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UVAJALNICA 

Ureditev formalnosti pred vključitvijo v uvajalnico (dopisi staršem, 

skrbnikom, prijavnica s soglasjem) 

Namenjena sprejemu in uvajanju otrok in njihovih staršev v šolski 

prostor, novo okolje (vključevanje otrok in staršev). 

Obsega 20-urni program. 
Učencem da možnosti, da v maternem jeziku predstavijo državo od koder 

prihajajo. 

Ob različnih dejavnostih in igrah si pridobijo občutek varnosti in sprejetosti – 

pomembna dejavnika za uspešnejše vključevanje. 

Učenci in njihovi starši spoznajo šolo in učitelje-prednost v tem, da je uvajalnica 

na šoli, ki jo bo obiskoval učenec priseljenec. 

Glede na število otrok, njihovo starost in poznavanje slovenščine izvajalci 

oblikujejo učne skupine. 

Mlajši otroci potrebujejo drugačne oblike in metode dela od starejših vrstnikov.  

Gre za učenje jezika skozi igro. 

Učenci drugega in tretjega VIO spoznavajo komunikacijske vzorce za osnovno 

sporazumevanje v slovenščini in usvajajo besedišče ob učnem gradivu ter 

izbranih umetnostnih in neumetnostnih besedilih. 

V uvajalnici so otroci in starši, ki poznajo jezik otrok migrantov kot pomočniki in 

prevajalci. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NADALJEVALNICA  -  MED ŠOLSKIM LETOM,  UČENEC JE VKLJUČEN V 

ODDELEK 

Imajo občutek varnosti in sprejetosti na šoli, poznajo že nekatere 

delavce šole, ker so hodili v uvajalnico. 

Ne razumejo ali slabo razumejo slovenski jezik. 

Težko se sporazumevajo, posledično težje navezujejo stike. 

Na novo se učijo dva jezika: italijanski in slovenski jezik.  

Učni programi v njihovih državah niso enaki našim. 

Ne razumejo učiteljevih razlag pri pouku, počasi usvajajo učni jezik. 

Ne poznajo kulture, navad in običajev v Sloveniji. 

Najpogosteje se družijo z učenci, ki niso Slovenci. 

Pogosto so ocene nižje in imajo slabši učni uspeh. 

Prisotne so lahko osebnostne, čustvene ali vedenjske težave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STROKOVNI DELAVCI SE SREČUJEJO Z RAZLIČNIMI IZZIVI 

 

Ne razumejo jezika otrok priseljencev. 

 

Nepoznavanje prvin jezika in kulture okolja iz katerega prihajajo priseljenci. 

 

Imajo pomanjkljiva metodična in didaktična znanja s to ciljno skupino. 

 

Vključevanje otrok priseljencev ni sistemsko urejeno na ravni države. 

 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 

osnovni šoli strokovni delavci različno razumejo. 

 

Sodelovanje s starši je največkrat na pobudo učitelja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIPOROČILA  ZA NUDENJE POMOČI 

Občutek varnosti in sprejetosti, pozitivna klima na šoli, v oddelku, skupini. 

Na šoli je učitelj-koordinator za učence priseljence. 

Ure pomoči iz slovenskega in italijanskega jezika (MŠŠ) 1. in 2. šolsko 

leto(strnjena ali nestrnjena oblika). 

Po potrebi individualna in skupinska oblika pomoči v nadaljnjih letih šolanja. 

Obiskovanje dopolnilnega pouka (pomoč pri vključevanju otrok). 

Vključitev otrok v jutranje varstvo in podaljšano bivanje ter druge interesne 

dejavnosti. 

V “uvajalnem obdobju” je učenec neocenjen. 

Učencem pomagajo učenci “prevajalci”, tutorji. 

Učitelji organizirajo več individualnih stikov in pogovorov z učenci  priseljenci. 

Pri urah pouka imajo možnosti predstaviti se s svojim jezikom, kulturo, z 

navadami, običaji, s plesi, pesmijo. 

 



 

Učenec naj sedi tako, da dobro vidi na tablo in dobro sliši učitelja. 

Poudarek je na poslušanju in govorjenju. 

Prilagodimo mu čas vključevanja in komunikacije v razredu, v skupini z 

učiteljem in s sošolci. 

Uporabljamo didaktične pripomočke in gradiva (slikovni material, video 

posnetke…) 

Razumevanje novih besed in pojmov sproti preverjamo. 

Besedila prilagodimo (krajša besedila). 

Organiziramo različne oblike sodelovalnega učenja (heterogene skupine). 

Pri pisnem izražanju učencu pomagamo z različnimi oporami, npr. z vprašanji, 

s ključnimi besedami, z miselnimi vzorci. 

Pri delu v razredu izhajamo iz njegovih močnih področij. 

Individualizacija in diferenciacija pri rednih urah pouka. 

 

 



 

UČITELJI, KI POUČUJEJO SLOVENŠČINO KOT DRUGI JEZIK 

Oblikujejo skupine glede na starost in predznanje razumevanja jezika 

posameznega otroka. Priporočljive homogene skupine po predznanju in hitrosti 

učenja jezika. Manjše skupine, kjer je učenec pri pouku čim bolj dejaven.  

Pripravijo letno pripravo za učenje slovenščine  J2 na dveh ravneh: 

1. raven: Učenci, katerih prvi jezik je od slovenščine bolj oddaljen (govorcem 

germanskih, romanskih, bolj oddaljenih slovanskih jezikov, npr. makedonščine). 

