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• Učni načrt za tečaj slovenščine za dijake tujce: 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pag
euploads/Aktualno/UN__dijaki_priseljenci.pdf 

• Učni načrt za dopolnilni pouk slovenščine v 
tujini: 

http://www.zrss.si/pdf/Ucni-nacrt-dopolnilni-
pouk-slovenscine.pdf 
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Za koga? 

• predšolski, neopismenjeni otroci 

• začetniki brez predznanja 

  



Značilnosti učencev 

• različna kognitivna zmožnost 

• krajša zmožnost koncentracije – hitro 
menjajoče se dejavnosti 

• učenje z igro 

• podkrepitev z dejanskimi predmeti, mimiko, 
gestiko 

• potreba po individualni pomoči 

• različna stopnja opismenjenosti 

 

 



Cilj 

• A1 po SEJO 

• učenca seznaniti z osnovnimi 
sporazumevalnimi vzorci in ga usposobiti za 
preprosto sporazumevanje  

• učenca pripraviti za nadaljnje uspešno učenje 
slovenščine  



Kaj? 

• mapa, delovni listi za 
učence in CD 

• priročnik za učitelje 

• i-gradivo 



Vsebina 

  



Naslovnica 

• situacijska ilustracija 

• besedišče 

 

 



Slovarski list 

• predstavlja besedišče 
posamezne teme 

• omogoča komunikacijo 
in dejavnosti: 

  - igra s kocko 

  - ugibanje,   
   poslušanje 

- … 

• prostor za zapis besed  

 



Delovni listi 

• ikona 

• navodilo 

• oznaka (DL1, DL2 …) 

• vaja 

 



Priročnik za učitelja 

• besedišče, 
sporazumevalni vzorci, 
slovnični vzorci 

• prepis posnetkov 

• dejavnosti, delovni listi 
– koncentrično 
nadgrajevanje, 
povezovanje tem 

• priloge 

 

 

 



 



Komu je gradivo namenjeno? 

• Učencem in dijakom 
priseljencem 

• Učencem in dijakom v 
zamejstvu 

• Udeležencem 
dopolnilnega pouka 
slovenščine 

• A1 oz. A2 po SEJO 

• 80–180 ur pouka 

 

• nivojski pouk 



Čas za slovenščino 1 

• Učim se slovenščino 

• Moja šola 

• Moj dan 

• Moj prosti čas 

• Gremo na ekskurzijo 

• Dodatek 
– medpredmetno povezovanje 

– slovnične preglednice 

– seznam glagolov 

– zapis govorjenih besedil 

 

 

 

 



Čas za slovenščino 2 

• Naša družina 

• Dober tek! 

• Moje mesto 

• Moj dom 

• Telo in zdravje 

• Dodatek 
– medpredmetno povezovanje 

– slovnične preglednice 

– seznam glagolov 

– zapis govorjenih besedil 

 

 

 

 



 



Hvala za vašo pozornost.

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.


