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PREVOD NAVODIL V UČBENIKU
str. 6

Simboli v učbeniku
poslušam

pogovarjamo se

pripovedujem

berem

pišem*

jaz in ti

mi

igramo se

plakat

jaz
*Obnašaj se ekološko in rešitve raje piši v zvezek.

str. 7

Deutsch, meine neue Sprache
Kaj že znam:







predstavim se in pozdravim svoje prijatelje
pozdravim odrasle
prepoznam nemška imena za deklice in dečke
znam nemško abecedo
pri branju že veliko razumem
pri poslušanju že veliko razumem

str. 8

Deutsch um mich herum
Kaj že poznaš? Kaj se ti zdi novo?
str. 9
Nemška imena
Izdelajte kolaž.

2 Moja nemščina
Dopolni z drugimi nemškimi imeni.
3 Melodija imen
Mrmraj in ploskaj zraven. Označi melodijo imen.
str. 15

4 ABC
Znam nemško abecedo.
1 Nemška abeceda
A Poj zraven.
B Poslušaj abecedo na 9 in ponavljaj.
2 Moja nemščina
Dopolni.
3 Lomilci jezika
Ponavljaj (10).

Napni ušesa
Kaj želi moški kupiti? Poslušaj 2 in označi.

str. 16

str. 10

Pri branju že veliko razumem.

1 Ich heiße …
Znam se predstaviti in pozdraviti svoje
prijatelje.

5 Sprachdetektiv – Lesen
1 To je nemščina
Pobarvaj nemško besedilo.
Prepoznaš tudi druge jezike?

1 Na igrišču
Kaj otroci delajo tu? Poslušaj 3 in oštevilči slike.

2 ??? in ???
Označi znane besede.

2 Igra: Vrtiljak

3 Moja nemščina
Označi in dopolni.

3 Moja nemščina
Dopolni.
4 Igranje vlog
str. 12

2 Guten Abend, Frau Novak
Znam pozdraviti odrasle.

str. 17

6 Sprachdetektiv – Hören
Pri poslušanju že veliko razumem.
1 Je v nemščini ali ni v nemščini?
Katera pesem je v nemščini? Poslušaj 11 in označi.

2 Moja nemščina
Dopolni.

2 Veliko že razumem
Kje je to? Poslušaj 12 in označi.
Poslušaj12. Koliko oseb slišiš? Označi.
Poslušaj12. Kako se imenujejo osebe? Poslušaj in
označi.
Poslušaj12. Koliko odraslih slišiš? Poslušaj in označi.

3 Dober dan, gospod Meinhard!
Zaigrajte tudi odrasle in se pozdravite.

3 Moja nemščina
Označi in dopolni.

str. 14

str. 20

1 Otroci in odrasli
Kdo? Kdaj? Poslušaj 4 in označi ključne besede.

3 Paul, Anne, Julia …
Znam prepoznati nemška imena za deklice in
dečke.
1 Nemška imena
Katera od teh imen obstajajo tudi v tvojem jeziku?
Na otrokov rojstni dan pridejo: … poslušaj 5 in
označi imena.
Na otrokov rojstni dan ne pridejo: … poslušaj 6 in
ponovi imena.

Male rime
Poslušaj 13 in poj zraven.
Pesem zapojte skupaj in jo posnemite z mobilnim
telefonom ali s kamero.

str. 21

Imena držav

str. 30

8 Wo ist die Kreide?

Ti avtomobili prihajajo iz:
Poslušaj 14: Ponovi imena držav.

Znam našteti pomembne predmete za pouk
nemščine.

str. 22
Izberi eno nalogo.

1 Učiteljev »zaboj s pripomočki«
Poslušaj 17 in pokaži na stvari.
Poslušaj 17 še enkrat. Dopolni s členi ein, eine ali ein.

Naloga 1
Moja nemška abeceda

2 Moja nemščina
Dopolni s členi ein, eine ali ein.
Člene ein, eine in ein s temi barvami označi tudi na
zgornji sliki.

Izdelaj plakat:
ena črka = ena nemška beseda, fotografija ali slika.

