
Udbenik Ich und Deutsch l- Neu je namenjen poudevanju nem5dine kot prvega tujega jezika v

tetrtem razredu osnovne 5ole.

Vsebuje osem tematskih sklopov, ki so domiselno oznaieni s simboli, kar ustreza starostni

skupini udencev. Udbenik razvlja in sistematidno nadgrajuje spretnosti branja, poslulanja,

govora in pisanja.

Vsebine udnih sklopov ponujajo vrsto raznolikih dejavnosti za doseganje operativnih ciljev in

standardov znanja pri pouku prvega tujega jezika. Gre za Sest sklopou ki se med drugim

ukvarjajo z vsakodnevnimi temami iz Livljenia otrok v razlidnih dr2avah in na razlitnih celinah,

in dva sklopa, ki obravnavata Stiri praznike: not iarovnic, boZid, pust in veliko not. Udne vsebine,

ki vkljudujejo veliko medkulturnosti in vsebujejo prvine ve6jeziinosti, fonolo5kega ozave5danja in

medpredmetnega povezovanja, ustrezajo utnim vsebinam iz Utnega nadrta za prvi tuji jezik od 4.

do 9. razreda. Del vsake udbeni5ke enote sestavlja izbor besedilnih vrst, vsebin, dejavnosti,

besedi5ta in jezikovnih struktur, ki omogoiajo doseganje ciliev udnega nadrta. V vsakem poglavju

se jezikovni vnos vrli preko pisnih in slulnih besedil, bogatega slikovnega gradiva in preglednic.

Gre za kratke dvogovore in kraj5a besedila, ki se navezujejo na vsakdanje Zivljenjske situacije

(npr. znajo predstaviti sebe in druge, povedati, kaj se igrajo v prostem tasu, izraziti, kaj Zelijo,

znajo povedati, koliko je ura, se opraviiiti, zahvaliti ipd.J. Vsak sklop zajema naloge, kjer se

utenec usposablja za govorne stike, si tako bogati besedi5de, hkrati mu ponujajo, da zna na

pamet ponoviti naudene besedne zveze. Domiselno so z razlidnimi barvami oznadene preglednice

(rumenaJ, namigi za izbolj5anie znan)a tujih jezikov [zelenaJ, razlitne informacije, npr. o

poditnicah v drugih drZavah, in vedjezidne vsebine [vijolidnaJ. V vsakem poglavju najdemo

preglednico [Das ist wichtigJ, v kateri so predstavljeni jezikovni vzorci, besedi5te in nekaj

slovnitnih struktur, ki so obravnavane zgolj kot leksikalna enota fbesedi5ieJ, vendar so ponujene

udencem, ki Zelijo oz. potrebujejo tudi drugo razlago ali ponazoritev.

Dovr5enost dajejo udbeniku medkulturno obarvane vsebine besedil in veijezidne prvine, saj

uienci ob uienju nem5iine pridobivajo tudi zavest o razliinosti liudi, jezikov in kultur ter so

odprti za sprejemanje drugatnosti.
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