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Ela Peroci: MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON

 Poslušaj pravljico o Jelkini dogodivščini.
https://www.youtube.com/watch?v=PYjNQTgIppQ DALJŠA PRAVLJICA
https://www.youtube.com/watch?v=siVKl-YAZ4A KRAJŠA PRAVLJICA
 V berilu na strani 42 preberi odlomek pravljice Moj dežnik je lahko balon.
 Spodaj v berilu je naloga:
List razdeli na polovico.

Na levo stran prepiši iz
odlomka povedi, ki so
jih izrekli odrasli.
S hudim obrazom in
dvignjenim kazalcem
preberi te povedi.

Jelka poskuša, da
odraslih ne bi videla in
slišala.
Na desno stran prepiši
povedi, ki jih je izrekla
Jelka.

 Ustno odgovori na vprašanja. Pripoveduj staršem.
Kaj je značilno za povedi, ki ste jih napisali na levo stran lista?
Kje se to dogaja?
Se podobno dogaja tudi pri vas doma? Pripovedujte.
Kaj je značilno za povedi, ki ste jih napisali na desno stran lista? Kje se to
dogaja?
Se podobno dogaja tudi vam? Pripovedujte.
Nazadnje je Jelka odločila, da je njen dežnik lahko balon.
Kaj mislite, kam je odpotovala z njim?
Kakšni so po vašem mnenju odrasli v tisti deželi?

 V zvezek Rožico zapiši naslov Ela Peroci: MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON
In nalepi list.

LUM
DEŽNIK
Likovna naloga: Mozaik
Tudi tokrat boš izdelal mozaik, tako kot pri likovni nalogi Cvetoče drevo.
V ta namen boš uporabil barvni papir (kolaž papir, če ga nimaš uporabi
reklame, časopis, …). Papir si nareži na manjše, približno enako velike koščke.
Potrebuješ še škarje in lepilo. Za podlago uporabi risalni list, lahko karton
oziroma kakršenkoli papir v velikosti risalnega lista.
Likovni motiv: DEŽNIK
Za preverjanje (vajo) si izdelal cvetoče drevo.
Tokrat boš izdelal dežnik, ki bo ocenjen po navedenih kriterijih.
Kriteriji so:
 Narezani majhni koščki so približno enake velikosti.
 Koščki so natančno prilepljeni (nalepljeni so celi – ne le na nekaterih
mestih, lepilo ni razmazano).
 S koščki je zapolnjeno tudi ozadje.
 Dežnik in ozadje je v kontrastnih barvah (dežnik je lepo viden).
 Izdelek je dokončan, ko boš zapolnil/a celotno likovno površino
(velik dežnik).
 Pri delu bodi samostojen/na in ustvarjalen/na.

Po teh kriterijih ovrednoti svoje likovno delo in zapiši oceno, ki si jo, po tvojem
mnenju, zaslužiš.
Fotografijo izdelka skupaj z oceno pošlji učiteljici do petka, 8. 5. 2020.
Tudi učiteljica bo tvoj izdelek ocenila in oceno vpisala v redovalnico.

