ОТЧЕТ
за хода на обучението по немски език на 04.05.2018 год. 8. Klasse
провел занятието : Ирина Сомлева
І. Методологичен план
1. Проверка на ДР
2. Проверка на тетрадка-речник
3. Изпитване/ КР – няма
Тема : Exakt für dich – ІІІ-ри учебник- урок 4
ІІ. Работа в клас:
1. Oт учебника: граматика урок 4- n-Deklination; стр. 54-упр. 18 и 19;
2. От учебната тетрадка: стр. 48- мотивационно писмо и автобиография; стр. 49-отговор на публикация
във форум; стр. 50- текст за четене с разбиране
3. От листовка: не
4. От интернет: учебната платформа на ЧСОУ Евростар→ - не
ІІІ. Домашна работа:
1. Oт учебника: четеното в час се препрочита и научава; стр. 56 и 57- граматиката да се знае; стр. 58четене с разбиране, стр. 59- изразни средства, стр. 60 и 62
2. От учебната тетрадка: не
3. От листовка: не
4. От интернет: основните глаголни форми- от сайта на училището
5. Новопреподадените думи да се изпишат в работната тетрадка по 5 пъти. С всяка дума да се
напише по един кратък израз/едно кратко изречение.
6. От речник – ВИЧКИ ГЛАГОЛИ в тетрадката-речник да бъдат написани с трите основни форми! Да
се нанесат и научат новопреподадените думи и изрази от часаДа 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: /25/ 2325 der Personalleiter, - 2326 der Leiter, - ; 2327 der Mitarbeiter, - ;
2328 die Werbeagentur, - en; 2329 die messe, - n; 2330 Betreff: ; 2331 die bewerbung, - en; 2332 sehr geehrte
Damen und Herren; 2333 interessiert sein an Dativ; 2334 zur Verfügung stehen; 2335 zur Verfügung haben; 2336
ähnlich; 2337 die Eigenschaft, - en; 2338 die Reinigungskraft; 2339 die Haushaltshilfe; 2340 der Staubsauger, - ; 2341
der Einkauf, die Einkäufe; 2342 die Äußerung, - en; 2343 berauben, te, beraubt; 2344 auf jemanden böse sein; 2345
das Trinkgeld; 2346 angenehm; 2347 erwischen, te, erwischt; 2348 der Dieb, -e; 2349 deswegen
Мах брой думи: -- 2324
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Участие в учебния процес
ДР – ОП
Участие – задоволително

Тетрадка речник

ДР – ВС
Участие – задоволително

Наличност- 2245

Наличност- 2275
Липсват- 39

Липсват- 79

