SLJ, 19. 5. 2020 ( 3 ure)
DOMAČE BRANJE
Za domače branje sta nam ostali še dve knjigi:
Tone Seliškar: Bratovščina Sinjega galeba, B. Štampe Žmavc: Nebeške kočije

BRATOVŠČINA SINJEGA GALEBA
Ja, tista bratovščina, o kateri si prepeval/a pri glasbi:
https://www.youtube.com/watch?v=7VyiqSFhqOM
Glede na to, da si dolgo ni bilo mogoče izposoditi knjig, ti dajem po dve možnosti. Ti pa izberi
eno pri vsaki knjigi. Zapise v zvezku fotografiraj in mi jih pošlji do 10. junija.
1. Če imaš možnost, si izposodi knjigo Bratovščina Sinjega galeba in jo preberi.
Pri predstavitvi si pomagaj s svojo dlanjo:
- naredi obris dlani v zvezek za SLJ
- na sredino zapiši naslov knjige
- v obris palca pa ime in priimek avtorja
- v obris kazalca zapiši glavne osebe
- v obris sredinca zapiši kraj dogajanja
- v obris prstanca zapiši čas dogajanja
- mezinec pa naj pove tvojo oceno prebrane knjige
(uporabi ocene od 1 do 5)

Ob dlani zapiši ali nariši, kaj se te je najbolj dotaknilo ob branju knjige/ogledu filma.
2. Če nimaš možnosti za izposojo knjige, si lahko ogledaš film in prav tako izpolniš dlan
(upoštevaš zgornja navodila, le da pišeš na podlagi ogleda filma)
*Film si lahko ogledaš na naslednjih povezavah v osmih delih:
https://www.dailymotion.com/video/x55vj0g
https://www.dailymotion.com/video/x567tep
https://www.dailymotion.com/video/x567ttz
https://www.dailymotion.com/video/x56m5v4
https://www.dailymotion.com/video/x56qt9t
https://www.dailymotion.com/video/x570lfm
https://www.dailymotion.com/video/x570lfm
https://www.dailymotion.com/video/x573r3t

*Zapis v zvezku fotografiraj in mi ga pošlji do 10. junija.

NEBEŠKE KOČIJE

1. Če imaš možnost, si izposodi pesniško zbirko Nebeške kočije in jo preberi.
Pri predstavitvi si pomagaj s svojo dlanjo:
- naredi obris dlani v zvezek za SLJ
- na sredino zapiši naslov knjige
- v obris palca pa ime in priimek avtorice
- v obrise ostalih prstov napiši naslove pesmic, ki so ti najbolj všeč
- mezinec naj pove tvojo oceno prebrane knjige
(uporabi ocene od 1 do 5)
Eno pesmico po lastni izbiri se nauči na pamet.
2. Če nimaš možnosti za izposojo knjige pa prepiši v zvezek pesmico Kaj je sreča
in se jo poskusi naučiti na pamet.

*Zapis v zvezku fotografiraj in mi ga pošlji do 10. junija.

