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

Dragi četrtošolec/četrtošolka!
Pričenja se 6. teden pouka na daljavo. Zdaj pa vas že pošteno
pogrešam. V mislih sem vsak dan z vami, z vsakim posebej. Upam,
da ste dobro. Prepričana sem, da ste vsi napredovali v branju in da
ste pri delu mnogo bolj samostojnejši kot na začetku. In srčno si
želim, da se kmalu vidimo.
ŽELIM TI USPEŠNO DELO!
6.TEDEN / 20. 4. 2020 – 24. 4. 2020
20. 4. 2020, 21.4. 2020
OBRAVNAVA BERILA:
Lyman Frank Baum: ČAROVNIK IZ OZA B/138
-

2 šolskI urI

DANES boš spoznal/a odlomek iz Knjige Čarovnik iz Oza
DEJAVNOSTI PRED BRANJEM / B138 ustno odgovori ali nariši v zvezek za SLJ
Veliki in strašni čarovnik živi v Smaragdnem mestu? Kako si predstavljaš to mesto?
Kako si predstavljaš čarovnika?
Besedilo Čarovnik iz Oza je fantastična pripoved. To je sodobna pravljica, ki se
dogaja v domišljijskem svetu, dogodki so nepričakovani, čudežni in kršijo
naravne zakone.
TVOJE DELO:
 Preberi odlomek zgodbe na glas /B138 - 140
 Preveri manj razumljive besede v STVARNIH POJASNILIH B/139
 Ustno odgovori na vprašanja DEJAVNOSTI PO BRANJU B/ 141/1., 3., 5., 7.,
8., in 12. vprašanje

Pripoved je bila velikokrat prirejena za gledališče, radio, film, po njej so
posneli TV-serijo in celo risanko. Po pripovedi Čarovnik iz Oza so pripravili
tudi lutkovno igro.

TVOJE DELO:
 Oglej si risanko
https://www.youtube.com/watch?v=SUu4iZjQzR8
 POUSTVARJAJ/ IZBIRAJ MED:
1. V odlomku poišči opis hiše, v kateri so živeli Doroteja, stric in teta. Na
osnovi opisa nariši hišo, prostore v hiši in pohištvo. B141/4
2. Izmisli si domišljijsko deželo (podrobnejša navodila B141/medijska
ustvarjalnica)
*** DODATNA NALOGA / NEOBVEZNO
Nariši zemljevid svoje domišljijske dežele ali mesta
6.TEDEN /
23., 4. 2020 24 . 4. 2020
2. šolski uri
PROŠNJA – PPREBERI NAVODILO POSEBEJ V PDF DOKUMENTU
PRIPOROČENE DEJAVNOSTI ZA PREGANJANJE DOLGČASA
 BRANJE KNJIG (za 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.

