SLOVENŠČINA ------------------------------------ vlasta.prevolsek@guest.arnes.si

Dragi četrtošolec/četrtošolka!
Pričenja se 3. teden pouka na daljavo. Po vaših poštah sodeč ste dobro in
zdravi. Naj tako ostane še naprej.
V tem tednu sem zate pripravila predvsem naloge povezane z branjem in
razumevanjem prebranega besedila in pisanjem. Upam, da ti bodo naloge
všeč. Delaj po svojih zmožnostih in tempu. Poskušaj biti čim bolj
samostojen/samostojna.
ŽELIM TI USPEŠNO DELO!
3.TEDEN / 30. 3. 2020 - 3. 4. 2020
30. 3. 2020 / 31. 3. 2020
3 šolske ure
OBRAVNAVA BERILA: Miki Muster: NA OLIMPIADO (STRIP)
Medpredmetna povezava z LUM !!!
DANES boš spoznal STRIP, kjer je zgodba prikazana z zaporedjem sličic in
besedila.
DEJAVNOSTI PRED BRANJEM /ustno odgovori – poišči podatke na spletu, vprašaj
starše…
Ali morda veš, kdaj in kje so bile zadnje poletne olimpijske igre?
Kdaj in kje bi morale biti poletne? Zakaj jih ne bo?
Ali morda veš, koliko kilometrov je potrebno preteči na maratonu?
Preberi UVOD V ZGODBO (moder oblaček B/109)
TVOJE DELO:
 Preberi UVOD V ZGODBO /moder oblaček B/109
 Preberi strip / prvič tiho, drugič glasno B/108 - 111
 Ustno odgovori na vprašanja DEJAVNOSTI PO BRANJU B/ 111
 NARIŠI STRIP (v povezavi z LUM!!!) (POGLEJ SI PREDSTAVITEV !!!)
NAUČIL/A SI SE:
STRIP je zgodba prikazana z zaporedjem sličic in besedila.
Značilnost zanj si si ogledal/a v predstavitvi za LUM.

3.TEDEN / 30. 3. 2020 - 3. 4. 2020
2. 4. 2020 ali 3. 4. 2020
2. šolski uri
BRANJE NEUMETNOSTNEGA BESEDILA – POVEZAVA Z NIT!!!/UČBENIK 84, 85
TVOJE DELO:
 Tvoje delo pri slovenščini je povezano z branjem učne snovi pri NIT
in zapisom besedila oz. pisanjem odgovorov.
 Beri z razumevanjem !
Iz besedila izlušči najpomembnejše podatke.
 Pri delu bodi čim bolj samostojen/samostojna!

PRIPOROČENE DEJAVNOSTI ZA PREGANJANJE DOLGČASA
 BRANJE KNJIG (za domače branje, bralno priznanje) in priprava REKLAME
za knjigo, ki si jo prebral/a (lahko se posnameš, našemiš, zaigraš prizor
ipd.) BODI USTVARJALEN/USTVARJALNA, uporabi vso domišljijo.
 IGRANJE DRUŽABNIH IGER (branje navodil)
 VODENJE DNEVNIKA DELA »DOMA SEM« - učim se, zabavam in spoznavam
nekaj novega…

