PONEDELJEK, 20. 4. 2020
Danes boš prebral/a slovensko ljudsko pravljico
Bela kača s kronico.
Odpri berilo na strani 84. Pravljico najdeš tudi na
koncu navodil – spodaj.
SLJ
SLJ

Slovenska
Pravljico glasno preberi.
ljudska
pravljica:
PO BRANJU:
Bela kača
Ustno odgovori na vprašanja:
s
 Zakaj jim je kača pustila kronico?
kronico

 Kaj bi se zgodilo, če otroci kači ne bi dali mleka?
 Opiši, kam je dala kmetica najprej krono, kam jo je dala
kasneje.
 Kam bi ti dal/a krono?

 V črtni zvezek zapiši naslov pravljice. Prepiši povedi, ki
opisujejo ilustracijo pravljice. (Skrila se je … lepega ptička.)
Ta del besedila je tudi v spodnjem besedilu označen z
zeleno bravo.
Piši z nalivnim peresom in z malimi tiskanimi črkami.
 Pripoveduj pravljico in si namesto kače izmisli drugo žival.

 Pravljico Bela kača s kronico lahko poslušaš na spodnji
povezavi: https://vimeo.com/259684716

GUM

Janez
Bitenc:
Pomladna

Zapoj si nekaj pesmic, ki smo se jih naučili.
POSLUŠAJ: https://www.youtube.com/watch?v=0yxle6aGfs4
Besedilo pesmice se nauči.
Pomladna
Janez Bitenc
Na polju rožice cveto,
na drevju pa ptički pojo,
z neba nam sveti sonček zlat,
že prišla je k nam pomlad.

Iz gozda sem pa znani glas
naznanja, da prišla je v vas
spet drobna, mila kukav’ca
srca moj’ga ljubica.

MAT

Utrjevanje
računanja
do 100

V karo zvezek napiši Vaja, prepiši račune ter jih izračunaj.

75 + 3 =

48 + 20 =

88 – 8 =

27 + 2 =

63 + 14 =

76 – 5 =

62 + 8 =

40 + 35 =

69 – 9 =

43 + 7 =

36 + 23 =

57 – 4 =

Reši 1. nalogo v Zbirki vaj na strani 52.
Če želiš, lahko rešiš še nalogo v RJI 2, str. 27.

ŠPO

Športna
abeceda

Pred vsako vadbo se je potrebno ogreti.
Najprej teci na mestu 2 minuti.
Nato se poigraj s športno abecedo.

DOP/
ISP

Utrjevanje

Če še nisi uspel/a rešiti naloge v RJI 2, str. 27, jo reši.
Drugače pa lahko rešuješ naloge na spodnji povezavi:
https://interaktivne-vaje.si/index.html

BELA KAČA S KRONICO
SLOVENSKA LJUDSKA PRAVLJICA

Bila je kmetica in je imela majhne otroke. Hodila je na polje delat in puščala
je otroke doma ter jim v skledo dajala mleka, da medtem niso bili lačni.

Vselej so vse pojedli, zato jih je mati pohvalila, da so pridni. Otroci pa so
rekli: »Saj ne jemo sami, k nam hodi tudi lep ptiček jest.« Mati si je mislila,
da prihaja kakšna mačka in je z otroki. Vendar se ji je čudno zdelo, da otroci
pripovedujejo o lepem belem ptičku. Hotela se je prepričati, kaj je. Skrila
se je tedaj v hišo in postavila otrokom mleko v vežo kakor po navadi ter
čakala, kaj bo. Kmalu se je privila izpod mize bela kača z lepo krono na
glavi in se zvila najmlajšemu v naročje. Mati je bila vsa trda od strahu.
Otroci pa so božali in gladili lepega ptička. Ko se je kača najedla, je stresla
lepo kronico z glave in se spet izgubila v luknjo.
Brž ko je kača izginila, je mati skočila v vežo in spravila otroke na varno;
seveda ni pozabila pobrati tudi krone. Dala jo je v skrinjo, kjer so imeli prejo.
Ded je pozimi prejo vil. Vso zimo je vil, pa je ni mogel poviti. Žena si misli:
»Kaj neki more to biti? Morda ima krona tako moč?« Zato so dali krono
proč in kmalu je bila preja povita. Nato so dali krono v žito. Merili in merili
so žito, pa ni nikdar pošlo v njihovi kašči. Tako so devali kronico tudi k
drugim rečem in v kratkem času si je hiša tako opomogla, da je bila
najpremožnejša v vasi. Imeli so kronico tako dolgo, dokler je bil pri hiši tisti
rod, ki je z belo kačo tako prijazno in lepo ravnal.

