Neobvezni izbirni predmet

NEMŠČINA
4. in 5. razred Andraž
Navodilo za delo: TOREK, 12. 5. 2020

Dragi učenci!
Upam, da ste zdravi in dobre volje.
Danes za začetek filmček, da se spomnimo, kaj vse smo že prebrali.
 Loom – 1. del

Kot je bilo že v filmčku povedano, nas danes čaka še zadnji del zgodbe. Svoj
interaktivni delovni list najdeš na spodnji povezavi, oddaš pa ga na moj
elektronski naslov mojca.2906@yahoo.de tako, kot si to počel/a tudi do sedaj.
 https://www.liveworksheets.com/xz442005yx

Še nekaj namigov
za uspešno reševanje.
 Besedilo obvezno preberi na glas. Besede, pri katerih nisem zapisala
izgovorjave, se preberejo enako kot se zapišejo.
Nalogo (torej delovni list) je potrebno oddati do PONEDELJKA, 18. 5. 2020.
Potrudi se po svojih najboljših močeh.

Sedaj pa še k zadnjemu delu današnje ure. Oglej si filmček, da izveš več.
 Loom – 2. del

Spodaj si lahko v filmčku omenjena navodila ogledaš še enkrat.

NAVODILO za pripravo izdelka,ki bo ocenjen
Razred: 4. in 5. razred Andraž
Tema: Die Bremer Stadtmusikanten
Rok oddaje: do 30. 5. 2020

Možnost A)
Posnemi kratek filmček:
- povej, kdo si
- preberi en odlomek zgodbe v nemščini
- povej, kaj ti je bilo pri zgodbi všeč

Možnost B)
Posnemi kratek filmček – s starši, brati, sestrami zaigraj enega izmed prizorov
- predstavi vas
- zaigrajte odlomek, nekdo naj vas tudi posname
- povej, kaj ti je bilo pri zgodbi všeč
Ime in priimek:

Cilji in kriterij:

☺ Učenec je kreativen, sproščen, pripravljen.
☺ Učenec se predstavi v nemščini.
☺ Učenec prebere / zaigra odlomek zgodbe v nemščini.
☺ Pri tem je pozoren na pravilno izgovorjavo in razločnost
povedanega.

☺ Učenec vključi svoje mnenje o knjigi (v slovenščini).
☺ Učenec se ob koncu filmčka poslovi v nemščini.

Torej ne pozabi:
 Delovni list k zadnjemu delu zgodbe oddaš do ponedeljka, 18. 5. 2020.
 Izdelek, ki bo ocenjen oddaš do 30. 5. 2020.

Želim ti maksimalno lep dan.

Lep pozdrav,

Mojca Kacjan
učiteljica nemščine

