblikam
rečemo šablone.
Kako pravimo likovnim delom, ki nastanejo na osnovi odtisov? Grafike.
Tudi rastlinski list je nekakšna šablona. Če na rastlinski list nanesemo barvo in
ga odtisnemo, nastane odtis.
Likovna naloga:
Izdelal boš grafiko, šablonski tisk. Tvoja šablona bodo kar rastlinski listi.
Izberi si več listov različnih oblik in velikosti (šablon) in nanje s čopičem nanesi
različne barve.
Na mizo položi risalni list. Nanj po svoje razporedi z barvo namazane liste, barva
gleda navzgor. Prekrij z drugim risalnim listom in po vrhu povaljaj z lesenim
valjem …
Previdno odstrani zgornji list… Le kakšni odtisi so nastali!!!!

