Beurteilung Ukrainisch 5-6

ESKE
Beurteilungsraster 5 bis 6 Jahre Schulerfahrung
UKRAINISCH
Name:

________________________________________________________

Sprache:

________________________________________________________

Schulhaus und -Ort:

________________________________________________________

Datum:

________________________________________________________

Zusammenfassung der Ergebnisse.
Kreuzen Sie die Beurteilung der einzelnen Aufgaben hier an. Wenn die Aufgaben mindestens zur
Hälfte richtig beantwortet bzw. weitgehend bis vollständig erfüllt sind, kann dies als Hinweis auf eine
entsprechende Schulerfahrung gewertet werden.
Aufgabe

Kompetenzstufen Lehrplan 21

1

Flüssig vorlesen; Textverstehen
(D.2.A.1.f.1; D.2.A.1.f.2; D.2.A.1.g)
Informationen aus einem Text
entnehmen (D.2.B.1.d.2; D.2.B.1.f.1)
Dialogisches Sprechen (D.3.C.1.e.5)

2
3
4
5

6
7
8

9
Total

(gekürzt; siehe Handreichung)

Vollständig
erfüllt
(Richtig)

Weitgehend
erfüllt

Ansatzweise
erfüllt

Nicht
erfüllt
(Falsch)

Implizite Informationen erschliessen;
dialogisches Sprechen
(D.2.B.1.f.3; D.3.C.1.e.5)
Implizite Informationen erschliessen;
Bedeutung von unbekannten Wörtern
aus dem Kontext erschliessen
(D.2.B.1.f.3; D.2.B.1.f.4)
Informationen aus Grafiken entnehmen.
(D.2.B.1.f.3; D.2.B.1.g.1)
Lesetempo, Textverstehen (D.2.A.1.f.1;
D.2.A.1.f.2)
Explizite und implizite Informationen
erschliessen; Bedeutung von
unbekannten Wörtern aus dem Kontext
erschliessen (D.2.B.1.f.1; D.2.B.1.f.3;
D.2.B.1.f.4)
Schreibflüssigkeit; Formulieren;
sinnvolle Abfolge (D.4.A.1.g.2;
D.4.A.1.h.1; D.4.A.1.h.2; D.4.D.1.d.3)
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Aufgaben
1. Прочитай текст вголос.

Beurteilung

Mündliche Bearbeitung: Ca. 2 Minuten

Скорпіон - представник сімейства павукових
У теплих країнах не варто засовувати пальці в
маленькі шпарини в стіні або між камінням…

2. Прочитай текст у завданні 1 і твердження
внизу. Познач хрестиком правдиві чи
неправдиві ці твердження.
1. Скорпіони люблять
темряву.

Правда ☒
Неправда ☐

2. Всі скорпіони можуть
вбити людину.

Правда ☐
Неправда ☒

3. Всі скорпіони однаково
великі.

Правда ☐
Неправда ☒

4. Скорпіони ловлять свою
здобич щупальцями.

☐ Vollständig erfüllt
(Text verständlich und flüssig vorgelesen)
☐ Weitgehend erfüllt
(Text verständlich, aber langsam oder
stockend vorgelesen)
☐ Ansatzweise erfüllt
(Textstücke vorgelesen)
☐ Nicht erfüllt
(Nur einzelne Wörter erkannt)
Kommentar:

Schriftliche Bearbeitung: Ca. 2 Minuten
☐ Vollständig erfüllt (4 korrekte
Antworten)
☐ Weitgehend erfüllt (2-3 korrekte
Antworten)
☐ Ansatzweise erfüllt (1 korrekte Antwort)
☐ Nicht erfüllt (0 korrekte Antworten)
Kommentar:

Правда ☒
Неправда ☐
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3. Розкажи, про що йдеться в тексті в
завданні 1.

Mündliche Bearbeitung: Ca. 3 Minuten
☐ Vollständig erfüllt
(Inhalt kurz und vollständig
zusammengefasst)
☐ Weitgehend erfüllt
(Inhalt kurz zusammengefasst)
☐ Ansatzweise erfüllt
(Teile des Inhalts zusammengefasst)
☐ Nicht erfüllt
(Keine Kommentare zum Text)
Kommentar:

4. У тексті в завданні 1 пише, що потрібно
витрушувати взуття. Чому потрібно це
робити? Усно поясни, чому ти так
вважаєш.

Mündliche Bearbeitung: Ca. 3 Minuten
☐ Vollständig erfüllt
(auf die Frage eingegangen; eigenständige
Gedanken ins Gespräch eingebracht und
eigene Meinung mit Argumenten
unterstützt)
☐ Weitgehend erfüllt
(auf die Frage mit kurzer Antwort
eingegangen und eigene Meinung
formuliert)
☐ Ansatzweise erfüllt
(Frage nur zum Teil beantwortet; eigene
Meinung wird nicht deutlich)
☐ Nicht erfüllt
(Keine Antwort)
Kommentar:
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5. Які з наведених перегонів не могли
відбутися через вологу погоду? Обведи
відповідний текст.

a)

Перегони пачок від молока спрямовані на
пропаганду здорового способу життя. Єдині
вимоги для участі – це те, щоб транспортний
засіб був виготовлений з порожніх пачок від
молока, щоб він приводився в рух вручну і
щоб він перетинав фінішну лінію на воді.

b)

Перегони у ваннах проводяться вже 50
років. Перегони мають довжину 58 км і
мають багато правил безпеки. Усі
транспортні засоби повинні мати розмір і
форму старомодної ванни. Двигун не
повинен бути занадто потужним.

c)

Перегони по сухій річці відбуваються у
висохлій річці. Одного разу їх скасували, бо в
річці знову була вода. «Човни» в перегонах
не мають дна і учасники їх несуть учасники.

d)

Регата з жерстяних банок від напоїв
проводиться щорічно. Транспортні засоби
виготовлені з порожніх жерстяних банок від
газованої води та оснащені двигунами.
Багато з них ламаються під час запуску, що
тільки збільшує загальне захоплення.

