IN OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA VELIKA POLANA
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OPIS DEJAVNOSTI
1. PRAVI RAČUNALNIČARJI

Delavnica je namenjena vsem
učencem, ki želijo znati več. V sklopu dejavnosti bodo učenci
Delavnica je namenjena vsem tistim učencem, ki radi delajo z deležni dodatne razlage. Vsakemu učencu posebej bodo tudi priračunalnikom. Vabljeni so tako tisti, ki že veliko vejo, kot tisti, lagojene oblike in metode dela.
ki bi se radi veliko naučili.
V sklopu dejavnosti bodo učenci deležni tudi svetovanja o različSpoznali bomo uporabnost računalnika, usvojili bomo osnovna nih strategijah učenja, ki bodo pripomogli k boljšemu razumevaznanja dela v različnih programih, urejali bomo besedila, spoz- nju in zapomnitvi snovi. Učenci bodo spoznali tehnike učenja in
nali prednosti in slabosti svetovnega spleta in iskali podatke na si izbrali tisto, ki jim najbolj ustreza.
svetovnem spletu. Naučili se bomo izdelati vabilo na zabavo,
oblikovati plakat, izdelati zloženko in Power Point predstavitev. 
NEMŠČINA
Na zanimiv in zabaven način bomo usvojili osnove nemškega
jezika in okrepili znanje iz nemškega jezika, ki ga pridobimo
Delavnica je namenjena vsem učencem, ki radi berejo in tistim, med poukom.
ki imajo veliko domišljijo in bi jo radi izrazili na papirju, ter tis- Nemški jezik bomo spoznavali s pomočjo didaktičnih iger
tim, ki radi poslušajo takšne in drugačne pripovedke.
(spominska igra, karte, slikovni domino, tombola …), slikovnega
2. KNJIGA ME BRIGA

Delavnica je namenjena spodbujanju zanimanja za branje. V materiala, realnih predmetov, igrač ter igre vlog.
delavnici se bomo preizkusili v sestavljanju lastnih domišljijskih Prebrali bomo nemško pravljico in si ogledali film (risani film) v
zgodbic, se preizkusili v ilustriranju, izdelavi naslovnice. Tisti, nemškem jeziku.
ki pa so bolj pesniško nadarjeni se, bodo lahko preizkusili tudi v
rimah.

ANGLEŠČINA

LUTKE
Na zanimiv in zabaven način bomo krepili znanje iz angleškega
jezika.
Lutke nas bodo popeljale v svet pravljic. Sami bomo izdelali
Delavnica bo potekala kot delo v manjših skupinah.
lutke in pripravili pravo lutkovno predstavo.
Angleški jezik bomo nadgrajevali predvsem z reševanjem dodatSpoznali bomo različne tehnike izdelave lutk, za katere bomo nih, zabavnih nalog, iger vlog ter krepili bralno razumevanje
uporabili vsakdanje materiale, ki jih bomo prinesli od doma.
tako, da bomo prebirali zanimive članke v angleščini.
Lutke so naše prijateljice in motivatorke, ki nam občutno pomagajo pri socializaciji in boljši komunikaciji.
4. ZAKAJ? KAKO?
Delavnica je namenjena vsem tistim učencem, ki jih zanima
naravoslovje in raziskovanje.
Pri samostojnem raziskovanju in izvajanju poizkusov bomo
dobili izkušnjo in odgovor.
V delavnici bomo tako med drugim izdelali pravi vulkan, postavili vodo na glavo in spravili jajce v steklenico.
5. TURIZEM - moja možnost
Ker je Občina Velika Polana v zadnjih letih doživela velik napredek na področju turizma in požela več mednarodnih priznanj in
nagrad za turistično ponudbo in urejenost kraja, se bomo tudi mi
aktivno vključili in prispevali svoj prispevek k turistični ponudbi
občine.
Po zmožnostih bomo obiskali tudi druge kraje in se seznanili z
njihovo turistično ponudbo.

6. VEČ ZNAM VEČ VELJAM

7. ŠOLA ZA NADARJENE
Delavnica je namenjena vsem tistim učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo temeljne standarde znanja in tistim učencem, ki bi želeli dodatno okrepiti svoje nadarjenosti.
S poglobljenimi in z razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot samostojno učenje, problemski
pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev.
Učenci bodo v delavnici imeli možnost dodatnih priprav na različna tekmovanja, izdelavo raziskovalnih nalog
ter sodelovanja na natečajih ob strokovni podpori.
8. USTVARJALNICE
Namen delavnice je aktivno, zabavno in varno preživljanje prostega časa.
Ustvarjalne delavnice se bodo izvajale tako med šolskim letom kakor tudi med počitnicami.
Učenci se bodo imeli možnost udeležiti ustvarjalnic:
Ples - ustanovili bomo šolsko plesno skupino,
Kuharstvo - preizkusili se bomo v pripravi raznoraznih jedi - tujih in domačih ter peki peciva,
Kreativno ustvarjanje - ustvarjali in oblikovali bomo uporabne in dekorativne predmete, uresničevali svoje
zamisli s slikanjem, risanjem in ustvarjanjem na različne materiale in tako krepili ustvarjalnost in domišljijo, čut
za estetiko ter ročne spretnosti.
Skozi ustvarjalnice ne bomo pozabili na športne igre, obdelavo različnih materialov in mnogo več.

