TOREK 15.12.2020
LIKOVNA UMETNOST

SLIKANJE: LEPLJENKA (mobili) –torek, 15.12.
Ker smo že 15., sredi meseca decembra, je že čas, da okrasimo tudi stanovanje. Le
še 10 dni nas loči od velikega praznika božiča in malo več od novega leta. Pripravili
smo okraske iz slanega testa, novoletne voščilnice, spekli piškote, po katerih diši
naša stanovanje.
Danes bomo naredili še okrasek, s katerim bomo okrasili sobo, natančneje okno.
Pripravili bomo:
-

Slika 1

Risalni list (ali navaden bel list A4),
barvni papir (darilni papir ali barvni A4)
modelčke za piškote,
škarje, lepilo, svinčnik
sukanec,
barvne trakove.

slika 2

slika 3

-

-

Na bel papir nariši nekaj krogov s pomočjo modelčka ali kozarca (slika 2).
Izrezane kroge postavi navpično ter nanje napelji sukanec (dolžina sukanca je
malo daljša kot višina sobnega okna) – slika 3.
Zdaj vzemi v roke darilni barvni papir (lahko so ostanki). Super je, če imaš
papir, kjer so figurice, ki jih lahko samo izrezuješ. Če imaš enobarvni papir, pa
si pomagaj z modelčki za piškote. Izreži veliko figuric. Ni potrebno zelo
natančno, lahko izrezuješ naokrog (slika 4).
Prilepi izrezane figurice na bele kroge, čez sukanec (slika 5).

Slika 4
-

slika 5

slika 6

Zdaj pridejo na vrsto okrasni trakovi, ki jih namestiš med kroge (slika 6).
Končni izdelek mobil, izgleda tako (slika 7).

Poleg trakov, lahko uporabiš tudi druge okraske, npr. perlice, ščipalke z novoletnimi
motivi...
Želim ti veliko užitkov ob krašenju doma.

SLOVENŠČINA

RDEČA KAPICA ( brata Grimm )
1. Naloga: Reši slikovno uganko


Oglej si spodnje sličice in jih poimenuj. Na kaj te spominjajo košara, kapa in
volk?



Verjetno si že ugotovil, da bomo danes poslušali pravljico Rdeča kapica.



Nekoč je živela deklica, ki ni ubogala svoje mamice. Šla je k babici. Srečala je
volka.
-

2. Naloga: pravljica Rdeča kapica


Udobno se namesti in se pripravi na poslušanje, preko naslednje povezave:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ah
UKEwiqhe_x_MLtAhVk_SoKHUcwCDAQtwIwDnoECAkQAg&url=https%3A%2F%2
Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxDGFu8HV2SY&usg=AOvVaw0Q9cPjlNM
9_z0_tKi6EIqi

3.Naloga: Pogovor o pravljici Rdeča kapica
S pomočjo spodnjih vprašanj, se skupaj s starši pogovori o pravljici.













Kako je deklica dobila ime Rdeče kapica?
Zakaj je šla k babici?
Kaj je mama naročila Rdeči kapici pred odhodom?
Ali je Rdeča kapica upoštevala navodilo?
Koga je srečala v gozdu?
O čem se je pogovarjala z volkom?
Kam je šel volk?
Kaj je storil volk babici?
Ali je rdeča kapica vedela, da je v babičini postelji volk?
Kaj je storil volk Rdeči kapici?
Kdo je rešil babico in Rdečo kapico?
Kaj so storili z volkom?

4.Naloga: zaporedje





Pozorno si oglej sličice.
Povej pravilno zaporedje,
Če pa imaš možnost, lahko učni list tudi natisneš, sličice izrežeš in jih postaviš
v pravilno zaporedje. Sličice pobarvaj. Pobarvane sličice zalepi v zvezek Piki, v
pravilnem zaporedju.
Ne pozabi z rdečo barvico napisati naslov pravljice.

