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Kakšne didaktične pristope ubrati?

• Kako poučevati, da se bo učenec optimalno učil v drugem jeziku?

• Kako razvijati bralno pismenost pri (razumeti, uporabiti in razmišljati o 
napisanem)?

• Kako zagotoviti dobro počutje? – Človek se ne more učiti, če se ne 
počuti dobro.

https://youtu.be/i8iXINhSJdc

https://youtu.be/i8iXINhSJdc


Korak za korakom
• 2 leti sporazumevalna raven (druženje, sporazumevanje, socializacija)

• 2 – 7 let akademska raven (učenje)

Empatija ≠ popuščanje

Empatija = spoštovanje, razumevanje, sodelovanje, sprejemanje, biti 
aktiven in iskati poti do znanja

„Sila je fizikalna količina, ki opisuje delovanje enega telesa na drugo. Telo 
lahko drugemu telesu spremeni  obliko, hitrost ali smer gibanja. Silo 

pogosto opišemo z daljšim zapisom, na primer „sila roke na mizo“, da je 
bolj razumljivo, katero telo deluje na katero.“
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učenci

• želja po uspešni vključitvi

• potreba po sprejemanju

• pridobitev znanja

učitelji

• zagotoviti otrokov napredek

• ponuditi spodbudno okolje

• pomoč pri premagovanju ovir

vodstvo

• posluh do potreb slehernega otroka

• aktivno vključevanje pri iskanju strategij

• ozaveščanje celotnega kolektiva



Dejavnosti za učence priseljence na OŠ Antona 
Ukmarja Koper

Slovenščina kot drugi jezik - SLO J2

Učna pomoč

Učitelj zaupnik

Podporne dejavnosti

Individualni program



Slovenščina 
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Učna pomoč

Navajanje na samostojno delo.

Spremljanje lastnega dela – osebna mapa.

Učenje – izročki, plakati, priprava ppt.
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Podporne dejavnosti

• Ustvarjalne delavnice 

• Socialne igre

• Družabne igre

• Sprostitvene igre

• Ročne spretnosti

• Športne aktivnosti

• Predstavitve

• Bralna značka



Hvala za vašo pozornost.
mojca.rebec_marinkovic@antonukmar.si

Projekt delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-
2020.


