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UTRJEVANJE SNOVI 
Med tednom naj pogledajo in poslušajo vse pesmi ter risanke, ki smo jih letos spoznali. 
Utrjujejo naj besedišče: 

- barve, 
- številke, 
- oblačila, 
- povprašati in povedati morajo znati ime ter voščiti rojstni dan, 
- poimenovati morajo snežak in snežinke, 
- poznati morajo besede za gibanje (UL muoviamoci), 
- se pozdraviti ob pesmici (buongiorno con una mano…), 
- utrjevanje pesmi I tre porcellini. 

Ogledajo si pesmi na spodnji povezavi: 
- VOLEVO UN GATTO NERO https://www.youtube.com/watch?v=z_aVNv_gNdM 
- IMPARA I COLORI CON GLI AMICI PESCIOLINI https://www.youtube.com/watch?v=RHvWW1hYHds 
- GIROTONDO https://www.youtube.com/watch?v=dhxfW2oBLK8  (mi smo obravnavali le 1 delček te 

pesmi) 
- TANTI AUGURI A TE https://www.youtube.com/watch?v=Pk0tmdUUeac 

 
NOVA UČNA SNOV – SPOZNAVANJE NOVEGA BESEDIŠČA  
Lahko ponovno pogledate risanko Pimpa, Il tuoni di primavera in/ali se pogovorite o čem je pripovedovala oz. 
kateri letni čas je prišel v Pimpino deželo. Otrok naj se poskuša spomniti iz risanke, kako se reče temu letnemu 
času po italijansko (PRIMAVERA). 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nyl21tKMYKQ 
 
Sledijo aktivnosti, ki jih lahko po želji izberete. Naštete aktivnosti razdelite na več dni po 15 do največ 20 minut 
naenkrat. Bolj učinkovito je, če večkrat ponovite isto aktivnost. Te aktivnosti boste počeli tudi v prihodnjem tednu, 
preden boste ustvarili slikovni slovar z otrokom. 
 
Velja si zapomniti naslednje: 
 

1. Ko se učimo novih besed, je besedo potrebno 7 x slišati, da si jo zapomnimo. 
2. Najprej moramo besedo razumeti, jo doživeti v naravi, preko fotografij in sličic, šele nato se jo naučimo 

izgovoriti. 
3. Vedno naj bo otrok najprej poslušalec, nato naj se preizkusi v govorjenju.  
4. Ko se otrok opogumi in začne izgovarjati, ga spodbujamo z gibi, s prvim zlogom ali prvim glasom v besedi, 

s sličico. 
5. Nikoli ne popravljamo direktno izgovorjave. Če zaznamo napako v izgovorjavi prikimamo in mi povemo 

pravilno. (Npr…otrok bo rekel: »ALVERO«….Mi bomo odreagirali s potrditvijo, ker je prav razmišljal in 
bomo rekli glasno: »ALBERO«) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=z_aVNv_gNdM
https://www.youtube.com/watch?v=RHvWW1hYHds
https://www.youtube.com/watch?v=dhxfW2oBLK8
https://www.youtube.com/watch?v=Pk0tmdUUeac
https://www.youtube.com/watch?v=nyl21tKMYKQ


Aktivnosti za usvajanje novega besedišča: 
 Skupaj si oglejta sličice. Poimenujte mu jih v italijanščini. Kdor želi, lahko doda še kakšno besedo povezano 

s pomladjo. 
 Nato mu vi poimenujte in otrok pokaže ustrezno sličico. Začnite naštevati po vrsti. Nato pa stopnjujte 

zahtevnost tako, da poimenujete v pomešanem vrstnem redu. 
 Nazadnje naj otrok sam poimenuje sličice. Da bo poimenovanje bolj zabavno, si lahko sličice narišete (ali 

natisnete) in se igrate »flash cards«. Kar pomeni, da sličice skrijete za hrbet. Otroku pokažete sličico le za 
trenutek in jo ponovno skrijete. On pa jo mora poimenovati. Če imate možnost, lahko vključite v igro še 
koga, da med seboj tekmujeta. 

 Igra pantomima: Otrok pokaže 1 od spodaj narisanih stvari, vi ugibate.  Nato vlogi zamenjata. 
 Dodatna aktivnost, ki je tudi zelo priljubljena, je igra tombola. Otrok prejme kartonček z vsemi sličicami. 

Starš pa kartončke z besedami. Starš naključno izbira kartončke z besedami in jih poimenuje. Otrok pokrije 
sličico, ki jo je starš poimenoval. Ko zapolni 1 vrstico lahko vlogi zamenjata. Še bolj zanimivo je če pred 
igro pove, katera bo zmagovalna vrstica.  
Lahko pa si izbere 5 – 6 razrezanih sličic (od igre flash cards) in ko vse pokrije zmaga in nato zamenjata 
vloge. 

