
Spoštovani učenci 5. razreda 

Počitnice so mimo in pred nami je 6. teden učenja na daljavo. V ponedeljek in torek 

boste: 

- ponovili in utrdili besedišče na temo živali v Afriki 

- razširili besedišče na temo deli telesa pri živalih 

- spoznali »nove« afriške živali 

 

Sproti ali najkasneje do petka mi pošljite dokaze vašega dela (poslikano/skenirano 

nalogo) na elektronski naslov slavica.balek@guest.arnes.si 

 

V primeru, da vam karkoli ne bo jasno ali da boste naleteli na težave pri delu, me 

lahko kontaktirate na el. naslov slavica.balek@guest.arnes.si 

 

Želim vam uspešno delo. 

 

Lep pozdrav in ostanite zdravi, 

učiteljica Slavica Balek Haddaoui  

 

 

NAVODILA ZA DELO:  

 

NASLOV V ZVEZEK: Körperteile bei Tieren (Deli telesa pri živalih) 

 

1. Videoposnetka  https://www.youtube.com/watch?v=VPCro0a7aEg 
                         https://www.youtube.com/watch?v=GwE7dM9yVY8 

 

Poglej si dva kratka videoposnetka, v katerih bo medved Balu s tabo ponovil dele 

telesa pri živalih. V zvezek zapiši vse dele telesa in jih s pomočjo slik (v posnetkih) 

in s pomočjo slovarja prevedi v slovenščino kot kaže primer spodaj – v zvezek zapiši 

tudi primere: 

PRIMER:   die Zunge – jezik, der Stoßzahn - okel 

 

 
OPOMBA: Opazil boš, da v videoposnetkih deli telesa niso zapisani s preglasom. 

Pravilen zapis je s preglasom, zato upoštevaj naslednje pri zapisu v zvezek: ae – ä, oe – 

ö, ue -  ü 
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2. Tierrätsel (Uganke o živalih) – ker si pri prejšnji nalogi na igriv način ponovil 

dele telesa, zdaj lahko zlahka rešiš naslednje uganke. Odgovore zapiši v zvezek in 

ne pozabi na DER/DIE/DAS ali EIN/EINE/EIN 

 
 

Če imaš možnost tiskanja, uganke natisni in jih zalepi v zvezek. 

 

 

 

3. Tiere nach dem Alphabet (živali po abecedi)– v DZ na str. 84 pri vaji 10 razvsti 

živali po abecedi. 



Ker si zelo radoveden in ker si pri nalogi spoznal nekaj „novih“ živali, hitro 

poglej v iskalniku GOOGLE (v slovarju ne boš našel vseh besed), za katere živali 

gre. 

 

SLIKA SPODAJ: v GOOGLE vpiši besedo v nemščini in na desni strani poglej 

sliko živali in zapis v slovenščini ter značilnosti posamezne živali. 

Besede zapiši v zvezek in zraven zapiši pomen v slovenščini – primer spodaj: 

 

 

PRIMER: das Trampeltier – dvogrba kamela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


