NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA
za 4. razred osnovne šole

Znanje tujega jezika je pomembno zaradi neposredne uporabnosti za
učence (npr. komunikacija, gledanje nemške televizije, poslušanje
glasbe…), predstavlja pa tudi dobro popotnico za nadaljnje
izobraževanje in poklicno pot.
Pri neobveznem izbirnem predmetu nemščina se bodo učenci
usposobili za osnovno komuniciranje v nemščini, lažje navezovanje
stikov in ravnanje v določenih situacijah. Pridobili bodo tudi vedenje
o nemških deželah, njihovih prebivalcih in kulturi. Spoznali bodo
osnove nemškega jezika in pri tem razvijali vse štiri jezikovne
spretnosti: bralno, slušno, govorno in pisno.
Učenje nemščine priporočamo učencem, ki imajo veselje in voljo do
učenja tujega jezika.
Primerno je, da se starši in učenec pred odločitvijo o učenju tujega
jezika pogovorite. Zanimanje in motivacija sta pomembna dejavnika
pri uspešnem učenju.

Kdo se lahko odloči za učenje nemščine?
Za nemščino kot neobvezni izbirni predmet se lahko odločijo vsi
učenci v začetku drugega triletja, to pomeni v četrtem razredu in
nadaljujejo do šestega razreda. Nato se lahko v 7. razredu vključijo k
nemščini kot obveznemu izbirnemu predmetu.
Neobvezni izbirni predmet nemščina se učenci v osnovni šoli učijo 3
leta, po dve uri tedensko.
Ključnega pomena je kontinuiteta znanja, zato poudarjamo, da
učenci procesa učenja ne prekinjajo, saj le tako optimalno gradijo
svoje znanje.

Temeljni cilji neobveznega izbirnega predmeta
Učenci se usposabljajo za osnovno sporazumevanje v vsakdanjih
okoliščinah in se uvajajo za uporabo jezika pri pridobivanju podatkov
iz pisnih in drugih virov.

Kako bo potekal pouk?
Predmet je namenjen učencem, ki se prvič srečajo z nemškim jezikom.
Obravnavali bodo teme iz vsakdanjega življenja.
Naučili se bodo pozdraviti, opisati sebe in svojo družino, svoj dom,
opisovali bodo živali, govorili o šoli, televiziji in spoznavali dežele
nemškega govornega področja. Pouk bo potekal tudi skozi igro vlog,
intervjuje, pesmi in igre. Učenci bodo pri pouku potrebovali delovni
zvezek in zvezek.
Preverjanje in ocenjevanje znanja bo ustno in pisno ter bo vpisano
v redovalnico in spričevalo.
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