Naloga 2
Moj izbor besedil

3 Igra: Mi smo predmeti v razredu

Izdelaj kolaž ali plakat z nemškimi besedili (prospekti,
katalogi, embalaža).

4 Oh, ne!
Preberi. Za kaj gre?
Ponovite igro še z drugimi predmeti.

str. 25

5 Moja nemščina
Dopolni.

Meine Deutschklasse und ich
Kaj že znam:







svoje šolske potrebščine navedem v nemščini
naštejem pomembne predmete za pouk
pri pouku nemščine govorim o sebi
pri pouku nemščine govorim o svojih prijateljih
razumem učitelja nemščine
pri pouku nemščine prosim in na kratko odgovorim

str. 26

7 Buch, Heft, Kuli …
Svoje šolske potrebščine znam navesti v
nemščini.

str. 32

9 Sprechen, lesen, malen …
Pri pouku nemščine znam govoriti o sebi.
1 Tako se učim nemško
Poslušaj 18 in ponavljaj.
Kaj delaš pri pouku nemščine? Pripoveduj.
2 Igra: Pantomima
3 Moja nemščina
Dopolni.

1 Laurine šolske potrebščine
Učitelj našteje šolske potrebščine. Pokaži jih.
Nato poslušaj 15 in ponavljaj.

4 Rad – nerad
Zaigrajte Olafa in Liso.
Kaj ti rad/-a delaš in česa ne tako rad/-a?

2 Laurina klop
Prekrij zgornje besede. Nato jih naštej. Ne pozabi na
člene der, die in das.

str. 34

3 Gerijeve šolske potrebščine
Kako se imenujejo? Poslušaj 16 in poveži.
4 Igra: Skrivalnice
5 Moja nemščina
S spodnjimi barvami označi Laurine in Gerijeve šolske
potrebščine.
6 Der – die – das?
A Razporedi vse šolske potrebščine.
B Katere šolske potrebščine so ...
C Katere šolske potrebščine se začnejo z …

10 Eva malt nicht gern
Pri pouku nemščine znam govoriti o svojih
prijateljih.
1 Beate, Eva in Thomas pri pouku nemščine
Kaj veš o njih? Pripoveduj.
Poslušaj 19. Kaj drži? Označi.
2 Igra: Branje z ustnic
3 Moja nemščina
Dopolni.
4 Edith in Alexander
Kaj otroka rada delata in česa ne? Pripoveduj.

str. 36

str. 44

11 Sag das mal auf Deutsch!

13 Ich bin schon zehn …

Razumem učitelja nemščine.

Znam povedati, koliko sem star/-a.

1 Povej, prosim, v nemščini!
Poznaš te situacije? Kaj pravi učitelj?

1 Ena, dve, tri
Katere številke so to? Govori zraven.

2 Napni ušesa
Katera slika je to? Poslušaj 21 in označi.

2 Koliko … vidiš?
Preštej in napiši.

3 Ne vsi naenkrat, prosim!
Oglej si slike. Kaj reče učiteljica?
Poslušaj 22. Katera slika je to?

3 Igra: Pisanje s prstom

4 Moja nemščina
Kaj se ujema? Poveži.
str. 38

12 Darf ich …? – Danke!
Pri pouku nemščine znam prositi in na kratko
odgovoriti.
1 Moja vprašanja in prošnje
Poslušaj in ponovi.
Pravilno (R) ali napačno (F)?
2 Igra: Vaja za ponovitev
Poskusite še z drugimi primeri.
3 Moja nemščina
Dopolni.
4 Igra: Filmske scene
str. 40

Male rime
Poslušaj 24 in poj zraven.
Poj k25. Uporabljaj kretnje namesto besed.

