PONEDELJEK, 20. 4. 2020
SLOVENŠČINA
Dobro jutro!
Spet sva skupaj. Upam, da ti je bil petkov športni dan všeč in zanimiv.

Zagotovo že poznaš pravljico »Kdo je Vidku napravil srajčico«, ali pa si vsaj kdaj slišal zanjo. Pravljico je
napisal pisatelj Fran Levstik, že zelo dolgo nazaj, pa je še vedno vsakič znova zanimiva.
Na spodnji povezavi si boš ogledal lutkovno predstavo z naslovom »Vidkova srajčica«, v izvedbi gledališča FRU-FRU.
(klikneš na povezavo, se udobno namestiš in gledališče se lahko začne). Če imaš doma knjigo, jo preberite.
https://www.youtube.com/watch?v=SI9KwLvrf2s
Ko si si lutkovno predstavo ogledal, te čaka še nekaj ustvarjanja v zvezi z Vidkom in njegovo srajčico. Pripravil boš
svojo prvo, pravo pravcato knjigo o Vidku in njegovi dogodivščini.
Če le imaš dva bela lista, ju prepogni in zloži knjigico.

Torej, na prvi strani naslov in glavni junak. Potem pa na vsako naslednjo stran nariši/napiši en dogodek iz
predstave, po vrsti, seveda. Na primer: kakšno težavo ima Videk? Kam se odpravi? Koga sreča? Vsako
srečanje nariši in tudi zapiši v povedih, če gre, ali pa napiši vsaj imena likov, ki se pojavijo na tisti strani
tvoje knjigice. Na naslednji strani nadaljuješ enako In tako naprej, da se pravljica zaključi tako, kot se mora.
Če želiš, lahko kakorkoli po svoji domišljiji spremeniš zaključek pravljice, morda dodaš kakšnega junaka.
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Ponovi imena štirih teles; VALJ, KROGLA, KVADER, KOCKA.
Doma poišči po en predmet, ki sodi k vsakemu telesu; žoga je kot krogla,….
Ponovi imena štirih likov; pravokotnik, trikotnik, krog, kvadrat.
Reši križanko 1. naloge, na str. 54.
Vpiši imena teles in likov.
Preberi rešitev in jo nariši.
Ponovi, katere oblike črt poznaš; ravna, kriva, sklenjena, nesklenjena lomljena, sklenjena lomljena.
Označi s kljukico v tabeli, kakšna črta je narisana.

ŠPORT
Igraj se zunaj, uporabi rekvizite, ki jih imaš na voljo ( žogo, kolebnico, kolo, skiro,..), teci, skači in uživaj.
Če vreme še ne bo ugodno, pa v hiši delaj vaje, ki se jih spomniš iz telovadnice.

