FOLKLORNI DOGODEK – POSTOPEK DELA
ODDAJA ZAPISANEGA BESEDILA: DO 6. 5. 2020
PREVERJANJE ZNANJA (POSKUSNI GOVORNI NASTOP): 13. 5. 2010 (lahko tudi po dogovoru do tega datuma)
OCENJEVANJE ZNANJA: 20. 5. 2020
Prilagoditve v času pouka na daljavo.
Če do 16. 3. folklornega gradiva nisi pridobil od starejšega informatorja, ga sedaj zapiši po spominih enega od staršev, s katerim živiš v skupnem
gospodinjstvu.

OSEBNA IZKAZNICA INFORMATORJA/INFORMATORKE
Kraj in datum zapisa folklornega dogodka:
Ime in priimek informatorja/informatorke:
Kraj in leto rojstva informatorja/informatorke:
Njegova/Njena izobrazba/poklic:
Njegovi/Njeni konjički:
Tema folklornega dogodka (ostaja nespremenjena)
Izbiraj med ponujenimi možnostmi:
– otroštvo nekoč (primerjava z otroštvom sodobnega časa – podobnosti in razlike, šola in počitnice, delo, druženje s prijatelji, otroške igre …)
– šege in navade v Komendi (skozi koledarsko leto – izbor 4 šeg in navad: ob praznikih, delu, šege in navade življenjskega kroga – rojstvo, krst,
birma, god, poroka, smrt).

Navodila za delo (delo poteka v domačem okolju in ne na terenu)
1. NATANČNO, POZORNO POSLUŠAJ INFORMATORJA/INFORMATORKO.
Kako se lotiš zapisa? Če zapisuješ in pogovora ne snemaš, prosi informatorja/informatorko, naj pripoveduje nekoliko bolj počasi, da mu z
zapisovanjem lahko slediš in ustrezno zapišeš temo folklornega dogodka. Informatorju/informatorki lahko pripraviš vprašanja, podvprašanja, da bo
njegovo/njeno pripovedovanje lažje (teh vprašanj v zapisu besedila ne zapisuj; zapiši le to, kar ti je o izbrani temi povedal/povedala).
2. ZAPISANO BESEDILO.
Zapisano besedilo preberi in odpravi morebitne vsebinske pomanjkljivosti. Bodi pozoren tudi na to, da si upošteval pravopisna pravila. Zapisano
besedilo posreduj učiteljici na njen e-naslov, da ti lahko poda povratne informacije o vsebini zapisa.
3. PROSTO GOVORJENJE.
Govorni nastop, ki bo potekal prek videokonferenčnega orodja, moraš opraviti brez branja besedila (prosto govorjenje). Priporočam ti, da vadiš že
pred poskusnim nastopom (preverjanje znanja).
Upoštevaj, kako boš predstavil/a vsebino in kaj boš o njej povedal/a (predstavitev folklornega dogodka):
•
•
•

V uvodu predstavi svojega informatorja/informatorko (podatki), napovej temo, o kateri sta govorila in ki jo boš predstavil.
V jedru zelo natančno predstavi temo govornega nastopa.
V zaključku navedi svoja spoznanja o slišani temi (npr. vključi svoj osebni odziv – primerjava otroštva nekoč z načinom tvojega odraščanja
ali svoj pogled na šege in navade v današnjem času v Komendi, lahko povzameš tudi bistvo povedanega).

4. IZVEDBA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA GOVORNEGA NASTOPA.
Izvedli bomo poskusni govorni nastop (preverjanje znanja – povratne informacije), sledilo bo ocenjevanje govornega nastopa.