Zdaj pa pesem zapojte skupaj in jo posnemite z mobilnim
telefonom ali s kamero. Veliko zabave!
str. 41

4 Številke drugje
Znaš šteti tudi v drugih jezikih?
5 Moja sestra je stara šele tri leta
Koliko so stari Selina, Marie in Max?
6 Mislim, …
Koliko so stari otroci? Na sliki poišči številke.
7 Moja nemščina
Dopolni.
8 Intervju
Kaj drži? Poslušaj in označi.
9 Igra: Imam 10 let ali …?
str. 48

14 Aus Österreich … in Wien …
Znam poimenovati svojo državo in mesto.
1 Moj novi prijatelj
Kje sta otroka? Kaj delata tu?
2 Mednarodno srečanje
Od kod prihajajo otroci?
3 Moja nemščina
Dopolni.

Šolske ocene v državah D-A-CH-L

4 Igra: Hitro potovanje
Igrajte še z drugimi državami in mesti.

str. 42

str. 49

Projekt:
Album razreda: Moj pouk nemščine
Vsaka skupina naj izbere eno temo.
str. 43

Meine Freunde und ich
Kaj že znam:








povem, koliko sem star/-a
poimenujem svojo državo in mesto
povem, katere jezike govorim
povem svoj naslov in telefonsko številko
opišem sebe in svoje prijatelje
razumem učitelja nemščine
govorim o značaju svojih prijateljev

15 Deutsch, Spanisch, Englisch …
Znam povedati, katere jezike govorim.
1 Jezikovni center
Kateri jeziki so to? Poznaš še kakšne druge besede v teh
jezikih?
Znaš še kakšne druge jezike? Katere?
2 Moja nemščina
Dopolni s pomočjo delovnega zvezka (lekcija 15).
Kje drugje še govorijo te jezike?
3 Jeziki in barve
S katerimi barvami povezuješ naslednje jezike?
Zakaj? Povej v svojem maternem jeziku.

4 Moja zakladnica jezikov
K pouku prinesi dragocene predmete, povezane s tujimi
jeziki.
V maternem jeziku povej njihovo zgodbo.
Naredite razstavo v razredu.

6 Moja super zvezda
V zvezek najprej nalepi fotografijo svojega najljubšega
zvezdnika. Nato ga opiši in preberi besedilo. Drugi naj
ugibajo.

str. 52

18 Nett, frech, laut …

16 Tulpenstraße 63 …
Znam povedati svoj naslov in telefonsko
številko.
1 Trinajst, štirinajst …
Dopolni in poveži.
Poslušaj 30 in primerjaj.
2 Skrita številka
Poišči skrito številko.
Izdelaj podobno nalogo.
3 Še več številk
Poveži in »rapaj« zraven.
4 Napni ušesa
Kaj slišiš? Označi.
5 Soba, polna številk
Poišči številke na sliki. Naštej jih.
6 Moj naslov in telefonska številka
O čem se pogovarjata deklici?
7 Napni ušesa
Prekrij pogovor v nalogi 6. Poslušaj 33 še enkrat in
zapiši.
8 Moja nemščina
Dopolni.
9 Igra: Jezikovni mlinček
str. 56

17 Augen, Haare, Nase …

str. 60

Znam govoriti o značaju svojih prijateljev.
1 Različni smo
Poslušaj in dopolni imena otrok.
Primerjaj s sošolci.
2 Igra: Pet vprašanj
3 Moja nemščina
Dopolni.
4 Moj prijatelj, moja prijateljica
Pokaži njegovo/njeno fotografijo in pripoveduj.
str. 62

Male rime
Poslušaj 37 in poj zraven.

Tvori nove kitice.
Zdaj pa pesem zapojte skupaj in uporabite ustrezne
kretnje in mimiko. Posnemite se z mobilnim telefonom ali s
kamero. Veliko zabave!
str. 63

Barve v državah D-A-CH-L
Barve v moji državi
str. 64

Učne postaje
Učitelj ti pripravi naloge.
str. 65

Meine Familie und ich
Kaj že znam:
povem, od kod prihajamo, kje stanujemo
predstavim svojo družino
vprašam po poklicu in odgovorim
opišem domačo žival
govorim o skrbi za domače živaligovorim o družini,
poklicih in domačih živalih

1 Barve
V mavrici poišči imena barv.
Poslušaj 34 in ponovi.







2 Oči: rjave, lasje: črni
Kakšni so lahko lasje in oči?

str. 66

Znam opisati sebe in svoje prijatelje.

