
2. razred  

ITD (petek, 24. 4. 2020) 

 

Dragi drugošolec, draga drugošolka!    

 

Za začetek ponovi števila do 20 ob tem posnetku: I numeri fino a 20. Števila glasno 

poimenuj.  

 

Sedaj boš izdelal/a 20 kartončkov iz tršega papirja (npr. risalni list). Na vsak kartonček 

zapiši eno število. Kartončke pobarvaj (po želji). Lahko je več kartončkov iste barve. 

Sledi več vaj.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

1. vaja: Kartončke premešaj in naj bodo s številom obrnjeni navzdol. Odkrivaj 

jih enega za drugim in jih postavljaj v pravilni vrstni red, dokler ne sestaviš 

pravilnega vrstnega reda od 1 do 20. Ko odkriješ kartonček, v italijanščini 

poimenuj število na njem.   

 

2. vaja: Kartončke s števili imaš postavljene v pravilnem vrstnem redu (tako kot 

si sledijo števila). Najprej poimenuj števila od 1 do 20 in nato še v obratnem 

vrstnem redu, od 20 do 1.  

 

3. vaja: Kartončke premešaj in naj bodo s številom obrnjeni navzdol. Izberi si en 

kartonček in ga obrni. Povej, katero število je zapisano na njem. Povej, katero 

število je pred njim in katero mu sledi. Kartončke nato spet premešaj in vajo 

ponovi vsaj 5x.  
 

Primer: Kartonček, ki si ga izbral/a je npr. 6 (izgovoriš :SEI). Pred tem številom je 5 (izgovoriš: 

CINQUE), sledi pa mu 7 (izgovoriš: SETTE).  

 

4. vaja: Kartončke premešaj in naj bodo s številom obrnjeni navzdol. Izberi si en 

kartonček in ga obrni. Povej, katero število je zapisano na njem in kakšne barve 

je. Kartončke nato spet premešaj in vajo ponovi vsaj 5x.  

 

Primer: Kartonček, ki si ga izbral/a je npr. 3. Rečeš: IL NUMERO 3 (TRE) È VERDE.   

 

To bo za danes vse. Če imaš kakšno vprašanje, mi prosim piši na 

ninavehar.os.skofije@gmail.com ali prek eAsistenta. Z veseljem ti bom odgovorila.  

 

Lepe prvomajske počitnice ti želim! Privošči si zaslužen oddih in odpočij si.  

 

 

               Učiteljica Nina 

https://www.youtube.com/watch?v=41R4PoorMOo
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