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Zum Schluss

4 Wiederholung

E-Mail

Du hast vor einigen Tagen die Messe* „Computer und Medien“ besucht. Dein Freund / Deine
Freundin konnte leider nicht mitkommen, weil er/sie krank war. Schreib ihm/ihr eine E-Mail.

Beschreibe: Wie war die Messe?
Begründe: Welches Gerät findest du besonders toll und warum?
Mach einen Vorschlag für ein Treffen.

*  εμπορική έκθεση

Er kannmein Zimmeraufräumen.

Er kann 
meinen Hund

ausführen.

Er kannmeinenComputerreparieren.
3 Gemeinschaftsarbeit –

Roboter-Collage

Arbeitet in kleinen Gruppen. Schneidet aus 
Zeitungen, Zeitschriften und Katalogen Bilder 
von Elektrogeräten (Kühlschrank, Herd usw.) 
und elektronischen Geräten (Computer,
Handys usw.) aus und baut daraus einen
Roboter. Klebt ihn auf ein Plakat und
schreibt dazu, was euer Roboter alles kann.

5 Lernen – Diskussion

Στη σελίδα 104 είδες πώς μπορείς να προετοιμαστείς για μια συζήτηση, όπου έχεις άλλη
άποψη από το συνομιλητή σου. Ας δούμε τώρα πώς μπορείς να προετοιμαστείς για μια 
συζήτηση με περισσότερους συνομιλητές. Και εδώ αποφασίζεις ποια θέση θα πάρεις στο
συγκεκριμένο θέμα και συγκεντρώνεις επιχειρήματα.  
Σημειώνεις επίσης σημαντικές εκφράσεις, π.χ. Das stimmt doch nicht. ... — Ich weiß, aber ... —
Ich könnte mir vorstellen, dass ... — Ich finde es richtig/ wichtig, dass ...
Έχεις μάθει ήδη πολλές τέτοιες εκφράσεις. Δες παρακάτω βήμα βήμα τη διαδικασία της
συζήτησης:

•  Ένας μαθητής προβάλλει το σημαντικότερο επιχείρημά του «υπέρ», ενώ ένας άλλος το
σημαντικότερο «κατά».  

•  Κρατάς σημειώσεις για τα επιχειρήματα που ακούστηκαν.
•  Στη συνέχεια λένε κι άλλοι μαθητές τα επιχειρήματά τους «υπέρ» και «κατά».
•  Να αφήνεις κάθε συμμαθητή σου να ολοκληρώνει τη σκέψη του και να ακούς προσεκτικά

τα λόγια του.
•  Απάντησε στο επιχείρημα που θεωρείς πιο σημαντικό και πες τώρα το δικό σου.  

Μην ξεχνάς να χρησιμοποιείς πάντα τη σωστή έκφραση, για να διατυπώσεις την άποψή
σου. Συζητήστε τώρα με βάση τις συμβουλές αυτές για το θέμα: „Chatten — positiv oder
negativ für Freundschaften?“
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