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Spoštovani starši in učenci 1. razreda, 

pred nami je drugi teden izobraževanja na daljavo, zato vam pošiljam nova 

navodila. 

Sproti ali najkasneje do konca tedna bi vas prosila, da mi posredujete dokaze, da ste 

delo opravili (poslikane naloge, zapisi v zvezek) in sproti boste od mene dobili tudi 

povratno informacijo. 

V primeru, da vam karkoli ne bo jasno ali da boste naleteli na težave pri delu, me 

lahko kadarkoli kontaktirate na naslednjem elektronskem naslovu: 

slavica.balek@guest.arnes.si 

Želim vam uspešno delo, pazite nase in ostanite zdravi. 

Lep pozdrav, 

učiteljica Slavica Balek Haddaoui 

 

NAVODILA ZA DELO: 25. in 27. marca 2020 (2 šolski uri) 

1. ura (sreda) 

1. POBARVANKA NA TEMO ZIMSKA OBLAČILA (PRILOGA) 

Tisti otroci, ki so bili v petek v šoli, so fantka in deklico že pobarvali, 

ostale pa bi prosila, če fantka in deklico prerišejo v zvezek in ju 

pobarvajo.  

Če imate možnost tiskanja, lahko pobarvanko natisnete, pobarvate, 

izrežete in zalepite v zvezek. 

2. BESEDA – SLIKA: S pomočjo zapisa v zvezek prejšnji teden  

poimenujete zimska oblačila, ki jih imata deklica in fantek oblečeno. 

Besede za zimska oblačila prepišete k fantku in deklici. Vsako besedo 

napišite z drugo barvo. 
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PRIMER: besedo MÜTZE zapišemo k fantovi kapi 

2. URA (petek) 

Ker bomo naslednji teden začeli z novo temo, izkoristite petek za to, da še 

enkrat  utrdite in ponovite zimska oblačila 

Za utrjevanje lahko sami narišete sličice, uporabite slike iz spleta ali iz 

prospektov in katalogov (zimska oblačila), lahko pa seveda uporabite prava 

zimska oblačila iz omare. 

NEKAJ NAMIGOV za utrjevanje: To so le namigi,  vi pa seveda lahko 

utrdite in ponovite naučene vsebine tudi na drugačne načine. 

 LAUFDIKTAT (tek k ustrezni sličici),  

 UČNE POSTAJE (s slikami zimskih oblačil) – otrok poimenuje vsa 

zimska oblačila na različnih učnih postajah 

 igra DIE HEXE WILL… (čarovnica želi…),  

 WAS FEHLT – skrijemo eno/dve/tri stvari (sličice) in otrok mora 

ugotoviti, kaj je skrito, seveda v nemščini. Da je igra še bolj zanimiva, 

otroka pri iskanju usmerjamo: kalt (mrzlo, če je daleč vstran od 

skritega), warm (toplo, če je blizu), heiß (vroče, če je zelo blizu) 

 igra KETTENSPIEL (veriga) – vi vzamete eno sličico v roke in   

poimenujete kaj je na sliki, otrok vašo besedo ponovi, vzame drugo 

sličico in jo poimenuje, vi ponovite vse besede od prej in dodate novo 

besedo in tako naprej, dokler je na tleh še kakšna sličica.  

 Pri zadnji igri lahko otrok v relativno kratkem času utrdi in ponovi 

veliko novih besed. Je pa zelo zahtevna, zato predlagam, da se jo 

igrate na koncu. 

Otroci vse te igre dobro poznajo, ker se jih igramo večkrat pri urah nemščine. 

3. IGRA - SCHNEEBALL (kepa): Za nagrado, ker ste bili doslej pridni 

pri vašem delu , lahko na tej spletni povezavi https://www.wdrmaus.de/spiel-

und-spass/spiele/schneeball.php5, igrate igro, v kateri sta slon in račka 

povabila miško na kepanje. 

KRATKA NAVODILA:  

 

 

 

 

https://www.wdrmaus.de/spiel-und-spass/spiele/schneeball.php5
https://www.wdrmaus.de/spiel-und-spass/spiele/schneeball.php5


Pri igri uporabljamo naslednje 3 tipke: puščico v levo – miško 

usmerjamo na levo, puščico v desno – miško usmerjamo na desno in 

dolgo tipko (preslednico) – z njo mečemo kepe. 

 

IGRO ZAČNEMO Z UKAZOM: LOS GEHT’S 

  

VIEL SPAß!  

 

 

 


