
Pozdravljeni dragi starši, učenke in učenci! 

 

Dobrodošli v 8. tednu učenja na daljavo. Danes sem za vas pripravila navodila za 

izdelavo namizne igre »Memory« - Tiere können (živali znajo,…)  

 

Potrebujete: A4 list, škarje, pisalo 

1. Pa pričnimo: Vzemite A4 liste in izrežite 20 listkov za  igro spomin – tako boste 

imeli 10 parov. 

 

2. Na 10 listkov zapišite živali, ki smo jih obravnavali v 4. in 5. razredu. Se jih še 

spomnite?  

 

Schweine, Kühe, Pferde, Bären, Tiger, Löwen, Elefanten, Affen, Katzen, Hunde, 

Vögel, Papageien, Mäuse, Hasen, Hähne, Schafe, Schlangen (kače), Fische 

 

Med odmorom lahko ponovite besedišče na temo živali s pomočjo spodnje 

povezave: 

 

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

 

3. Sedaj pa na preostalih 10 lističev zapišite glagole – springen, laufen, klettern, 

trinken, tanzen, singen, sitzen, kriechen (plaziti), schwimmen, fliegen,… 

 

4. Lističe obrnite in pričnite z igro.  

 

Primer: obrnete Pferde - konji in glagol schwimmen in nato tvorite stavek – 

Pferde können schwimmen. In ker to ne gre skupaj rečete: Das passt nicht. 

Obrnete listke na drugo stran in povabite k igri naslednjega igralca – Du bist 

dran (ti si na vrsti). 

 

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


Primer: zdaj pa obrnete Fische in glagol schwimmen. Ponovno tvorite nov 

stavek: Fische können schwimmen. In ker to drži rečete: Das passt. Par 

vzamete in nato poveste, da ste še enkrat na vrsti – Ich bin noch mal dran. 

 

    

5. Za konec v zvezek napišite naslov »Was können die Tiere?« - Kaj znajo živali?  

Zapišite vsaj 7 stavkov, ki ste jih tvorili med igro. Na koncu stavka s kljukico označite, 

če vaš stavek drži in s križcem, če vaš stavek ne drži. 

 

 

Prosim vas, da mi zapise 7 stavkov oddate do petka, 15. 5. 2020. 

 

 

V naslednjem tednu, bi uro nemščine izvedi s pomočjo videokonference »ZOOM«. 

Prosim vas, če mi lahko v elektronski pošti, poleg zapisov v zvezkih, pošljete tudi 

sporočilo, ali imate tehnične možnosti, da se udeležite videokonference.  

Videokonferenca bo v sredo, 20. 5. 2020 ob 11:00. 

Prijavite se na spodnji povezavi: 

https://us02web.zoom.us/j/84656070654?pwd=QWhZRmFQNU5YTXg1SWovem4zbD

VFUT09 

Geslo: 0GuHrL 

 

Za konec pa samo še opomnik: Rok za prijavo na neobvezni izbirni predmet nemščina 

v šolskem letu 2020/21 je odprt do četrtka, 14. 5. 2020. Prosila bi vas, da se 

pravočasno prijavite. 

Veselim se, da se bomo kmalu spet videli. 

 

Lep pozdrav, učiteljica Polona Gracer 

https://us02web.zoom.us/j/84656070654?pwd=QWhZRmFQNU5YTXg1SWovem4zbDVFUT09
https://us02web.zoom.us/j/84656070654?pwd=QWhZRmFQNU5YTXg1SWovem4zbDVFUT09


 