3 Nore barve
V zvezek nariši svoj obraz v »norih« barvah.
Vprašaj svojega partnerja:
In kako je videti ona  ali on ? Pripoveduj.
4 Koga iščejo?
Opiši fante.
Poslušaj 35 in označi imena.
5 Moja nemščina
Dopolni.

19 Mutter, Vater, Schwester …
Znam povedati, od kod prihajamo, kje
stanujemo.
1 Janova družina
Kako se v nemščini reče družinskim članom? Pomagaj si
z barvami.
Poslušaj 38 in preveri rešitve.
2 Moja nemščina
Poslušaj 38 še enkrat in dopolni z wir ali sie.

3 Wir in sie v naši »družini učencev«
Vadite v razredu.

3 Moja nemščina
Dopolni.

4 Danes smo vsi za mizo
Poslušaj in sestavi stavke.
In tvoja družina?

4 Lisa v čudežni deželi
Poslušaj 43. Za katero žival gre?
Opiši še druge živali iz čudežne dežele.

5 Moja nemščina
Dopolni.

str. 78

6 Igra s kockami
7 Moja družina
Nariši svojo družino in pripoveduj v skupini.
str. 70

20 Ich habe einen Bruder
Znam predstaviti svojo družino.
1 Smem predstaviti …
Koliko oseb je v tej družini?
Pripoveduj o Tanjini družini.
2 Moja nemščina
Dopolni.
3 Igra
str. 72

21 Lehrer, Köchin, Arzt
Znam vprašati po poklicu in odgovoriti.
1 Pripomočki in poklici
Kaj pripada komu? Poveži.
2 Poklici za ženske in moške
Kaj delajo osebe? Poveži.

23 Füttern – baden – pflegen
Znam govoriti o skrbi za domače živali.
1 Tanja dobi mačko
Kako Tanja skrbi za svojo mačko? Podatke poišči v
besedilu.
2 Moja nemščina
Dopolni s pomočjo Tanjine elektronske pošte.
3 Moja nemščina
Oglej si fotografije in dopolni.
Poslušaj 44 in preveri.
4 Tako se ne dela!
Kaj lastniki živali tu delajo narobe?
5 Fotoreportaža
Kako za svojo domačo žival skrbiš ti oziroma tvoj
prijatelj, bratranec, sosed? Posnemi nekaj fotografij in
pripoveduj.
str. 81

24 Habt ihr Familie in …?
Znam govoriti o svoji družini, poklicih in
domačih živalih.

3 Moja nemščina
Dopolni.

1 Kje tu stanujete?
Poslušaj 45:
a) Kako je ime otrokom?
b) O čem se pogovarjajo?
c) Poslušaj še enkrat. Kdo sprašuje? Dopolni imena.

4 Moja mama je zdravnica
Kaj delajo osebe v Luisini družini?

2 Moja nemščina
Dopolni.

5 Moja nemščina
Dopolni.

3 Igra: Dve družini

6 Poklici v moji družini
Izdelaj kolaž in ga dopolni z napisi.
7 Igra: Tri v vrsto
str. 74

22 Hund, Katze, Fische …
Znam opisati domačo žival.
1 Živalski potni list
Pripoveduj o tej živali.
2 Ribe, hrček, morski prašiček …?
Poslušaj 42 . Potem se pogovarjaj s svojim
partnerjem/partnerko.

str. 83

Male rime
Poslušaj 46. Kako je ime tem živalim in katere jezike
govorijo?

str. 84
Napiši podobno pesmico v drugem jeziku (angleščini,
francoščini …).
str. 86

