
1. razred 

 

ITD (sreda, 15. 4. 2020) 

 

Dragi prvošolec, draga prvošolka! Upam, da si lepo preživel/a praznike in se naužil/a 

velikonočnih dobrot.  Ta teden bo malce krajši.   

 

Za začetek skupaj z medvedkom, ovčko ter psom zapoj že znano pesmico Testa, 

spalle, ginocchia e piedi in se dotikaj omenjenih delov telesa in obraza.  

 

Sedaj pa se dotikaj delov telesa, kot kažejo sličice spodaj. Poimenuj del telesa, ki si se 

ga dotaknil/a.  

 

 
 
***Za starše: spodaj prilagam zapis italijanskih in slovenskih izrazov za dele telesa, ki smo se jih učili, 

da boste lahko preverili, ali jih otrok zna poimenovati. Ob italijanskih izrazih sem v oklepaju zapisala tudi 

izgovorjavo te besede (npr.: naso (izg. nazo)). Če ima otrok pri kakšnem delu telesa težave s 

poimenovanjem, vztrajajte, da ga večkrat ponovi. 

 

TESTA – glava 

SPALLE – ramena 

GINOCCHIA (izg. džinokja) – kolena 

PIEDI (izg. pjedi) – stopala 

OCCHI (izg. oki) – oči 

ORECCHIE (izg. orekje) – ušesa 

BOCCA (izg. boka) – usta 

NASO (izg. nazo) – nos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tDLZ7smZoDk
https://www.youtube.com/watch?v=tDLZ7smZoDk


Sledi vaja z 'obližem'. Se je spomniš?  Tvoja dlan naj bo obliž. Obliž (dlan) boš 

polagal/a na izklicane/omenjene dele telesa. Starši, tukaj vas bom prosila za pomoč. 

V slovenščini poimenujte različne dele telesa, enega za drugim (zaželeno je, da jih 

kličete mešano, ne tako kot si sledijo v prejšnji pesmici), otrok pa naj polaga 'obliž' 

(svojo dlan) na omenjeni del telesa in ga poimenuje v italijanščini. Če bo imel težave s 

poimenovanjem v italijanščini, nič hudega. Skupaj poiščite ustrezen izraz v italijanščini 

(glejte zgoraj) in naj ga otrok glasno ponovi. Vajo lahko večkrat ponovite. 

 
Primer: Eden od staršev v slovenščini poimenuje izbran del telesa, reče npr. GLAVA. Učenec 

nato položi svojo dlan ('obliž') na glavo in reče »TESTA«.  

 

Upam, da so navodila razumljiva. Za vsa morebitna vprašanja mi prosim pišite na 

ninavehar.os.skofije@gmail.com ali prek eAsistenta, z veseljem vam bom odgovorila. 

Zelo bom vesela vaših povratnih informacij v zvezi s tem, kako vam je šla današnja 

naloga.  

 

Lepo vas pozdravljam in vam želim lep preostanek tedna! 

  

                 Učiteljica Nina  
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