Neobvezni izbirni predmet nemščina za 4., 5., 6. razred
(NIP TJN1, NIP TJN2, NIP TJN3)
Razvijali bomo tri jezikovne kompetence: Poudarek pri neobveznem izbirnem predmetu v 2. triadi
je na razumevanju jezika in na govornem sporočanju.

Veliko razumem

Se pogovarjam

Nekaj tudi zapišem

Načrtovane teme v 2. triadi
1. sklop
Ich (Predstavim sebe), Der erste Tag in der Schule (Prvi dan v šoli), Die Klasse (Razred), Auf dem
Markt (Na tržnici), Weihnachten bei Hans Hase (Božič pri zajčku). Ostern in der Hasenfamilie (Velika
noč v zajčji družini), Im Konzert (Na koncertu), Familie Hans Hase (Družina), Beim Frühstück (Pri
zajtrku), Im Zoo (V živalskem vrtu), Auf dem Spielplatz (Na igrišču)
2. sklop
Im Wald (V gozdu), Am Meer (Na morju), 5 Sinne (5 čutil), St. Martin (Praznujemo praznik Sv. Martina
po nemško), Beim Sport (Pri športu), Mondreise (Potovanje na luno)
3. sklop
Kostümball (Ples v kostumih), Im Zirkus (V cirkusu), Geburtstag (Rojstni dan), Im
Naturkundenmuseum (V naravoslovnem muzeju)
V kombinirani skupini prilagajamo izbor tem ali/in raven obravnave le-teh.
Povezovanje na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni
Jeziki odpirajo vrata v Evropo. Učenci, ki se učijo nemščine, v 1. letu učenja predstavijo svoje znanje
najprej na ravni šole v obliki nastopa. Nadalje pa se udeležujemo dogodkov in taborov na lokalni ter
na nacionalni ravni. Na višji ravni so predvidene terenske vaje / ekskurzije / povezovanja s tujino.
Kako bo potekalo učenje?






Učenje nemščine bo temeljilo na razvijanju govornih spretnosti.
Pri vsaki enoti so v učno snov vključene izštevanke, ljudske pesmi in pesmi, ki omogočajo, da
si učenci lažje zapomnijo besedišče in fraze. Opisovali bomo situacije, zgodbe, plakate ter
brali otroško in mladinsko literaturo.
Vsako leto beremo nemške knjige in ob tem opravljamo bralno značko. Mladi bralci bodo
prejeli priznanja za sodelovanje.
Interaktivna predstavitev: http://bit.ly/2oe3hjg
Mojca Velušček, prof. nem.

DODATNO POJASNILO:
- NIP TJN1 se izvaja v 4. razredu (začetna skupina).
- NIP TJN2 se izvaja v 5. razredu (nadaljevalna skupina; učenci so obiskovali NIP nemščina že v 4.
razredu).
- NIP TJN3 se izvaja v 6. razredu (nadaljevalna skupina; učenci so obiskovali NIP nemščina že v 5.
razredu).

Priporočamo, da učenci, ki izberejo neobvezni izbirni predmet nemščina, ta predmet izberejo tudi v
naslednjih dveh šolskih letih.