Lutkovno gledališče
Domišljijska družina
V skupini izdelajte družino lutk in njihovih domačih živali
ter napišite kratka besedila. Vsaka skupina naj zaigra svojo
gledališko igro.

str. 89
Nauči se pesem na pamet.
Ali se tudi ti udeležiš sprevoda na Martinovo? Pripoveduj.
str. 90
Poslušaj 49 in se nauči pesem na pamet!
Kaj delaš pozimi?
str. 91
Poslušaj 50 in se nauči pesem na pamet.
Kako preživljaš čas pred božičem?
str. 93
Kakšna je pomlad v tvoji državi?
str. 94
Poslušaj 51. Veselo veliko noč!
Nariši razglednico in napiši voščilo za veliko noč.
str. 95
Poslušaj 52 in se nauči pesem na pamet.
Kaj rad delaš poleti?
str. 96
Poslušaj 53 in se nauči pesem na pamet.
Kakšni so letni časi v tvoji državi?
str. 97
Katere besede, povezane s počitnicami, poznaš?
str. 98

Nekaj učnih strategij
Nemške besede se vedno uči skupaj s členi. Zberi jih na tri
plakate.
Poišči besedne pare, npr. velik – majhen.
Zraven nariši ustrezne slike.
Nove besede zberi v skupine. Tako se jih boš hitreje naučil.
str. 99
Zberi besede, ki so v različnih jezikih podobne ali enake.
Izdelaj plakate z novimi besedami. Besede zapiši in razvrsti
v skupine, tako se jih boš lažje naučil.

PREVOD NAVODIL V DELOVNEM ZVEZKU
str. 4

Simboli v delovnem zvezku
poslušam

pogovarjamo se

pripovedujem

berem

pišem

jaz in ti

mi

igramo se

jaz

str. 5

Deutsch um mich herum
1
2
3
4
5

Kako ti zveni …? Poveži.
Nariši.
Kaj spada skupaj? Izreži in nalepi v zvezek.
Kaj ustreza?
Dopolni.
Podobno nalogo izdelaj za svojega partnerja.
Moje besede
6 Kaj ne spada v vrsto?
str. 8

1 Ich heiße …
Znam pozdraviti svoje prijatelje in se
predstaviti.
1 Najprej poišči besede, nato stavke.
Razdelite si vloge in preberite.
2 Stavke poveži v pogovor.
3 Tvori stavke.
4 Dopolni.
5 Kaj pravijo otroci?
str. 10

2 Guten Abend, Frau Nowak
Znam pozdraviti odrasle.
1 Nariši sliki. Kdo govori? Kdaj?
2 Dopolni s seznama.
3 Dopolni.
Moje besede
4 Dopolni.
5 Dopolni.
6 Kaj spada skupaj?
str. 12

3 Paul, Anne, Julia …
Znam prepoznati nemška imena za deklice in
dečke.
1
2
3
4

Dopolni imena športnikov.
Sestavi.
Zamrmraj ime. Drugi naj ugibajo.
Izdelaj deževnika. Skupaj naredite razstavo.

str. 13

4 ABC …
Znam nemško abecedo.
1 Razporedi po abecedi.
2 Kaj je to? Poveži točke po abecedi.
3 Črkuj, tvoj partner pa naj piše.
Moje besede
4 Imena: imena dečkov ali deklic?
5 Dopolni: ä, ü ali ö? Nato nariši.

str. 15

5 Sprachdetektiv – Lesen
Pri branju že veliko razumem.
1 Te besede obstajajo v številnih jezikih.
Poznaš še kakšno mednarodno besedo?
2 Preberi in označi znane besede. Kaj je tema?
str. 16

6 Sprachdetektiv –Hören
Pri poslušanju že veliko razumem.
1 Kaj slišiš? Označi.
2 Kaj slišiš? Nariši.
Moje besede
3 Dopolni.
4 Dopolni: ö, eu, äu, mm ali nn?
str. 18

