PONEDELJEK, 30. 3. 2020 & PETEK, 3. 4. 2020

Pozdravljeni dragi 4-šolci.
Kako ste? Upam, da ste zdravi in dobrega počutja, da ste se že vsaj malo navadili na delo od doma.
Danes bi pa tudi mi začeli s čim novim, prav?

kviz

Najprej za vas en spletni
, da ponovite živali, ki smo se jih nazadnje učili. Pojdite na spodaj
zapisano spletno stran, prijavite se s SVOJIM IMENOM in prijetno reševanje vam želim.
https://kahoot.it/challenge/0766316?challenge-id=86c2cc70-7aec-468a-b0e7ebc72391563a_1585120073302

Tako, sedaj smo živali ponovili. Sedaj pa sledi še kaj novega, ne?

Pogledali si bomo, kaj živali rade jedo. Pa poglejmo koliko besedic že prepoznate. Sledi še
en kviz. Če menite, da beseda in slika pomenita enako kliknite TRUE (richtig ALI pravilno), če mislite,
da beseda ne pomeni enako kot slika pa kliknite FALSE (falsch ALI narobe). Ponovno sledi

kviz.

https://kahoot.it/challenge/0558323?challenge-id=86c2cc70-7aec-468a-b0e7ebc72391563a_1585124118249

Ni bilo težko, ali pač?

Pa si dajmo naredit v zvezek en zapis, da bomo to zares vsi dobro poznali. Lahko si pod naslovom
naredite 3 kolone kot sem to naredila tudi jaz. V 1. koloni naj bodo sličice (narišite ali prilepite jih), v
2. koloni naj bo nemška beseda (kjer izgovorjave nisem zapisala se beseda izgovori tako, kot se
zapiše), v 3. koloni dopolnite s slovenskimi besedami.

Was mögen die Tiere?
(Kaj rade jedo živali?)
das Wasser

voda

das Fleisch
(flajš)
die Karotten
die Milch
(milh)
das Gras
der Käse
(keze)
der Salat
(zalat)

Zdaj pa sledi naloga. Spodaj imaš zapisanih 7 povedi. Zapiši jih v zvezek namesto slik pa zapiši besede
za živali in hrano.
Kaj torej misliš, da pomeni beseda MAG? Ja, res je, ima rad. Pri zadnji povedi še sam zapiši kaj imaš
rad/a.

Der ________________

mag ________________

Die ________________

mag _______________

Die _________________

mag ________________

Die __________________

mag __________________

Der __________________

mag _________________

Der _________________

Der ________________

mag _________________

mag ____________________

Ich mag ________________________________________________________
DOBRO OPRAVLJENO! Zaslužil/a si si počitek. Zelo bom vesela tudi, če se kaj javiš v našem kanalu za
komunikacijo. Pocukaj starše naj ti pomagajo, če sam ne zmoreš.

Lep pozdrav, Mojca Kacjan

