Neobvezni izbirni predmet

NEMŠČINA
4. in 5. razred Andraž
Navodilo za delo: TOREK, 14. 4. 2020

Dragi učenci!
Kako ste? Upam, da zdravi in dobrega počutja. Ste imeli lepe praznične dni? Če
je vaš odgovor »da«, me to seveda izjemno veseli.
Sedaj pa sledi navodilo za ta teden. Za to nalogo imate 1 teden časa, to je do
PONEDELJKA, 20. 4. 2020.

POMEMBNO!
V kolikor boš imel/a tehnične težave pri delu, javi
prosim
na
KANAL
ali
na
moj
mail
mojca.2906@yahoo.de.
S tem orodjem ste delali že prejšnji teden, pa vseeno
dajem podrobna navodila še enkrat.

Prejšnjo

uro

smo

spoznali
STADTMUSIKANTEN.

1.

del

zgodbe

DIE

BREMER

Danes na tem mestu nadaljujemo saj bomo ponovili 1. del in spoznali 2. del
zgodbe.

Za vas sem ponovno sestavila interaktivni delovni list. Kaj že to pomeni?
Obiskal/a boš spodaj zapisano spletno stran.
Pojavil se ti bo delovni list, ki ga rešuješ tako, da klikneš na kvadratek in
rešitev vpišeš ali pa izbereš ustrezno.
Navodila na delovnem listu so v slovenščini.
Rešiš torej delovni list in na koncu klikneš FINISH!
Program ti bo ponudil tole okno:

Izberi desno možnost, da svoj rezultat pošlješ meni.
Nato izpolni obrazec:

1. Tvoje ime in priimek.
2. Tvoj razred.
3. Tvoj predmet, to je DEUTSCH.

mojca.2906@yahoo.de

4.
5.
6.
7.

Moj elektronski naslov, to je
.
Klikneš SEND.
Nalogo je potrebno oddati do PONEDELJKA, 20. 4. 2020.
Ko nato okno zapreš, se tudi tebi pokažejo napake, ki si jih
naredil/a.
8. Delovni list lahko tudi natisneš, če imaš to možnost in sicer tako,
da z desnim klikom na miški izbereš NATISNI. Seveda v tem
primeru list tudi prilepi v zvezek.

ŠE NEKAJ NAMIGOV ,
ZA USPEŠNO REŠEVANJE.
 Besedilo obvezno preberi na glas. Besede, pri katerih nisem zapisala
izgovorjave, se preberejo enako kot se zapišejo.
 Namesto ä, ö, ü lahko pišeš tudi ae, oe, ue.

Zdaj pa veselo na delo.

Aja, delovni list še potrebuješ 
Tukaj ga najdeš:

https://www.liveworksheets.com/ct153407ku
Lep pozdrav,

Mojca Kacjan
učiteljica nemščine