KAJ ZNAM
Igra v parih
Kaj znaš in kako dobro? Po vsaki nalogi nariši ustreznega
smeška. Partner naj ti pomaga.
Znam pozdraviti in se predstaviti.
Pri branju že veliko razumem.
str. 19
Pri poslušanju že veliko razumem.
Znam napisati črkovane besede.
str. 20
Moja naloga
Izberi eno nalogo in izdelaj podobno.
Tvorba stavkov
(kot naloga 3,
str. 8)

Poveži dele besed
kot naloga 2,
(str. 12)

Niz besed
(kot naloga 1,
str. 8)

Zamenjajte si naloge. Veliko zabave!
str. 21

7 Buch, Heft, Kuli …
Svoje šolske potrebščine znam poimenovati v
nemščini.
1 Nariši še tri slike iz besed.
2 Igra spomina
Izdelaj svojo igro spomina z drugimi besedami. Veliko
zabave.
3 Igra: Besedne stopnice
Moje besede
4 Kimova igra
str. 24

8 Wo ist die Kreide?
Znam našteti pomembne predmete za pouk.
1 Poišči še devet drugih besed in jih dopiši k sličicam.
2 Igra: Domino
3 Kaj je to?
Pripravite podobne sličice. Zamenjajte si jih.

Moje besede
4 Prekrij zgornji seznam besed in dopolni.
5 Dopolni besede.
str. 32

10 Eva malt nicht gern
Pri pouku nemščine znam govoriti o svojih
prijateljih.
1 Prečrtaj besede, ki ne ustrezajo!
2 Dopolni stavke s pomočjo seznama.
3 Kako se Daniel uči nemščino? Dopolni.
Kaj pa tvoj/-a prijatelj/-ica? Pripoveduj.
4 Katera beseda ne ustreza?
Moje besede
5 Pravilno poveži.
6 Dopolni.
str. 35

11 Sag das mal auf Deutsch!
Razumem učitelja nemščine.
1
2
3
4

Poslušaj in oštevilči prizore.
Kaj rečejo učitelji? Pobarvaj samo ustrezne stavke.
Tvori stavke.
Iz delov sestavi stavke.
Moje besede.
5 Popravi prošnje.
6 Poveži.
str. 38

12 Darf ich …? – Danke!
Pri pouku nemščine znam prositi in na kratko
odgovoriti.
1 Kaj spada skupaj? Poveži.
2 Kaj rečejo otroci? Dopolni.
Moje besede
3 Kaj rečeš?
4 Kako se glasi odgovor?
5 Kaj odgovorijo osebe? Poveži.
str. 40

KAJ ZNAM
Igra v parih
Kaj znaš in kako dobro? Po vsaki nalogi nariši ustreznega
smeška. Partner naj ti pomaga.
Svoje šolske potrebščine znam navesti v nemščini.
Pri pouku nemščine znam govoriti o sebi.
Pri pouku nemščine znam govoriti o svojih prijateljih.
Pri pouku nemščine znam prositi in na kratko odgovoriti.
str. 42
Razumem učitelja nemščine.
Poslušaj in oštevilči slike.

Moja naloga
Izberite eno nalogo in izdelajte podobno za druge.
Kaj ne spada zraven?
(kot naloga 1,
str. 32)

Besedilo s slikami
(kot naloga 3,
str. 33)

Pisani stavki
(kot naloga 2,
str. 35)

Zamenjajte si naloge. Veliko zabave!
str. 43

13 Ich bin schon zehn …
Znam povedati, koliko sem star/-a.
1
2
3
4
5
6

Seštej in napiši številke.
Izreži kartice. Nato s partnerjem igraj domino.
Katere številke vidiš? Napiši jih.
Katere številke so to?
Kaj spada skupaj?
Tvori stavke. Nato igrajte v parih. Vedno povežite po dva
stavka.
Moje besede
7 Igra: Vzvratno
8 Igra: Bum
str. 48

