ОТЧЕТ
за хода на обучението по немски език на 31.05.2018 год. 3 НГ група А1
провел занятието : Ирина Сомлева
І. Методологичен план
1. Проверка на ДР
2. Проверка на тетрадка-речник
3. Изпитване: КР – няма
Тема : урок 10 – Климат и време; части на тялото
ІІ. Работа в клас:
1. Oт учебника: стр. 87 и 88; писане на пощенска картичка с дадени изрази
2. От учебната тетрадка: проверка и анализ на домашната работа - стр. 40-упр. 4 и стр. 41-упр. 5 и 6
3. От листовка: проверка на домашната работа - диалози
ІІІ. Домашна работа:
1. Oт учебника: четеното в час се препрочита и научава; да се знаят изразите
2. От учебната тетрадка: стр. 82-упр. 2, стр. 83-упр. 3 и 4 и стр. 84-упр. 5
3. Новопреподадените думи да се изпишат в работната тетрадка по 5 пъти.
4. От речник - Да се нанесат и научат новопреподадените думи и изрази от часа;
Да се следва „Алгоритъм за самоподготовка по немски език“:
→Нанасянето на новопреподадените думи става по следния начин:
1) Ученикът намира в тетрадката за работа в клас новопреподадените думи и ги сверява с тяхното правилно
изписване в немско-български речник
2) Ученикът пренася в тетрадката речник съответната дума, гледайки от немско-българския речник
(глаголите се изписват с трите им форми, съществителните имена – с род и множествено число)
→Под родителски контрол да се проведе КР в домашни условия на новопреподадените думи и изрази.
1)Родителят диктува думите на български език, а ученикът изписва значението им на немски език.
2)Прави се сверка за правилността на изписването като се гледа тетрадката-речник.
3)Сгрешените думи и изрази се преписват по няколко пъти, докато ученикът успее да възпроизведе без
грешка новопреподадените думи и изрази.
Новопреподадени думи и изрази: /20/ 1082 sehr geehrter Herr…; 1083 pünktlich; 1084 wieder; 1085 dass; 1086
wirklich; 1087 die Verabredung, - en; 1088 sich streiten; 1089 das Ohr, - en; 1090 der Kopf, die Köpfe; 1091 die Nase, n; 1092 der Mund; 1093 die Hand. Die Hände; 1094 der Arm, - e; 1095 der Körper, - ; 1096 das Bein, - e; 1097 der Fuß,
die Füße; 1098 der Rücken, - ; 1099 der Magen; 1100 der Hals; 1101 der Schmerz, - en
Мах брой думи: 1081
Име на ученика
Участие в учебния процес
Тетрадка речник
Налични - 830.
Липсват -281

1

Елена Борисова

ДР – ДР
Участие – добро

2

Марио Киров

ОТС.

3

Мартин Петков

ДР – ДР
Участие –задоволително

Налични - макс.
Липсват -0

4

Никола Драгиев

ДР- ВС
Участие –добро

Налични - макс.
Липсват -0

5

Николай Пенчев

ДР – ОП
Участие –задоволително

Налични - 1040
Липсват -41

6

Рая Захариева

ДР – ДР
Участие –задоволително

Налични - 1050
Липсват -31

7

Филип Янев

ДР – ДР
Участие –НЕзадоволително

Налични - 1079
Липсват -2

