DELO DOMA: 28. 1. 2021, ČETRTEK

Pouk bo potekal tudi preko zoom-a, dobimo se ob 8.30.

MAT: Enačbe in neenačbe
ENAČBE.
Ponoviš lahko RAZLAGO UČNE SNOVI, KI JE
V DELOVNEM ZVEZKU na strani 34 in 35
IN V VČERAJŠNJI PRILOGI PPT.

VAJE, DZ stran 36.

SLO: Poustvarjanje: FANTASTIČNA PRIPOVED – govorna vaja
NALOGA:
V zvezek si napisal besedilo, v katerem si povedal, da so na šolo prišle čarovnice.
- Opisal si, kaj so počele.
- Zamislil si si in zapisal, kako ste jih otroci premagali in pregnali ali uničili.
- Sam si si domisli naslov besedila.
- Upošteval si značilnosti fantastične pripovedi.
- Tvoja pripovedovalno besedilo - Spis naj bi bil dolg ~ 1 stran.
Pri ustvarjanju si upošteval zgradbo besedila. Mi bomo prisluhnili tvoji fantastični
pripovedi.

V uvodu poveš:
- kdo je bil udeležen (otroci, čarovnice),

- kje se je dogajalo (v Bukovju, na šoli),
- kaj se je dogajalo (čarovnice ogrožajo otroke – kako, se domisli sam),
- kdaj se dogajalo (pretekli teden, mesec…).
V jedru natančno opišeš dogajanje, upoštevaš značilnosti fantastičnega besedila. V začetku
jedra opišeš začetek težav, situacijo, ki so jo povzročile čarovnice s svojim prihodom. V
nadaljevanju se težava rešuje in tudi razreši. Otroci naj bodo glavne osebe in glavni pobudniki
in nosilci dejanj, ki vodijo k uničenju čarovnic.
V zaključku:
Razmišljanje o čarovnicah, mnenje o dogajanju. Ali so otroci uničili vse, je morda kateri uspelo
zbežati, se potuhniti za krinko običajne ženske?
Ugotovitev, da so otroci rešili Postojno pred čarovnicami in so pripravljeni na nove težave, če
bo potrebno.
MI TI BOMO Z VESELJEM PRISLUHNILI.

NIT: TOPLOTA IN TEMPERATURA, ponavljanje
UČNI LIST: priloga

LUM IZDELAVA MANDALE IZ NARAVNIH MATERIALOV

Mandala je že od nekdaj služila kot osnovni simbol pri koncentraciji, meditaciji, osebnostno
zrelostnem procesu, zaščiti in zdravljenju.
Vsi si želimo živeti v sožitju in v miru s seboj. To niso nedosegljive sanje. Ta mir in to ljubezen
lahko dosežemo in ju vzdržujemo ne glede na to, kaj se okoli nas dogaja. Samo naučiti se je
potrebno, da postanemo in ostanemo osredotočeni na vir ljubezni, miru in radosti v našem srcu.
Posledično tudi spoznamo, da smo imeli vse to že od nekdaj na razpolago, samo pozabili smo,
kako vzdrževati stik. Z meditacijo na mandale postopoma preženemo ŽALOST, aktiviramo
VESELJE IN DOBRO VOLJO v sebi in postanemo ustvarjalci svoje stvarnosti.
Da mandala pozitivno vpliva na psihološko stanje človeka, je opisoval že švicarski psiholog C. G.
Jung.
Z risanjem mandale se v človeku ustvari globok mir, sproščenost, povezanost, zbranost,
harmonijo in izpolnitev. Preveva nas občutek živosti, radosti in pomirjenosti s samim seboj. Zato
pravijo mandali tudi »zdravilni krog« in »krog svetlobe«. Globok simboličen pomen mandale in
raznolikost vzorcev omogoča duši, da se sprosti od naporov.

Mandala je staro sanskrtska beseda, ki pomeni krog. Nahajajo se povsod okoli nas in jo ustvarjajo
v vseh kulturah na svetu.
Skladnost in uravnovešena oblika, moč, ki se prebija iz središča mandale, navdušuje vsakega
ustvarjalca ali opazovalca in ga spodbuja, naj poišče lastno središče. Risanje mandal na podlagi

sveta geometrije ustvarja v nas mir, povezanost z lastnim bitjem, širi zavest, obenem pa dopušča
fantaziji prosto pot.

Poveži sprostitveno dejavnost in ustvarjalno preživljanje časa na prostem in izdelaj
mandalo iz naravnih materialov, ki si jih našel v okolici ali na sprehodu.
Pri izdelovanju je omejitev samo tvoja domišljija. Bodi ustvarjalen in hkrati uživaj ob
lepem vremenu v naravi.
ČE TI JE V VESELJE, PA LAHKO MANDALE S PRILOGE TUDI POBARVAŠ.

Veliko veselja pri ustvarjanju ti želim!

