Pouk slovenščine na daljavo: 30. 3.– 3. 4. 2020 za 6. č
PONEDELJEK – 1. ura
Najprej preglej rešitve dveh delovnih listov, ki si jih rešil
prejšnji teden. Rešitve so v priponki in upam, da imaš čim več
prav. 
Nato pa boš nadaljeval s pravljičarjem Andersenom. Njegove
pravljice si že prebral v šoli. Zdaj pa boš še malo bolj
podrobno spoznal njegovo življenje in delo. Preberi prvi list,
kjer boš dobil nekaj osnovnih podatkov. Na drugi list (miselni
vzorec) pa napiši podatke o Hansu Christianu Andersenu, ki se
ti zdijo najpomembnejši.
LIST 1 - PODATKI - ANDERSEN – ŽIVLJENJE IN DELO
LIST 2 – ANDERSEN - MISELNI VZOREC

TOREK – 2. ura
Zdaj pa dodobra poznaš pravljice. Zato se preizkusi v
pravljičnem kvizu. Veliko uspeha Ti želim!
PRAVLJIČNI KVIZ

SREDA in ČETRTEK – 3. in 4. ura
Na spodnji povezavi
https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/materinscina2/2011120911325436/

si izberi en star NPZ in ga reši. Lahko si ga sprintaš, lahko
samo rešitve pišeš na list. Ko ga boš rešil, preveri rešitve, ki so
poleg.

PETEK, 5. ura
V prejšnjem tednu si ponovil števnik – 23. NUB. Sedaj pa ga
boš še utrdil s spodnjim delovnim listom.
DELOVNI LIST - ŠTEVNIK

Navodila pripravila: Sonja Bračun Gorišek

Pouk slovenščine na daljavo: 30. 3.–3. 4. 2020 za 6. a
1. Preberi prozno besedilo v berilu na str. 82 – Erich Kastner:
Dvojčici. Po branju napiši naslov v literarno mapo ter datum.
Nato odgovori na vprašanja: Dejavnosti po branju.
2. Reši delovni list: Vaja nedoločnika in namenilnika.
3. Reši delovni list: Prislov.
Rešitve za delovna lista najdeš v priponki. Rešena delovna
lista prilepi v zvezek. Če pa nimaš te možnosti, vaje prepiši v
zvezek in jih reši.

Želim ti uspešno delo in vse dobro!

Navodila pripravila: Bernarda Kunej

Pouk slovenščine na daljavo: 30. 3. – 3. 4. 2020 za 6. b in 6. c
1. Vsak dan reši nekaj naloge 7. poglavja v 1. delovnem zvezku.
Posnetek o Piranu si lahko ogledaš na iRokusu.
2. V petek napiši kratek sestavek z naslovom Moj domači kraj.

Navodila pripravila: Klavdija B. Volčanšek

