BRANJE Z RAZUMEVANJEM (4. in 5. razred)

V AFRIŠKI VASI

Zelo pozorno preberi besedilo (2-krat) in reši spodnjo nalogo.
Na Zemlji živi približno šest milijard ljudi. Med njimi so tudi Afričani. Njihovo življenje
se razlikuje od našega.
Po kmečkih predelih Afrike živijo v majhnih okroglih kočah, narejenih iz šibja in
pokritih s palmovimi listi. Koče imajo en sam prostor brez oken. Edina odprtina je
vhod. V nekaterih kočah so tla ilovnata, v drugih pa pokrita z lubjem dreves. V kočah
ni ne elektrike, ne televizije, ne računalnika. V takih bivališčih živijo družine, ki imajo
veliko otrok. Družina večino časa preživi na prostem. Pred kočo je ognjišče, na
katerem kuhajo, kar naberejo v naravi ali pridelajo na polju. Nimajo vodovoda, zato
vodo prinašajo v posodah.
Otroci pogosto nimajo dovolj hrane in obleke, so pa radovedni in iznajdljivi. Ker jim
starši ne morejo kupiti igrač, si jih dečki naredijo sami iz lesa, plodov, odvrženih
pločevink, žice. Deklicam nalagajo družine več obveznosti in dela kot dečkom, zato
se največkrat igrajo z že izdelanimi fantovskimi igračami. V prostem času si izdelajo
punčke iz cunj ali pletejo okraske, na primer zapestnice in ogrlice. Otroci poznajo
podobne družabne igre kot pri nas, na primer izštevanke in ristanc. Radi pojejo in
plešejo, igrajo na bobne in druga glasbila.
Otroci obiskujejo pouk v šolah, ki so narejene podobno kot njihova bivališča. V
nekaterih vaseh imajo pouk kar na prostem. Otroci se posedejo okrog učitelja kar na
tla. Ker ni dovolj učbenikov in šolskih potrebščin, si morajo pri pouku veliko
zapomniti.
Obkroži DA, če je trditev pravilna; obkroži NE, če trditev ni pravilna.
Po kmečkih predelih Afrike živijo ljudje v majhnih okroglih
kočah.
2. Koče so narejene iz šibja in pokrite s palmovimi listi.
3. Koče imajo več prostorov, okna in vrata.
4. Ljudje gledajo televizijo in uporabljajo računalnik.
5. Hrano kuhajo na štedilniku.
6. Vodo prinašajo v posodah.
7. Dečki si sami izdelujejo igrače iz odpadnega materiala.
8. Deklice imajo manj obveznosti kot dečki.
9. Otroci obiskujejo pouk v zidani šoli.
10. Ker ni dovolj učbenikov in šolskih potrebščin, si morajo pri
pouku veliko zapomniti.
Vir: Branje – pisanje je igra, Antus.
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