1. RAZRED - PONEDELJEK, 19. 4. 2021
SLOVENŠČINA
1. Ura: DEŽEVEN DAN – zgodba ob nizu sličic

Tole uro bomo danes izvedli skupaj preko ZOOM-a ob 11 uri. Dobimo se na že stari
povezavi:
Join Zoom Meeting
https://arnes-si.zoom.us/j/96697072954?pwd=LzdzeGtpZFVXWUpjTU5ubWtRWmNoQT09

(učiteljica Maruša)

2. Ura: VADIM BRANJE
Če ti gre branje že dobro od rok in poznaš tudi kakšno črko več, poskusi prebrati
zgodbico: NAKUPOVANJE. Poišči jo na koncu, v prilogi. Boš videl, da ni tako
težka! Lažje boš prebral zgodbo, če imaš možnost priloženi list natisniti. Če pa te
možnosti nimaš, nič hudega. Preberi pa kar na računalniku.
Če pa se ti vseeno zdi, da je to pretežko zate, pa odpri delovni zvezek za
opismenjevanje in poišči besedila, ki imajo spredaj zvezdico:
izberi kako besedilo pri črki, ki smo jo spoznali nazadnje.

. Vseeno pa

GLASBENA UMETNOST
POSLUŠANJE SKLADBE: LABOD
Na spodnjih fotografijah sta ptici. Ali ju prepoznaš? (acar, dobal)

OPAZUJ FOTOGRAFIJI IN POVEJ:
Kaj imata ptici skupnega?
Kakšne barve sta?
Primerjaj njun vrat. Kakšna sta?

Po čem se ptici razlikujeta?

Si že kdaj opazoval labode?
Za boljšo predstavo si oglej spodnji video. Opazuj laboda, njegovo mirnost,
elegantno gibanje, čiščenje perja iztegovanje peruti, rep…
https://www.youtube.com/watch?v=__o8LsK0-9E
GIBANJE OB POSLUŠANJU
Poslušaj skladbo z naslovom Labod.
Med poslušanjem si predstavljaj, da si labod, ki mirno plava po jezeru in se gibaj kot
labod. Labod ima dolg vrat – podaljšaj svoj vrat. Labod ima velika krila, ki jih počasi
in elegantno premika – tvoje roke naj postanejo labodova krila. Lahko zaspi, včasih
visoko dvigne krila, zaplava, skloni ali dvigne svoj dolg vrat.
Skladba: https://www.youtube.com/watch?v=XWnk3bQ9Ng0

IDEJA!
Če imaš to možnost, naj te pri plesu kdo posname. Na posnetku potem
najbolje vidiš ali si bil kaj podoben labodu ali ne.

NALOGA
Pripravi si zvezek za glasbeno umetnost in napiši naslov: POSLUŠAMO: LABOD
Nariši, kakšen je bil labod v tvojih mislih. Je bil na vodi, na obali, je bil blizu gozd, je
bilo jezero morda sredi mesta, mogoče si med plesom videl labodji par ali celo
labodje mladičke… Med risanjem si predvajaj skladbo.

ŠPORT
ZUMBA ZA OTROKE
Zumba je vadba, ki združuje aerobiko in različne vrste plesov, spremlja pa jo
energična, hitra glasba. Prihaja iz Kolumbije. Zumba pomeni “gibati se hitro in se
pri tem zabavati”.
Preizkusi se danes tudi ti v Zumbi in se zabavaj!

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w

https://www.youtube.com/watch?v=wheGAwTdrak

