Spoštovani učenci 4. razreda,
trenutno smo lahko zaradi izrednih razmer žal v kontaktu le na ta način, da
komuniciramo na daljavo.
Poznam vas in vem, da boste vi tudi temu kos in da bo prišel spet trenutek, ko se
bomo zbrali in bomo lahko na način, ki nam je vsem bolj ljub, ponovili in utrdili
učno snov, ki se jo boste v teh težkih trenutkih učili samostojno doma.
Bodite rez skrbi, utrdili in obnovili jo bomo v oblikah, ki jih vi obožujete: učne
postaje, igre vlog in z različnimi didaktičnimi igrami.
V primeru, da vam karkoli ne bo jasno ali da boste naleteli na težave pri delu, me
lahko kontaktirate na naslednjem elektronskem naslovu:
slavica.balek@guest.arnes.si
Sproti ali najkasneje do konca tedna bi vas prosila, da mi posredujete dokaze, da ste
delo opravili (poslikane naloge, zapisi v zvezek) in sproti boste od mene dobili tudi
povratno informacijo.
Želim vam uspešno delo, pazite nase in ostanite zdravi.
Lep pozdrav,
učiteljica Slavica Balek Haddaoui

NAVODILA ZA DELO: 24. in 26. marca 2020 (2 šolski uri)
1. ura (torek)
ZAPIS V ZVEZEK - DAS KANN ICH SCHON… (To že znam…)
Dragi učenci, najprej bomo ponovili in utrdili vse, kar smo se v zadnjih tednih
naučili, nismo pa še uspeli vsega ponoviti in utrditi.
V učbeniku na strani 42 pod naslovom BEWERTUNGSBOGEN prepišite v zvezek
vseh 8 kriterijev uspešnosti. Nato z drugo barvo odgovore zapišite v zvezek, kot
smo to počeli doslej.
Pri delu naj vam bodo v pomoč učbenik, delovni zvezek, vaši zapisi v zvezek in
spletni slovar PONS na naslednji povezavi - https://sl.pons.com/prevod

2. ura (četrtek)
V zvezek dodate še naslednje kriterije in odgovore zapišite na podoben
način, kot ste naredili to v torek.

9. Znam v nemščini povedati, kaj želim jesti.

10. Znam v nemščini povedati, kaj želim piti.

11. Znam zapisati smeri neba.

12. Znam v nemščini vprašati in povedati, koliko je ura zjutraj/dopoldan in
popoldne/zvečer. Zapišite en primer in zraven narišite ustrezno uro.

13. Pri napovedi časa znam uporabiti števila do 24. Odgovor naj bo zapis
številk do 24 z besedo.

Števila do 20 lahko ponoviš na naslednji povezavi:
https://interaktivne-vaje.si/nemscina/wortschatz/zahlen_1_20.html
Ker je na tej spletni strani veliko iger, se lahko sam odločiš, s katerimi boš utrdil
številke do 20.

