7.5.2020: SLJ – E. Hasler: MESTO CVETJA 2 URI
•

OGLEJTE SI SPODNJI POSNETEK IN UGOTOVITE, KAJ JE PRIKAZANO.
https://www.youtube.com/watch?v=-Usy6iIbwjg

•

REŠITE UGANKO:
KDO NA CELEM ŠIRNEM POLJU IMA NAJLEPŠA KRILA?
TANJŠA SO KOT CVETNI LISTIČ, NEŽNEJŠA KOT SVILA (metulj)

•
•
•

Če ste si dobro ogledali posnetek in rešili spodnjo uganko potem veste, da sta
odgovora rože in metulj.
Pomlad je res čudovita in v našem okolju nas je že obdala s cvetjem. Ga tudi ti vidiš
skozi okno?
Zakaj mislite, da potrebujemo cvetje? Vam je cvetje všeč? Katera je vaša najljubša
cvetlica? Kdo ima še rad cvetlice?

Nekoč, nekje je bilo majhno mesto. Ni bilo nič posebnega, bilo je čisto navadno in tudi
prebivalci mesta niso bili nič posebnega. Pa vendar so imeli neko posebnost, eno samo, a
dovolj veliko, da jih je ločilo od drugih prebivalcev drugih mest. Vas zanima kakšno?
•

NA SPODNJI POVEZVI PRISLUHNITE ZGODBI Z NASLOVOM MESTO
CVETJA.
https://4d.rtvslo.si/arhiv/lahko-noc-otroci/100482504

Z navdušenjem so zgodbo Mesto cvetja poslušali tudi otroci 4. razreda iz Šmartna pri Litiji.
Zgodbico so po svoje narisali in obnovili. Poglej kako! (klikni na sliko!)

•
•
•

V zvezek za SLJ: napišite naslov E. Hasler: MESTO CVETJA.
Narišite eno cvetlico in metulja, ki sta »pobegnila« iz tega čudovitega mesta.
Za nalogo tudi vi doma posadite rožice, ali vsaj tiste v stanovanju malo zalijte. Lahko
si na bližnjem travniku naberete tudi šopek rož. Verjamem, da bodo danes tudi vaše
sanje pisane…
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•
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•
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•

Pri likovni umetnosti smo se že pogovarjali o umirjenih in živih barvah.
Umirjene barve so siva, črna, rjava, temni odtenki modre, vijolične, zelene…
Žive barve pa so rumena, oranžna, rdeča, roza, svetli odtenki modre, zelene …
Ker smo pri SLJ slišali čudovito zgodbico Mesto cvetja, bomo danes mesto tudi
naredili. Potrebovali bomo svinčnik, barvice, 2 bela lista, 2 barvna lista, lepilo, škarje.
1. mesto bo sivo mesto, kjer so rože in metulji prepovedani. Pri ustvarjanju le tega
boste uporabili le umirjene barve.
2. mesto bo mesto cvetja, ki bo barvno in pisano. V njem je polno rož, dreves …
Najprej si obe mesti samo nariši s svinčnikom. Nato ustrezno pobarvaj in dopolni. Ko
si z mestom zadovoljen, ga izreži (kot kaže spodaj, špičaste strehe so prepognjene) in
prilepi še barvni list za ozadje (tudi izrežeš v polkrog). Čisto na koncu zalepiš
»podstavek« .
Postopek izdelave mesta si oglej na sličicah! List si prepogni na polovico, da dobiš
sredino (dno, ki ga prerežeš in na koncu zalepiš).

V svoji sobi poišči prostor za razstavo svojih umetnin. Pa obilo ustvarjalnosti!!!

ŠPORT
IGRE Z ŽOGO
https://www.youtube.com/watch?v=VU39qhaRhFY
(Če imaš internet lahko vadiš s pomočjo zgornje povezave, če pa ne, pa se ogrevaj s spodnjimi
vajami.)
Met žoge ob zid (vsako vajo opravi 10-krat):
• Vrzi žogico ob zid in jo po odboju od tal spet ujemi.
• Vrzi žogico ob zid, ploskni in jo po odboju od tal spet ujemi.
• Vrzi žogico ob zid, zasuči se naokrog in jo po odboju od tal spet ujemi.
• Vrzi žogico ob zid, dotakni se tal z obema rokama in jo po odboju od tal spet ujemi.

Ime igre: ŽIVALSKI VRT
Potek igre: Z žogo v rokah teci po prostoru, ko mama (ali oče, brat, sestra…) zakliče ime
živali, se spremeni v to žival. (Kače –otroci se plazijo in žogo kotalijo z glavo, žirafe –otroci
hodijo po prstih in žogo držijo v vzročenju, zajčki–sonožni poskoki z žogo med nogami, raki–
žogo nosijo na trebuhu, veverice–žogo kotalijo z nogo, opice–žogo nosijo pod pazduho.)
Ime igre: KEGLJANJE
Potek igre: V oddaljenosti dveh metrov postavimo keglje (ali prazne plastenke), ki jih morate
s kotaljenjem žogice podreti. Le kdo podre več kegljev?
Ime igre: PALAČINKE
Potek igre: Določite si začetek in konec poti. Na pladenj (zajemalko) si dajte palačinko
(žogo). Le kdo bo prvi prinesel palačinko na cilj?