 Dodatna aktivnost  – V zvezek z barčico ali na navaden list narišite razpredelnico s 5 vrsticami. Levi stolpec 
je cca. 3 cm širok. (glej predlogo v prilogi 1). V levi stolpec naj otrok napiše številke od 1 do 5.  
Otrok strklja igralno kocko po slikovni podlagi. Tam, kjer se kocka ustavi, otrok poimenuje število pik in 
sličico. Npr. Numero tre è un albero. ALI bo rekel samo numero tre, albero. ALI tre alberi (tisti, ki bolje 
poznajo in že znajo spreminjati iz ednine v množino).  
Če dobi številko 6, opravi gibalno nalogo  (npr. 6 poskokov) ALI naroči Vam, katero nalogo morate opraviti 
(npr. batti le mani 6 volte – pomaga si lahko z UL MUOVIAMOCI, ki je prilepljen v zvezku v kolikor nimate 
doma zvezka, me kontaktirajte).  
V razpredelnico pod določeno številko nariše ta predmet oz. pojav. 

 

    

ALBERO FIORELLINI FOGLIE SOLE 

 

 
  

PIOVE ARCOBALENO  APE FARFALLA 

 

 

  

PRATO FIORI   



FPomoč za izgovorjavo (izg.) za starše: 
- FOGLIE (izg.folje) 
- ARCOBALENO (izg.arkobaleno) 
- PIOVE (izg.pjove) 

- FIORI (izg. fjori) 
 
Malo za šalo, malo za res 

 Igra FREDDO – CALDO – SCOTTA; Otrok zapusti prostor ali miži. Med tem skrijete 1 predmet ali sličico. Ko 
je predmet skrit, ga otrok prične iskati tako, da mu govorite FREDDO, kar pomeni, da je oddaljen od 
predmeta; CALDO, kar pomeni, da je predmet v bližini; SCOTTA – kar pomeni, da je v popolni bližini 
predmeta. Ko predmet najde, menjata vloge. 

 Sličice razporedite po stanovanju (npr. na okno, na vrata, na stol…). Ko poimenujete 1 sličico, se otrok 
splazi ali poskakuje ali kotali do nje in se jo dotakne. Če je prispel do prave sličice, jo sme vzeti. Nato vlogi 
zamenjata. Na koncu preštejeta, kdo je zbral več sličic. 

 Kdor zmore oz. pozna jezik, se lahko z otrokom poigra igro o vremenskih razmerah. Sicer to aktivnost 
spustite. Najprej starš poimenuje vremenske razmere, nato menjata vlogi. 

 
 
PIOVE. Otrok trka s prstki po mizici.        . 
 
APRI L'OMBRELLO.  Z gibom prikaže, da je odprl dežnik 
 
 
 
SPLENDE IL SOLE. Otrok migeta s prsti in zaokroži z rokama pred glavo (kot, da bi narisal krog).     
CHIUDI L'OMBRELLO. Z gibom pokaže, da zapira dežnik.  
 
 
 
SOFFIA IL VENTO. Otrok vzroči roke (stegne roke nad glavo) in zgornji del trupa premika levo in desno. 
 
 
DOLGOROČNO PRIPOROČILO ŠE VEDNO VELJA! 
Če želimo otroku približati jezik okolja, je pomembno, da se s tem jezikom srečuje. Vsi, ki na dvojezičnem področju 
prebivamo od otroštva, vemo, da smo se italijanščine naučili iz gledanja TV. Zato omogočite tudi Vašemu otroku 
gledanje kratkih risank v italijanščini in poslušanje pesmi v italijanščini, saj je to stik, ki ga bo najbolj motiviral k 
spoznavanju jezika. Vsebine pa morajo biti prilagojene njegovim željam. Priporočam, da 2x na teden uvedete 
gledanje 5 minutnih risank v italijanščini. Ni nujno, da sta to Pimpa ali Peppa Pig (ti dve uporabljam pri pouku, ker 
iz teh vsebin navezujem vsebine, ki jih obravnavamo). 
 
 
PRILOGA 1 – predloga za igro 
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PRILOGA 2 – UL MUOVIAMOCI 

MUVIAMOCI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                

               
 
 
 
  
 

 ALZATI 
SIEDITI 

GIRA  DUE  VOLTE 

SALTA  DUE  VOLTE 

CAMMINA CORRI 
FERMATI 

GIRA SALTA 


