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Vzpodbude in dejavnosti za vključevanje 
staršev
Sanja Antolič, multiplikator
Osnovna šola Leskovec pri Krškem



)2014/2015 2016/2017 2017/2018

1 lokacija
Osnovna šola Leskovec 

2 lokaciji
Vrtec Krško 

OŠ IVX. divizije 

2 lokaciji
Vrtec Krško

OŠ IVX. divizije

10 udeleženk
(Kosovo, Bosna in Hercegovina)

32 udeleženk 
(Kosovo, Bosna in Hercegovina)

28 udeleženk
(Kosovo)

tečaj je potekal v času počitnic, 
intenzivno od 8:00-12:00

tečaj je potekal 1x tedensko po dve 
šolski uri

V: tečaj je potekal 2x tedensko 
(2x 60 min)
Š: tečaj je potekal intenzivno 
(en mesec) vsak dan od 8:00-
9.30



VABILO

Z vodstvom vrtca in svetovalno službo oblikujemo skupine za začetni ali 
nadaljevalni tečaj slovenščine kot tujega jezika, oblikujemo urnik, 
prostor … 

V začetku šolskega leta povabimo tečajnice z dvojezičnim vabilom. 

vabilom.docx


UČIM SE SLOVENŠČINO Abeceda Številke Predstavim se

IDENTITETA IN DRUŽINA Osebni podatki Družina Opis osebe

DOBER DAN, KAKO SI? Pozdravi Osnovni spor. vzorci Predstavitev osebe Šolanje otrok

OBLAČILA Oblačila Barve Predmeti in osebe Družina

VSAKDAN Dnevna rutina Ura Različne dejavnosti Preživljanje časa

ŽELITE, PROSIM? DOBER 
TEK

Hrana, pijača Trgovina, tržnica Nakupovanje, 
naročanje

KAM GRESTE? Promet Turizem Vreme Prostori in pohištvo

A TE KAJ BOLI? Telo Zdravje Počutje

MI LAHKO POMAGATE, 
PROSIM?

Storitve



UČNO GRADIVO



POTEK UČNE URE 

• „ČVEKALNICA“ – 20 min (aktualno, informacije iz pisarn, informacije o 
praznikih, prostih dneh, vprašanja …)

• PREGLED DOMAČE NALOGE

• POUK SLOVENŠČINE

• DOMAČA NALOGA



POUK

• Ustaljeni sporazumevalni vzorci,

• raba enostavnejšega besedišča (malčki palčki),

• opozarjanje na jezik okolja (jabolčni zavitek – štrudl, „Nimam cajta.“),

• spodbujanje h govorjenju, veliko iger vlog,

• veliko branja,

• prilagajanje hitrosti poučevanja  glede na usvajanje.



Učni sklop: A te kaj boli?

• Sprotna priprava - učni sklop "A te kaj boli?„

• UL - deli telesa (mame)

• UL - simptomi, zdravnik, lekarna, naročanje

Sprotna priprava - učni sklop A te kaj boli.docx
body parts.jpg
A TE KAJ BOLI.docx




DOBRA PRAKSA

- Sodelovanje z vrtcem (dnevi dejavnosti, govorilne ure …),

- spodbujanje k udeleževanju v popoldanske vrtčevske dejavnosti 
(predavanja, delavnice za starše …), 

- sodelovanje z različnimi lokalnimi podpornimi okolji (LUK …),

- spodbujanje pri vpisu otrok v popoldansko dejavnost,

- razumevanje in sprejemanje drugačnosti.



FOTOGALERIJA





Hvala za vašo pozornost.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezivne politike v obdobju 2014-2020.