Učencem, ki še niso opismenjeni  v latinici, namenimo pri pouku 

opismenjevanje v slovenščini. 

2. raven: Učenci, govorci (bližnjih) slovanskih jezikov, govorcem srbščine, 

bosanščine, hrvaščine. 

Pri učenju slovenščine uporabljajo lastno učno gradivo in priročnik h gradivu 

“Na poti k učenju slovenščine”. 

Otroke spodbujajo k branju, k bralni znački z individualnim izborom knjig. 

 



Niso učitelji učne pomoči posameznih predmetnih področij, sodelujejo z 

oddelčnim učiteljskim zborom učenca in s ŠSS. 

Se izobražujejo na področju medkulturnih kompetenc. 

Učitelji se izobražujejo in pridobivajo znanja za poučevanje slovenščine J2. 

Učitelj: se mora na pouk dobro pripraviti, imeti mora pozitiven in motivajoč 

odnos do poučevanja in učencev, pouči naj se o značilnostih prvih jezikov 

učencev, njihovi deželi, kulturi, navadah. Sposoben mora biti empatije-vživeti 

se mora v položaj učencev tujcev in opazovati njihovo odzivanje, počutje pri 

pouku ter pokazati razumevanje za težave, ki jih spremljajo pri učenju jezika in 

vključevanju v novo okolje. Pri delu naj bo ustvarjalen, v pouk naj vključuje 

različne oblike dela in različne didaktične pripomočke. Pri pouku govori v 

zbornem jeziku. (povzeto po: Mihaela Knez et.al.:Učni načrt:Tečaj slovenščine 

za dijake tujce.Ljubljana:2010,str.7.) 

 



UPORABNOST 
 

- Za učence, govorce slovenščine kot drugega jezika v 2. in 

3. VIO     pri rednem delu v razredu, pri urah individualne in 

skupinske oblike pomoči, dodatne strokovne pomoči, 

dopolnilnem pouku, domačem delu učenca ter tečajni obliki 

učenja slovenščine, 

 

- zaporedje obravnave sklopov in vsebin je prepuščeno 

učitelju. 

 

ZGRADBA 

 

- 10 tematskih sklopov in posameznih vsebin iz 

učenčevega vsakdana za pridobivanje besedišča in 

razvijanje bralnega razumevanja na dveh ravneh 

zahtevnosti (raven je razvidna iz ciljev, ki so zapisani na 

vsaki strani gradiva in nakazujejo dejavnosti otrok), 

 

- medpredmetna povezanost in usklajenost ciljev iz učnih 

načrtov, 

 

- raznolikost nalog, veliko ilustracij, fotografij – dodatna 

motivacija za usvajanje jezika in reševanje nalog v gradivu, 

 

- igrive naloge na koncu gradiva – utrjevanje naučenega, 

ponuja učenje novega. 

 

 



 
TEMATSKI SKLOPI IN VSEBINE 
 
SPOZNAJMO SE                                                                        HRANA IN PIJAČA  
TO SMO MI                                                                                JEMO IN PIJEMO 
TO SEM JAZ                                                                  ŽIVALI 
RADI SMO UREJENI                                                                  ŽIVALI, NAŠE PRIJATELJICE 
V ŠOLI                                                                                    ČAS   
NAŠA ABECEDA                                                                         LETNI ČASI IN VREME 
ŠTEVILA                                                                                    KOLIKO JE URA? 
ŠOLSKI PROSTORI                                                                   MOJ DELOVNI DAN                                                                  
DELAVCI ŠOLE                                                                   PROMET 
ŠOLSKE POTREBŠČINE                                                  PROMETNA SREDSTVA 
BARVE                                                                                          SPOZNAJMO SLOVENIJO 
DOM                                                                                     SLOVENIJA 
MOJA DRUŽINA                                                                   SLOVENŠČINA JE (TUDI) IGRA 
PRAZNIKI NAS DRUŽIJO                                                  ŽE VEM, ZNAM... 
STANOVANJSKI PROSTORI 
V TRGOVINI  
NAKUPUJEMO  
  



UPORABNOST 
 
Učitelju je pripomoček pri razvijanju sporazumevalne in 
upovedovalne  zmožnosti učenca, govorca slovenščine kot drugega 
jezika,  
 
usmerja  k iskanju dodatnih znanj v knjigah, slovarjih, revijah, 
internetu.  
 
ZGRADBA 
 
Razdeljen na enake sklope kot učno gradivo in zasnovan kot učna 
priprava za obravnavo posameznega sklopa, 
 
preglednica predstavlja povezavo med učnim gradivom in 
priročnikom, 
 
v preglednici so zapisani cilji 1. oz. 2. ravni ter s kraticami navedeni 
predmeti, ki nakazujejo medpredmetnost, 
 
pod preglednico so zapisani cilji posameznih predmetov, pogosteje 
izpisani iz učnih načrtov prvega in manj iz drugega triletja, ki se 
navezujejo na posamezno enoto in pričakovane dosežke,  
 
nabor didaktičnih iger omogoča učencu urjenje komunikacijskih 
spretnosti na zanimiv in privlačen način,  
 
dejavnosti usmerjajo v poučevanje,  
 
v priporočilih učitelj dobi napotke, kako organizirati poučevanje na 
posameznih ravneh, 
 
v rubriki namig dobi učitelj napotek, idejo za poustvarjanje, s 
poudarkom na senzibilnosti otroka.  
 

 


