Neobvezni izbirni predmet

NEMŠČINA
5. razred
Navodilo za delo: SREDA, 13. 5. 2020 & ČETRTEK, 14. 5. 2020

Dragi učenci!
Današnje delo bo razdeljeno na dva dela.

1. del: Vaje namenjene utrjevanju
Spodaj najdete tri kratke vaje za ponovitev in utrjevanje.
https://www.liveworksheets.com/ac152192pc (poveži in ustrezno dopolni)
 https://www.liveworksheets.com/fr196268cp (poslušaj in dopolni)
 https://www.liveworksheets.com/va101881hk (dopolni z oblačili)


Rešite jih in tako kot ste vajeni oddajte do petka, 15. 5. 2020 na moj elektronski naslov
mojca.2906@yahoo.de. Vaje so torej namenjene utrjevanju besedišča oblačil.
Preden pa odgovorim na vprašanje zakaj, si oglejte naslednji video:
 Loom – video
V prilogi torej najdete rezultate delovnega lista iz prejšnje ure ter lestvico najboljših na kvizu.
Preden nadaljujete z delom si obe prilogi dobro preglejte.

2. del: Priprava izdelka
Za pripravo izdelka si oglejte spodnji filmček:
 Loom video
Kaj mora torej vsebovati vaš izdelek?

KLEIDUNG







Ogledam si sliko moškega in ženske.
Izberem enega in opišem, kaj nosi oblečeno. Zapišem 5 povedi.
Oblačila, ki jih omenim zgoraj, sedaj opišem tudi po barvi. Zapišem 5 povedi.
Ogledam si sliko moškega ali ženske.
Izberem enega in mu dam navodila, naj se sleče. Zapišem 5 povedi.
Dam navodila, da se z drugačnimi oblačili ponovno obleče. Zapišem 5 povedi.

Nalogo je potrebno oddati do 22. 5. 2020.




Naloga je lahko zapisana v zvezek (pošlješ fotografijo) ali na računalnik (pošlješ
dokument).
Nalogo pošlješ v spletno učilnico, na kanal ali na elektronski naslov
mojca.2906@yahoo.de
Naloga, ki ni oddana, je ocenjena z negativno oceno, ki jo je potrebno popravljati.

Še nekaj namigov za uspešno pripravo izdelka.





Pomagaj si z zvezkom, če drugače ne gre.
Dobro razmisli, preden kaj zapišeš.
Kaj že v nemščini pišemo z veliko začetnico?
Namesto ä, ö, ü, ß lahko pišeš tudi ae, oe, ue, ss.

Potrudi se po svojih najboljših močeh.

Lep pozdrav,

Mojca Kacjan
učiteljica nemščine

Die Kleidung
1) Izberi sliko in zapiši kaj oseba nosi. Zapiši 5 povedi.

2) Opiši oblačila po barvi. Zapiši 5 povedi.

3) Izberi sliko in osebi daj navodila, da se sleče. Zapiši 5 povedi.

4) Osebi daj navodila, da se obleče z drugimi oblačili. Zapiši 5. povedi.