14 Aus Österreich, in Wien …
Znam poimenovati svojo državo in mesto.
1
2
3
4

Kaj spada skupaj? Pobarvaj z enako barvo.
Kaj je pravilno?
To je narobe! Popravi.
Dopolni informacije o Carol in Sarah.
Moje besede
5 Dopolni imena držav. Nato napiši pet stavkov, kot kaže
primer.
6 Kaj spada skupaj?
7 Dopolni.
str. 52

15 Deutsch, Spanisch, Englisch …
Znam povedati, katere jezike govorim.
1 Kateri jeziki so si sorodni?
2 Napiši imena držav.
Moje besede
3 Katere jezike govorijo otroci?
4 Kako se imenuje jezik?
str. 55

16 Tulpenstraße 63 …
Znam povedati svoj naslov in telefonsko
številko.
1
2
3
4
5
6

Poišči številke.
Izračunaj in napiši v kvadratke.
Poslušaj 9 in poveži.
Kdo ima to telefonsko številko? Poveži.
Dopolni obeske za kovčke.
Poslušaj 10 in poišči napake.
Moje besede
7 Napiši številke z besedami.
8 Dopolni vprašanja s pomočjo zgornjega seznama.

9 Kaj ustreza? Dopolni.
10 Tvori imena ulic.
str. 60

17 Augen, Haare, Nase ...
Znam opisati sebe in svoje prijatelje.
1
2
3
4
5
6

Pravilno pobarvaj.
Kaj je to?
Dopolni besedilo. Nato nariši obraza Eve in Petra.
Preberi besedilo in dopolni sliko.
Opiši sebe in svoje prijatelje iz razreda.
Pripoveduj o svojih prijateljih iz naloge 5. Drugi naj
ugibajo.
Moje besede
7 Pravilno razvrsti besede s seznama.
8 Tvori stavke iz besed.
str. 64

18 Nett, frech, laut …
Znam govoriti o značaju svojih prijateljev.
1
2
3
4

Igra: Bingo
Poišči nasprotja.
Kaj spada skupaj?
Kako se glasijo vprašanja?
Moje besede
5 Pravilno razvrsti besede s seznama.
6 Kakšni so? Kaj misliš? (Glej: Moje besede)
str. 68

KAJ ZNAM
Igra v parih
Kaj znaš in kako dobro? Po vsaki nalogi nariši ustreznega
smeška. Partner naj ti pomaga.
Znam govoriti o sebi.
Znam se na kratko opisati.
Znam na kratko opisati svojega prijatelja/prijateljico.

str. 77

20 Ich habe einen Bruder
Znam predstaviti svojo družino.
1
2
3
4
5
6
7

Dopolni.
Kaj je pravilno?
Dopolni.
Igrajte. Veliko zabave!
Poveži vprašanja in odgovore.
Dopolni pripoved in nariši Martinovega očeta.
Kdo ali kaj je to?
Moje besede
8 Koliko?
9 Predstavi eno osebo iz svoje družine.
str. 81

21 Lehrer, Köchin, Arzt …
Znam vprašati po poklicu in odgovoriti.
1
2
3
4
5
6
7

Kateri poklic je to? Sestavi!
Kdo dela s tem? Napiši.
Ženska (F) ali moški (M)?
Kdo je to?
Igra: Loto
Poslušaj 13 in dopolni poklice.
Intervju s partnerjem
Moje besede
8 Kateri poklici so/niso …
9 Razvrsti poklice.
str. 87

str. 69
Znam opisati osebe.
Moja naloga

22 Hund, Katze, Fische …
Znam opisati domačo žival.

Izberi eno nalogo in izdelaj podobno.
Križanka z barvami
(Za opis nariši pisane lise.
Iz njih izdelaj križanko.)

5 Mein ali meine? Dopolni.
6 Lucasova družina: oglej si sličice – kdo kaj od tega ima
ali uporablja?
7 Dopolni.
8 Primerjaj svojo družino z Janovo.
Moje besede
9 Družinska uganka: dopolni besede.
Izdelaj podobno nalogo za sošolce. Veliko zabave!

