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Spoštovani starši in učenci 1. razreda, 

trenutno smo lahko zaradi izrednih razmer žal v kontaktu le na ta način, da 

komuniciramo na daljavo.  

Znam, da boste vi tudi temu kos in da bo prišel spet trenutek, ko se bomo zbrali in 

bomo lahko na način, ki nam je vsem bolj ljub, ponovili in utrdili učno snov, ki se 

jo boste v teh težkih trenutkih učili samostojno doma. Brez skrbi, utrdili in obnovili 

jo bomo v oblikah, ki jih vi obožujete: učne postaje, igre vlog in z različnimi 

didaktičnimi igrami. 

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

lahko 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: 18. in 20. marca 2020  

V zvezek napišete naslov WINTERKLEIDUNG (ZIMSKA OBLAČILA). Potem 

narišite v zvezek naslednja zimska oblačila in pod sličico zapišete ustrezno besedo 

v nemščini: 

1. ŠAL – SCHAL 

2. ROKAVICE – HANDSCHUHE 

3. PULOVER – PULLOVER 

4. KAPA – MÜTZE 

5. ZIMSKI ŠKORNJI – WINTERSTIEFEL 

6. JAKNA – WINTERJACKE 

7. PLAŠČ – MANTEL 

8. NOGAVICE – SOCKEN 
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Ko končate, se lahko igrate različne igre, s katerimi boste utrdili nove 

besede npr.: 

LAUFDIKTAT (TEK K USTREZNEMU ZIMSKEMU OBLAČILU) – 

zimska oblačila ležijo na tleh.  

WAS FEHLT (KAJ MANJKA?) – eno ali dve oblačili skrijete, otrok pa 

mora ugotoviti, kaj je skrito, seveda v nemščini. Da je igra še bolj poučna, ga 

pri tem usmerjate: kalt (mrzlo, ko je daleč vstran od skritega predmeta), 

warm (toplo, ko se nahaja že blizu) in heiß (vroče, ko je zelo blizu skritega 

predmeta). 

WAS LIEGT DENN DA (KAJ LEŽI NA TLEH - igra na višji 

zahtevnostni stopnji) – otrok sam poimenuje vsa zimska oblačila, ki so na 

tleh. 

Otroci vse te igre dobro poznajo. 

Namesto pravih oblačil, lahko otroci sami narišejo zimska oblačila na 

listke in uporabijo le-te za igro. 


