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Danes je Jurijevo! Dan, ko pride Zeleni Jurij.

Poslušaj glasbo: https://www.youtube.com/watch?v=cUmQLTjUQlI
V slovenskih jurjevskih pesmih so bile z likom Zelenega Jurija in kasnejšega
svetega Jurija povezane predstave prihoda pomladi, prebujanja narave,
odpiranja zemlje, pojava zdravilne rose in vsakovrstne plodnosti. Zato so ta
dogodek spremljali številni svečani obredi: kurjenje kresov, skakanje čez ogenj,
petje in rajanje, obhodi, poroke, setev, krašenje pastirjev, živine in domov s
cvetjem in prva paša. Ta praznik so v naših krajih praznovali 23. ali 24. aprila.
Spada med najpomembnejše mejnika letnega cikla. Jurjevsko koledovanje je
bilo razširjeno v vseh slovenskih pokrajinah in v hrvaških krajih v obmejnem
pasu s Slovenijo.
Kako poteka Jurjevanje v Beli Krajini?
Jurjevanje je folklorni običaj na katerem
se poje in pleše in temelji na
tradicionalnem slovenskem prazniku
jurjevanju.
Enega od moških oblečejo v zelene veje
in ga poimenujejo Zeleni Jurij. Ta hodi od
hiše do hiše in na vrata zatika vejice, ki
vasi in družinam prinaša srečo in
zagotovilo, da bo to leto dobra letina. Če družina vejice ne dobi je to za njih
velika sramota. Oblečen je v veje bele breze po katerih je bela krajna dobila
tudi svoje ime.
Vir: Wikipedija in http://staroverci.si/zeleni-jurij/

Pa smo spoznali še en manjši delček naše kulturne dediščine.

Sedaj pa gremo na matematiko. Danes bomo še malo ponavljali. Pomembno je,
da utrjujete poštevanko in deljenje.
Za začetek pa ideja za pripravo svoje igre, s katero vadiš deljenje. Da si ga lažje
predstavljaš.
Spodaj sem dodala ploščo za polaganje. Lahko si jo natisneš ali pa jo narišeš
sam-a. Takšna bo še boljša! Pomembno je, da ima spodaj 100 praznih
prostorov. Na vrhu pa še deset hišic.
Potrebuješ:
100 majhnih predmetov (fižol, perle, leseni delci, kocke, kamenčki oz. kar koli
majhnega, da lahko polagaš na ploskev.
Poleg tega potrebuješ še 10 figuric od Človek ne jezi se (lahko uporabiš tudi
figurice iz jajčk, lego figure, večje kamne ali lesene dele).
Sedaj pa potrebuješ 4 liste A4, za izdelavo kartic z računi deljenja. Te si nareži
tako, da petkrat prepogneš list papirja. Reži po črtah, ki so nastale.
S flomastri zapiši račune deljenja.
Uporabi domišljijo! Igri daj ime.

Navodilo za igro:
Iz kupa listkov potegneš enega. Pogledaš
katero število je delitelj. Izbereš toliko
možičkov in jih postaviš v hišice. Nato si
pripraviš toliko kamenčkov, kolikor je
deljenec. Kamenčke razdeliš možičkom
tako, da vedno daješ vsakemu eno,
potem nadaljuješ v naslednji vrstici in
tako naprej. Ko razdeliš vse kamenčke,
dobiš količnik.

Tako, sedaj pa te čaka še naloga na Moja matematika in v Seesaw. Ne pozabi pa
odpreti naloge za angleščino.
Bodi lepo!
Učiteljica Breda
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