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Pripomočki: slike treh družin(v prilogi)  
Družina Siegel 
Od leve proti desni: hči Anne, sin Liam, oče Ben, sin Tomi, mama Tina 
Družina Caracas 
od leve proti desni Maria, oče Paul, sin Alex, mama Angela, hči Ela, hči Elif 
 

 

Slike se najdejo v prilogi.  

Navodilo: Igro igrata po dva učenca. Sedita si nasproti. Vsak učenec si izbere eno fotografijo 

in na njej enega člana, ki pa ga ne poimenuje. Naloga drugega učenca je, da ugotovi, koga si 

je prvi učenec izbral. To počne z zastavljanjem vprašanj, ki imajo lahko za odgovor le DA ali 

NE. Primeri vprašanj: 

 Kakšne barve oči ima? / Welche Farbe haben seine Augen? 

 Kakšne barve lase ima? / Welche Farbe haben seine Haare? 

 Ali ima velik nos? / Hat er oder sie eine große Nase? 

 Ali ima majhne oči? / Hat er oder sie kleine Augen? 

 Ali ima moder pulover? / Hat er oder sie einen blauen Pulover? 

 Ali je ta oseba (mama, oče, babica, dedek, brat, sestra)? / Ist das die Mutter, der 

Vater, die Oma, der Opa, der Bruder, die Schwester? 

 Ali je član družine? / Ist er oder sie ein Familienmitglied? 

Ko drugi učenec ugotovi, koga je izbral sošolec, se vlogi v paru zamenjata. 

Cilji TJ in jezikovne 
spretnosti 

Učitelj uporablja naslednje 
besedišče: 

Cilji: Naravoslovje in tehnika 
 

 Učenci znajo 
poimenovati 
družinske člane. 
Znajo poimenovati 
dele obraza (oči, 
nos, lasje). Zanjo 
vprašati po izgledu 
člana in tudi 
razumejo 
vprašanje. 

die Mutter, der Vater, der 
Bruder, die Schwester, das 
Gesicht, die Nase, das Haar, 
der Mund, die Augen 
 
Ist es ein Mensch? 
Welche Farbe sind seine 
Augen? 
Welche Farbe sind seine 
Haare? 
Hat er/sie eine große/kleine 
Nase?  
Govorno, slušno področje 
jezika 
 

 Učenci zanj 
povedati, da je 
večja podobnost 
med sorodniki kot 
med ljudmi, ki si 
niso v sorodu. 



 

Družina Siegel (od leve proti desni: hči Anne, sin Liam, oče Ben, sin Tomi, mama Tina) 

 



Družina Caracas (od leve proti desni Maria, oče Paul, sin Alex, mama Angela, Ela, Elif) 

 


