Neobvezni izbirni predmet

NEMŠČINA
5. razred
Navodilo za delo: SREDA, 20. 5. 2020 & ČETRTEK, 21. 5. 2020

Dragi učenci!
Kako ste? Upam, da zdravi, naspani, dobre volje, nasmejani in še kaj.
Začnimo danes … sanjsko. Najprej vas povabim na virtualni izlet po sosednji Avstriji. Zakaj in
kam pa si lahko prebereš TUKAJ (klikni na povezavo).
Ste se imeli lepo? Še lepše bi bilo, če bi šlo zares, kajne? Upam, da drugo leto.
Nadaljujmo … koledarsko. Naj vas spomnim, da je potrebno do petka, 22. 5. 2020 oddati
izdelek za oceno. Navodila za pripravo izdelka najdete v zapisu za prejšnjo uro. Nekaj sem jih
že dobila, večine pa še ne. Pa naj spomnim le še na to, da je izdelek je ocenjen negativno, v
kolikor ga ne oddate.
Sedaj pa … pravljično.

Die kleine Raupe Nimmersatt
Vam je naslov kaj znan? Kaj pa če zapišem naslov The very hungry Caterpillar?
Še vedno ne? Kaj pa Zelo lačna gosenica? Zdaj pa že vemo o čem govorim,
kajne?
Prepričana sem, da zgodbo poznate. Verjetno pa v nemščini še ne. Zato si jo
dajmo najprej ogledati. Za vas sem izbrala nekoliko igrivo različico .
https://www.youtube.com/watch?v=0CFzWQL-oLA

Ste se kaj nasmejali? Zagotovo. Ker pa bi želela, da zgodbo tudi v celoti
razumete, sledi v nadaljevanju še slovenska različica.
https://www.youtube.com/watch?v=OtCAqYfBPs0

Besedišče iz zgodbe bo potrebno poznati, zato si spodnjo nalogo bodisi
natisnite, če imate to možnost in rešite, ali pa besede zapišite in zraven
narišite slike ali zapišite ustrezne slovenske besede.

1

Apfel

2 Apfelsine
3 Birne
4 Blatt
5 Ei
6 Eis
7 Erdbeere
8 Früchtebrot
9 Gurke
10 Käse
11 Kokon
12 Kuchen

13 Lolli
14 Melone
15 Pflaume
16 Raupe
17 Schmetterling

18 Törtchen
19 Wurst
20 Würstchen

Rešen delovni list in prilepljen v zvezek ALI zapis v zvezek fotografirajte in
oddajte v spletni učilnici, na kanalu ali na moj elektronski naslov
mojca.2906@yahoo.de.

Potrudi se po svojih najboljših močeh.

Lep pozdrav,

Mojca Kacjan
učiteljica nemščine

