Spoštovani starši in učenci 3. razreda
Pred vami so navodila za četrtek in torek po počitnicah, ko boste:
- ponovili in utrdili učne vsebine, ki ste se jih že naučili
Tokrat mi ni treba pošiljati dokazov vašega dela (poslikano/skenirano nalogo) na
elektronski naslov. Lahko pa mi napišete, kje ima vaš otrok še težave, da vam
lahko dam namig oz. nasvet, s katero igro oz. na kakšen način to utrditi.
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
Želim vam uspešno delo in lepe počitnice.
Lep pozdrav,
učiteljica Slavica Balek Haddaoui
NAVODILA ZA DELO
NASLOV V ZVEZEK: Das kann ich schon… (To že znam…)
1. KRITERIJI USPEŠNOSTI: S pomočjo spodaj zapisanih kriterijev

uspešnosti ponovi ustno učne vsebine, ki si se jih že učil.
Pri ponavljanju in utrjevanju lahko tudi potuješ po učnih postajah,
kot to počnemo v šoli. Na učnih postajah te čakajo naslednje naloge:

1. Znam se predstaviti. (Wie ist dein Vorname? Wie ist dein
Familienname? Welche ist deine Augenfarbe? Welche ist deine
Haarfarbe? Was ist dein Lieblingsspielzeug? Welche ist deine
Lieblingsfarbe? Was ist dein Lieblingsessen? Ich komme aus …
Ich wohne in… Ich bin …Jahre alt.)
2. Znam v nemščini poimenovati in pokazati vsaj 8 barv od 11
barv.
3. Znam povedati ali zapeti nemško abecedo..
4. Znam črkovati svoje ime.

5. Znam povedati, koliko je ura..
6. Znam povedati, kakšno je vreme zunaj.
7. Znam našteti vsaj 8 hišnih ljubljenčkov.
8. Znam na sliki predstaviti svojega hišnega ljubljenčka.
PRIMER: Das ist mein Hund Rex. Das ist meine Katze Minki.
Das sind meine Fische Nemo, Pit und Pat..
9. Znam našteti vsaj 5 velikonočnih motivov.
10.Znam se posloviti od učiteljice nemščine.
PREDLAGAM, DA KRITERIJE PREPIŠEŠ V ZVEZEK, DA BOŠ LAHKO
KADARKOLI PONOVIL ŽE NAUČENO SNOV.
ČE IMAŠ MOŽNOST TISKANJA, KRITERIJE NATISNI IN JIH ZALEPI V
ZVEZEK.

