Spoštovani učenci 5. razreda
Pred nami je 7. teden učenja na daljavo. V ponedeljek in torek boste:
- izvedeli veliko novih informacij o slonih
- spoznali besedo slon v 6 jezikih
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: Leseverstehen: Tiere im Nationalpark (Bralno
razumevanje: Živali v narodnem parku)
1. DELO S SLOVARJEM – Maximilian je doma naredil PowerPoint predstavitev na
temo Elefanten. Nekaj informacij si je zapisal na listke. Da boš lažje razumel, kaj je zapisal
na lističe, pripravi slovar PONS in poglej, kaj pomenijo naslednje besede in jih zapiši v
zvezek ter zraven slovenski prevod:

das Säugetier (-e) –
das Rüsseltier (-e) –
der Pflanzenfresser –
täglich –
das Gras (Gräser) –
das Blatt (Blätter) –
der Zweig (-e) das Männchen -

die Art (-en)
der Regenwald (Regenwälder) der Körperbau das Körpergewicht die Schulterhöhe das Merkmal (-e)
das Weibchen –
das Jungtier (-e)

Pazi: Vseh besed ne boš našel v slovarju. Ker so sestavljene iz dveh ali več besed,
ti priporočam, da poiščeš slovenski prevod za vsako besedo posebej tako, kot kaže
primer spodaj:
der Rüssel – rilec, das Tier - žival TOREJ: das Rüsseltier - žival z rilcem

2. TIERE IM NATIONALPARK – v učbeniku na str. 71 preberi glasno besedilo in 2 zelena
listka z informacijami o slonih. Sproti glasno in samo ustno prevedi, katere informacije si je
Maximilian zapisal.
3. Wie gut kennst du die Elefanten? (Kako dobro poznaš slone?) – v DZ na str. 80 naredi
vajo 3 in pokaži, kako dobro že poznaš slone.
4. Das Wort »slon« international – Ker si se danes naučil veliko novega o slonih, boš za
konec spoznal še besedo »slon« v 6 jezikih. V učbeniku na str. 71 spodaj primerjaj vseh 6
besed. Nato v DZ naredi vajo 4 in ustrezno poveži – besedo z jezikom.