Schriftliche Bearbeitung: Ca. 3 Minuten
☐ Richtig
☐ Falsch
Kommentar:
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6. Роздивися карту і дай відповіді на
запитання.

a)
☐
☒

☐ Vollständig erfüllt (4 korrekte
Antworten)
☐ Weitgehend erfüllt (2-3 korrekte
Antworten)
☐ Ansatzweise erfüllt (1 korrekte Antwort)
☐ Nicht erfüllt (0 korrekte Antworten)

☐

Що знаходиться ближче до порту?
Місто.
Озеро.
Ферма.

b)
☐
☐
☒

Що знаходиться найпівнічніше?
Аеропорт.
Ліс
Ферма.

c)

Коли ти йдеш з міста до озера, то в якому напрямку
ти рухаєшся?
На північ.
На захід.
На схід.

☐
☐
☒
d)

☐
☒
☐

Schriftliche Bearbeitung: Ca. 2 Minuten

Kommentar:

Уяви собі, що ти мандруєш по цьому острові.
Дотримуйся наступних вказівок:
•
Розпочни свої мандрівку у селі.
•
Прямуй по дорозі у напрямку порту.
•
На другому перехресті поверни ліворуч.
•
Іди до кінця вулиці.
Де ти тепер знаходишся?
На фермі.
В місті.
В порту.

7. Прочитай текст вголос.

Mündliche Bearbeitung: Ca. 1 Minute

Бушбол
☐ Vollständig erfüllt
Ти вже колись чув про бушбол? По суті, це (Text verständlich und flüssig vorgelesen)
щось середнє між футболом і гольфом…
☐ Weitgehend erfüllt

(Text verständlich, aber langsam oder
stockend vorgelesen)
☐ Ansatzweise erfüllt
(Textstücke vorgelesen)
☐ Nicht erfüllt
(Nur einzelne Wörter erkannt)
Kommentar:
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8. Прочитай текст в завданні 7 і постав Schriftliche Bearbeitung: Ca. 3 Minuten
хрестик біля правильних відповідей.

a)
☐
☒
☐
☐

Про що йдеться в тексті?
Текст пояснює відмінності між футболом і гольфом.
Текст пояснює правила гри бушбол.
Текст описує спеціальний прапорець.
Текст пояснює для чого потрібні прапорці.

b)
☐
☐
☒
☐

У що потрібно поцілити, коли граєш бушбол?
У гравця, який тримає прапор.
Прапорець, який гравець тримає в руці.
Прапорець, який встромлений в землю.
Поміж двома прапорцями, які встромлені у землю.

c)
☐
☐
☐
☒

Що рахується?
Кількість потраплянь у ціль.
Кількість раундів.
Це гравці самі вирішують.
Необхідні кидки для того щоб потрапити в ціль.

d)
☐
☒
☐
☐

Про які два види спорту йдеться в бушболі?
Гольф і теніс.
Футбол і гольф.
Гандбол і футбол.
Гольф і гандбол.

e)
☒
☐
☐
☐

Коли закінчується раунд? Коли всі гравці один раз…
встановили прапор.
потрапили в ціль.
кинули м’яч.
поцілили в іншого гравця.

f)
☐
☐
☒
☐

Що означає „ щось середнє між футболом і гольфом “?
Гру грають посередині поля.
Грається одночасно і футбол і гольф.
Гра трохи схожа на футбол і трохи на гольф.
Одна група грає футбол, а інша в той самий час грає
гольф.

☐ Vollständig erfüllt (5-6 korrekte
Antworten)
☐ Weitgehend erfüllt (3-4 korrekte
Antworten)
☐ Ansatzweise erfüllt (2 korrekte Antwort)
☐ Nicht erfüllt (0-1 korrekte Antworten)
Kommentar:
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9. Подумай про доброго друга чи добру
подругу. Опиши, як виникла ваша
дружба, чому тобі подобається твій друг
чи твоя подруга і що означає для тебе
дружба.

Schriftliche Bearbeitung: Ca. 10 Minuten
☐ Vollständig erfüllt
(Gut lesbare und flüssige Handschrift;
sprachformal überzeugend;
Aufgabenstellung inhaltlich erfüllt; Text ist
kohärent aufgebaut)
☐ Weitgehend erfüllt
(Lesbare Handschrift; sprachformal
befriedigend; Aufgabenstellung inhaltlich
erfüllt)
☐ Ansatzweise erfüllt
(Handschrift schwer lesbar; Text
verständlich, aber sehr kurz (1-2 Sätze oder
Satzfragmente))
☐ Nicht erfüllt
(Kein Text verfasst)
Kommentar:
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