7. 04. 2020

POZDRAVLJENI
TRETJEŠOLCI!

RESNI LJUDJE
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1. Razmisli kakšni so
videti resni ljudje.
2. Nariši zelo resnega človeka.
(Nariši ga v zvezek za književnost in pusti 2
vrstici za naslov.)

Liljana Praprotnik Zupančič
RESNI LJUDJE
Resni ljudje
ne poznajo šale.
Resno gledajo
na velike in male.
Resno razmišljajo,
resno govorijo,
resno kadijo,
resno spijo.
Sanjajo same
resne sanje.
Kaj smešnega,
to ni zanje!

Od same resnosti
celo zbolijo,
ko pa jih hočeš razveseliti,
v zahvalo jih dobiš po …!
Resni ljudje so zmeraj
resni!
Kaj to pomeni?
Ali to, da resno razmišljajo?
Kaj razmišljajo resni ljudje?
Premislite v parih.
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➢ Pesem

še sam vsaj
trikrat preberi. (berilo
str. 30)

➢ Beri jo doživeto,
glasno in razločno.
➢ Pri branju upoštevaj
ločila!

Nad risbo resnega človeka napiši naslov:
Liljana Praprotnik Zupančič
RESNI LJUDJE

V zvezek odgovori na vprašanja.
Piši s celimi stavki.
1.

O kom pripoveduje pesem?

2.

Kaj razmišljajo resni ljudje?

3.

Resni ljudje celo spijo resno. Mislite, da spijo z
medvedkom?

4.

Kaj resni ljudje sanjajo?

5.

Kako bi te resne ljudi razveselil-a?
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Vstopil-a si v SMEHASTO
deželo!
Vsak smeško se smeje malo
drugače. ☺

Kako se smeješ pa
ti?



Smej se na več
različnih načinov!




Nariši vesel obraz v
zvezek! Pusti 2 vrstici
za naslov.
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Bina Štampe Žmavc
SMEHASTA PESEM
Smeh je bacil veselosti,
ki povzroči sredi skrbi
napad smejalne norosti.
Zahihita se v dlaneh,
prasketa v laseh,
veselo osmeši oči
in zdrvi po zobeh.
Smeh nalezljivo okuži
velika in majhna usta
in tam –en dva trivse resne bacile pohrusta.

Ustno odgovori na vprašanja!
 Kaj

je bacil?

 Kaj

počnejo bacili v vašem telesu?

 Bacil

smejalne norosti pa je čisto poseben bacil. Kaj
povzroča? Morda smejalno bolezen, ali krohotalno
bolezen, ali hihitalno bolezen, ali …

 Kdaj

napade bacil smeha?

 Preberi
 Kaj
 Ali

2 verz pesmi. Te spomni na prejšnjo pesem?

naredi bacil veselosti?
je smeh nalezljiv?
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➢ Pesem

še sam vsaj
trikrat preberi. (berilo
str. 21.)

➢ Beri jo doživeto,
glasno in razločno.

➢ Pri branju upoštevaj
ločila!

Bina Štampe Žmavc
SMEHASTA PESEM
Smeh je bacil veselosti,
ki povzroči sredi skrbi
napad smejalne norosti.
Zahihita se v dlaneh,
prasketa v laseh,
veselo osmeši oči
in zdrvi po zobeh.
Smeh nalezljivo okuži
velika in majhna usta
in tam –en dva trivse resne bacile pohrusta.
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Premisli, kako bi bilo, če bi Smehasto pesem prebral
resnim ljudem, iz pesmi Resni ljudje. Zgodbo pripoveduj
staršem, sestricam, bratcem... Nekega dne …



Nad veselim obrazom napiši naslov:
Bina Štampe Žmavc
SMEHASTA PESEM



Primerjaj pesmi: Resni ljudje in Smehasta pesem.
Odgovore s celimi stavki zapiši v zvezek.

1.

Koliko kitic ima pesem Resni ljudje in koliko Smehasta
pesem?

2.

O čem pesmi govorita?

3.

Katera pesem ti je bolj všeč?

4.

Kakšni so veseli in kakšni resni ljudje?

Prišel/Prišla si do konca! Lep in uspešen
dan ti želim!

Za morebitna vprašanja ali
nejasnosti, sem vam na voljo
na emailu:
tanjastropnik87@gmail.com

učiteljica
Tanja
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