
1. razred 

 

ITD (ponedeljek, 6. 4. 2020) 

 

Dragi prvošolec, draga prvošolka!  

 

Pred nami je že tretji teden učenja na daljavo. Upam, da si lepo preživel/a vikend in si 

napolnil/a baterije za teden, ki je pred nami.   

 

Danes bomo ponovili števila do 10. 

 
 

Klikni na povezavo I numeri fino a 10 in poslušaj posnetek. Trikrat boš slišal/a štetje 

do 10. Prvič štej števila zraven po tiho, ob drugem štetju ponavljaj števila na glas, tretjič 

pa ob glasnem štetju zraven prikazuj števila še s prsti.  

 

Sedaj si boš ogledal/a posnetek Bob il treno (0:00 – 2:11). Vlakec Bob ima 10 vagonov. 

Vsak vagon predstavlja svoje število in na vsakem vagonu je naloženo nekaj drugega. 

Te zanima kaj?  Poglej in skupaj z Bobom ponovi števila do 10. Pri vsakem vagonu 

štej števila od 1 do števila, ki ga vagon predstavlja. Tako boš števila večkrat izgovoril/a 

in si jih prej zapomnil/a.  

 

Za konec se boš ob štetju razgibal/a. Štel/a boš po vrsti od 1 do 10. Ko boš povedal/a 

eno število, boš zraven pokazal/a izmišljen gib in ga ponovil/a tolikokrat, kolikor je 

trenutno število, ki si ga povedal/a. Ob gibanju štej na glas, kolikokrat si ta gib 

ponovil/a. Lahko povabiš tudi starše, da se razgibajo s tabo.  
(Moj primer: Na začetku glasno izgovoriš 1 (UNO) in npr. 1x zavrtiš glavo. Glasno izgovoriš 2 

(DUE) in 2x zavrtiš desno roko – ob tem glasno šteješ 1 (UNO), 2 (DUE). Glasno izgovoriš 3 

(TRE) in 3x zavrtiš levo roko – ob tem glasno šteješ 1 (UNO), 2 (DUE), 3 (TRE); … in tako 

naprej do števila 10).   

 

 

Če želiš, mi lahko s pomočjo staršev napišeš kakšno sporočilo, da vidim, kako ti gre in 

kaj lepega še počneš. Lahko mi pošlješ tudi kakšno sliko. Tvojega sporočila bom zelo 

vesela in z veseljem ti bom odgovorila.   

 

Nadaljnja navodila ti pošljem v sredo. Do takrat pa se imej lepo in ostani zdrav/a.  

 

  

                 Učiteljica Nina  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f8uQ2ok7r0o
https://www.youtube.com/watch?v=ZkliqXWDuc4

