
4. teden delo na daljavo       šol. leto 2019/2020 

ITALIJANŠČINA – 1. A razred 
6. 4. 2020 – 10. 4. 2020 

 

 
 
 
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  
V tem tednu bodo otroci 2x povabljeni, da se mi pridružijo pri uri italijanščine v google meet. Predhodno bom 
starše obvestila, kdaj se začne urica preko elektronske pošte. 
Na določen dan, pet minut pred določeno uro se prijavite na elektronsko pošto in ko dobite obvestilo, da Vas 
vabim, samo kliknite in sledite navodilom. Urica bo trajala cca.15 min. Morda se kaj zavleče, če se bomo v 
skupinici še kaj pogovarjali. 
 
 
Samostojno naj otrok naredi v zvezek z barčico vodoravno rdečo črto v velikosti 1 prsta (1 vrstice).  
 
 

Na črto prepiše besedo  : 

PRIMAVERA  z rdečo barvico. Besedo lahko prepiše ali pa mu vi črkujete. 

 
 

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
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Po mojih navodilih riše sličice. 

 
KDOR SE NE BO PRIDRUŽITI VIDEOURICI… 
Prilagam (PRILOGA 1) fotografijo otroškega izdelka, ki naj vam bo v pomoč. Otroku ga ne pokažite. Njegov izdelek 
naj nastaja ob vaših navodilih.  
Če boste delali sami, mu lahko s prstom nakažete, kje naj nariše. Nariše 1 stvar. Ko konča, mu podate navodilo, da 
nariše naslednjo stvar. Sami izbirajte zaporedje. Le začeti je dobro s travnikom ali drevesom. Bodite pozorni, če si 
je zapomnil pomen besede in preverite, kaj bo narisal. Lahko vam najprej pokaže na zgornje sličice, ki ste jih 
uporabljali do sedaj. Vedno začnite poved z glagolom DISEGNA (izg. dizenja), ki pomeni nariši. 
 

DODATNE NEOBVEZNE AKTIVNOSTI:  

 
 Igra za utrjevanje številk in poglabljanje besedišča. Potrebujete  igralno kocko. 

V zvezek z barčico ali na navaden list narišite razpredelnico s 5 vrsticami. Levi stolpec je cca. 3 cm širok. 
(glej predlogo v PRILOGI 2). V levi stolpec naj otrok napiše številke od 1 do 5.  
Otrok strklja igralno kocko po slikovni podlagi (PRILOGA 3 – v prejšnjem tednu posredovana). 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 in sem ga 
posredovala prejšnji teden).  
V razpredelnico pod določeno številko nariše ta predmet oz. pojav. 

 Otrok k svoji sliki prilepi (PRILOGA 4)/prepiše besede in tako ustvari slikovni slovar, ki ga bo uporabljal 
tudi v drugem razredu, saj bo ta zvezek odnesel s seboj v 2. razred. 

 Kdor zmore oz. pozna jezik, se lahko z otrokom poigra igro o vremenskih razmerah. Najprej starš 
poimenuje vremenske razmere in otrok kaže, 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.   
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DOLGOROČNO PRIPOROČILO – TEMELJ ZA USVAJANJE BESEDIŠČA IN JEZIKA 
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 – FOTOGRAFIJA KONČNEGA IZDELKA 
 

 
 
 
 

PRILOGA 2 – predloga za igro 
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PRILOGA 3 – razpredelnica s sličicami, objavljena že prejšnji teden 
 

    

ALBERO FIORELLINI FOGLIE SOLE 

 

 
  

PIOVE ARCOBALENO  APE FARFALLA 

 

 

  

PRATO FIORI   
 
FOGLIE (izg.folje) 
ARCOBALENO (izg.arkobaleno) 
PIOVE (izg.pjove) 
FIORI (izg. fjori) 
 

 
 
PRILOGA 4 – besede (Če ste v prejšnjem tednu natisnili razpredelnico, ki je danes v prilogi 3, 
lahko uporabite tiste besede.) 
 

IL SOLE PIOVE. L'ARCOBALENO L'ALBERO 

LE FOGLIE I FIORI L'APE LA FARFALLA 

IL PRATO I FIORELLINI   
 