Niz besed
(kot naloga 1, str. 55)

Zamenjajte si naloge. Veliko zabave!
str. 71

19 Mutter, Vater, Schwester …
Znam povedati, kje stanujemo, od kod
prihajamo.
1 Kako otroci kličejo svoje družinske člane?
2 Zaigraj pantomimo, drugi naj ugibajo.
3 Izreži in sestavi.
Izdelaj podobno nalogo za sošolce. Veliko zabave!
4 Moja družina. Dopolni.

1
2
3
4

Katera žival je to? Napiši.
Katera žival je to?
Dopolni in poročaj o svoji živali.
Pisano pobarvaj žival in jo opiši.
Moje besede
5 Velik ali majhen?
6 Dopolni grafiko.
str. 91

23 Füttern – baden – pflegen
Znam govoriti o skrbi za domače živali.
1
2
3
4
5
6

Kaj je to? Sestavi dele.
Katere besede ne ustrezajo?
Dopolni.
Kaj je ustrezno? Označi.
Tvori stavke.
Tomi govori nesmisle, popravi ga.

str. 107
Pri pouku nemščine znam prositi in na kratko odgovoriti.
Prinesite igralne figurice in kocko.
Razumem učitelja nemščine.
Vse slike ne ustrezajo – poišči pravilne.

7 Preberi pripoved.
8 Sestavi čim več stavkov.
Katera beseda se ne »giblje«?
Moje besede
9 Kaj spada k tem živalim?
10 Dopolni s pomočjo seznama.
11 Dopolni.
str. 98

24 Habt ihr Familie in …?
Znam govoriti o družini, poklicih in domačih
živalih.
1 Tvori vprašanja.
2 Gospod Sommer ima nove prijatelje. Kaj ga zanima?
3 Glagol haben. Pravilno dopolni.
Moje besede
4 Kaj spada skupaj?
str. 100

KAJ ZNAM
Igra v parih
Kaj znaš in kako dobro? Po vsaki nalogi nariši ustreznega
smeška. Partner naj ti pomaga.
Znam govoriti o svoji družini.
Znam opisati svojo domačo žival.

str. 108
Poglavje II
Znam govoriti o sebi.
Pripoveduj o sebi.
Vizitke
str. 109
Znam opisati sebe in svoje prijatelje.
Tercet
str. 113
Poglavje IV
Znam na kratko govoriti o svoji družini.
Kako se glasijo vprašanja?
Dopolnite in zaigrajte pogovor.
Kako se glasijo odgovori?
Dopolnite in zaigrajte pogovor.
Znam opisati svojo domačo žival.
Pobarvaj skladno z zgodbico in poročaj o domačih živalih.

str. 101
Pri branju že veliko razumem.
Razumem, kaj ljudje povejo o svoji družini.

str. 114
Pri branju že veliko razumem.
Kaj spada skupaj? Poveži.

str. 102
Moja naloga

Razumem, kaj ljudje povejo o svoji družini.
Poslušaj 19. Kaj spada k Finnu [F], kaj k Bedi [B]?

Izberi eno nalogo in izdelaj podobno.
Tangram
(kot naloga 3,
str. 72)

Loto
(kot naloga 5,
str. 83)

Uganka
(kot naloga 2,
str. 87)

Zamenjajte si naloge. Veliko zabave!
str. 104
Poglavje I
Znam pozdraviti in se predstaviti.
str. 105
Pri branju že veliko razumem.
Pri poslušanju že veliko razumem.
Znam napisati črkovane besede.
str. 106
Poglavje II
Svoje šolske potrebščine znam navesti v nemščini.
Slepa miš
Pri pouku nemščine znam govoriti o sebi.
Preskakovanje polj
Pri pouku nemščine znam govoriti o svojih prijateljih.
Pravilno vstavi besede.

