SLOVENŠČINA ----------------------------------------Učiteljica Vlasta Prevolšek
Dragi četrtošolec/četrtošolka!
Prepričana sem, da si se med prvomajskimi počitnicami dobro spočil/a in
počel/a stvari, ki jih še posebej rad/a počneš. Tako si si nabral/a novih moči
za delo v tem tednu oz. mesecu, ki je pred nami.
Težav s samostojnostjo pri delu zdaj zagotovo nimaš več. Pomembno je, da si
šolsko delo načrtuješ in vsak dan sproti vse opraviš. Še vedno velja, da si
delo razporediš preko celega tedna.
Če se ti kje zatakne, ali želiš izvedeti še kaj, mi lahko pošlješ sporočilo na
vlasta.prevolsek@guest.arnes.si . Z veseljem ti bom odgovorila.
ŽELIM TI USPEŠNO DELO!

7.TEDEN /4. 5. 2020 - 8. 5. 2020
4. 5. 2020 / 5. 5. 2020
2 šolski uri
Učna enota: KAKO IZREKAMO IN KAKO ZAPIŠEMO ZAHVALO DZ/ 84-86
samostojno delo s pomočjo delovnega zvezka in diaprojekcije

Do sedaj si se naučil/a kako izrekamo in napišemo prošnjo
 Prošnjo izrekamo z besedico prosim.
 Neuradna prošnja ima pet delov.
 Vadil/a si zapis prošnje iz petih delov.

V tem tednu boš spoznal/a, kako izrekamo in napišemo zahvalo.
TVOJE DELO:
 Najprej si oglej PPT predstavitev o zahvali. (PRILOGA)
 Preberi besedilo in ustno odgovori na vprašanja DZ 84 in 85/1
 Ponovi dele zahvale ob DZ 85/2
 Opazuj ločila v zahvali DZ 86/4
NAUČIL/A SI SE, DA ZA NAGOVOROM LAHKO NAPIŠEMO TUDI VEJICO IN
NADALJUJEMO Z MALO ZAČETNICO.
 V zvezek napiši zahvalo. DZ 86/4
 Dopolni rumeni oblaček DZ / 87

****DODATNA NALOGA /VADI SE V ZAPISU ZAHVALE IZ PPT PREDSTAVITVE.
ZAHVALO lahko zapišeš tudi preko e- pošte, kjer spoznaš, da je zapis
malenkost drugačen – ni potrebno zapisati (kraja) in ne datuma, ker je
avtomatsko zabeležen.
7. 5. 2020
2 šolski uri
Učna enota: Polonca Kovač: VEZALKINE SANJE
Obravnava berila B/ 84
Polonca Kovač, sodobna slovenska mladinska pisateljica je napisala knjigi Pet
kužkov išče pravega, Težave in sporočila psička Pafija, ki ju zagotovo že
poznaš. Ali veš, da je znana tudi kot prevajalka Grimmovih pravljic?
Danes boš spoznal/a njeno kratko in zabavno zgodbo VEZALKINE SANJE.
TVOJE DELO:
 Dejavnosti pred branjem (naloge lahko rešiš tudi ustno)
 Branje kratke zgodbe B/84
 Dejavnosti po branju (odgovore lahko rešiš ustno)
 LITERARNO USTVARJANJE/MEDIJSKA USTVARJALNICA B 85
1/PREIZKUSI SE V USTVARJALNEM PISANJU IZBIRAJ MED:
1. Napiši list iz vezalkinega dnevnika, v katerem bo pripovedovala o
svojih nenavadnih sanjah
2. Vezalka je z drugimi rezanci ponosno čakala, da jo skuhajo v juhi in
da pride na porcelanast krožnik z zlatim robom. Napiši nadaljevanje
zgodbe.

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.
 VODENJE DNEVNIKA DELA »DOMA SEM« - učim se, zabavam in
spoznavam nekaj novega…

