
Pozdravljeni dragi starši, dragi učenci in učenke! 

 

Prepričana sem, da sedaj že vsi zelo dobro poznamo nove začasne urnike. Videli ste, 

da neobvezni izbirni predmet nemščina v urniku ni zapisan. Z vodstvom šole smo se 

dogovorili, da vam bom od sedaj naprej, samo enkrat v tednu pošiljala 

usmeritve za delo. Naš namen je, da ostanete v dobri »kondiciji« pri nemškem 

jeziku. Navodila se bodo nanašala predvsem na utrjevanje snovi. Usmeritve za 

delo bodo objavljene vsak torek zjutraj. Ker je bil prejšnji teden v torek 

naravoslovni dan, ste bili prosti.  

Vesela bom, če mi tudi vi, dragi učenci in učenke, predlagate vsebino našega dela. 

Vabim vas, da mi sporočite kakšne teme, ki bi vas še posebej zanimale. 

 

Tako, sedaj pa lahko začnemo z našo novo torkovo uro. 

1. Najprej vas vabim, da utrjujete števila do 20.  

 

     Spodaj sem vam zapisala nekaj možnosti. Ker pa vem, da ste vi že pravi 

strokovnjaki FIT utrjevanja, si lahko utrjevanje števil zamislite tudi po svoje. Lahko 

utrjujete na en ali več zapisanih predlogov. 

- Lahko si izdelate spomin – na eno kratico zapišete število s števko na drugo 

kartico pa število zapišete z besedo. 

- Poligon števil 

- Lahko zapojete s pesmijo – Ich sage DREIZEHN, DREIZEHN, DREIZEHN, ich 

sage VIERZEHN, VIERZEHN, VIERZEHN…Ich sage DREIZEHN, ich sage 

VIERZEHN, ich sage ICH MAG DEUTSCH 

- Dobro pa so zasnovane tudi vaje na spodnji povezavi: 

https://interaktivne-vaje.si/nemscina/wortschatz/zahlen_1_20.html 

 

 

2. Namen današnje ure je, da pobrskate po vaših mapicah in poiščete vse pesmi, ki 

smo jih v letošnjem šolskem letu prepevali. Ko boste imeli zbrane vse, jih v poljubnem 

vrstnem redu ponovite. Lahko tudi zaplešete zraven in za starše pripravite mini 

predstavo. 

  

https://interaktivne-vaje.si/nemscina/wortschatz/zahlen_1_20.html


 

Se jih še spomnite: - Ich, ich, ich, du, du, du…          - Hallo du, wer bist du,…               

- Eins, zwei Papagei,      -Ich sage EINS, EINS, EINS…ich sage ZWEI, ZWEI, ZWEI…                        

- Ein Hut, ein Stock…           - Mein Haus, mein Haus.. Hura Hura!          - Sage mir 

bitte, was isst du gern…           - Ich bin ein Hund, ich sage …         - Alle Kinder stehen 

auf…           - Glöckchen kingt von Haus zu Haus…           - Tante Rosi hat Geburtstag…  

- Wer im Januar geboren ist… 

 


