DELNI KULTURNI DAN ZA 6. RAZRED – »POSTAJE CANKARJEVEGA ŽIVLJENJA«
(v tednu od 18. do 22. maja 2020)
Dragi učenci in učenke 6. razreda!
Kulturni dan sodi v obvezni program šolskega predmetnika, zato ga bomo opravili tudi v času
pandemije. Vsebino načrtovanega kulturnega dne smo zaradi izrednih razmer morale malce
prilagoditi. Ker žal ne boste mogli v Cankarjevo muzejsko sobo na Rožnik, so strokovnjaki iz
Muzeja in galerij mesta Ljubljane (MGML) za vas pripravili spletni sprehod po »Postajah
Cankarjevega življenja«. Na pot odkrivanja življenja našega pisatelja, dramatika in pesnika Ivana
Cankarja se boste zato podali kar z domačega naslonjača, in sicer boste na spletni povezavi
https://mgml.si/sl/programi/programi-sole/ucno-gradivo-ivan-cankar/ spoznali šest postaj
Cankarjevega življenja. Dela je približno za 2 šolski uri, zato smo v tem tednu tudi zmanjšale
količino obveznosti pri slovenščini.
Prosimo vas, da naloge na spletu opravite v tednu od 18. 5. do 22. 5. 2020, opravljene naloge pa
morate poslati svoji učiteljici slovenščine najkasneje do vključno 24. maja 2020.
NAVODILA ZA DELO
1. Na spletu poiščite povezavo MGML
https://mgml.si/sl/programi/programi-sole/ucno-gradivo-ivan-cankar/
2. Na povezavi se odpre učno gradivo z naslovom »Postaje Cankarjevega življenja«.
3. Natančno preberite besedilo vseh šestih postaj Cankarjevega življenja (Vrhnika–Ljubljana–
Dunaj–Pulj–Dunaj–Ljubljana), ob tem pa si oglejte še slikovno gradivo.
4. Na koncu 6. postaje vas čaka preverjanje znanja/reševanje nalog: »PREVERI, KAKO
DOBRO POZNAŠ CANKARJA«. V preverjanju boste našli 8 interaktivnih nalog. Rešite jih
po navodilih, ki jih najdete ob nalogah (odgovorov ne bo težko najti, če ste natančno
prebrali besedilo na vseh 6 postajah, si ogledali zabavni videoposnetek o Cankarjevem
življenju in animacije treh njegovih zgodbic, ki jim rečemo »črtice«).
5. Dodatna (neobvezna) naloga: na koncu lahko poslušate tri Cankarjeve zgodbice, ki jih
najdete pod navodilom »Prisluhni Cankarju«.
6. Odgovore lahko pišete v zvezek ali na list papirja, lahko pa tudi na računalnik (v
Wordu). Fotografije ali Wordove priponke opravljenih nalog pošljite svoji učiteljici
slovenščine najkasneje do vključno 24. maja 2020.
Vse učiteljice slovenščine vam ob kulturnem dnevu želimo veliko zabave in ustvarjalnosti!
Katjuša Ručigaj,
vodja kulturnega dne
Opravljeno gradivo nam pošljite na:
mojca.honzak@guest.arnes.si (6. a)
katarina.jamnik@guest.arnes.si (6. b)
katjusa.rucigaj@guest.arnes.si (6. c)

