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Spodaj so predstavljene aktivnosti katere bom kot MULTIPLIKATOR POŠ učencem 

ponudil v naslednjih dveh mesecih. Več o teh in drugih programih bo objavljeno na 

spletni strani osnovne šole in v POŠ kotičku v prostorih osnovne šole. Vse delavnice in 

aktivnosti se bodo izvajale v času ko ni pouka, natančen urnik bo znan v začetku 

meseca maja. 

Verjamem, da se bo za marsikaterega učanca našlo nekaj zanimivega ali primernega. 

 

 

ZNANJE JE LAHKO BOLJŠE  

Primerno za učence od 1. do 9. razreda.  

 

 Uporabljali bomo posebej prilagojene metode in oblike dela. 

 Poudarek bo na individualnem delu z učenci. 

 V sklopu učne pomoči, bodo učenci deležni razlag različnih tehnik in načinov 

učenja. 

 

 

 

ŠPORT JE ZAKON 

Primerno za učence prve triade. 

 Osnovna motorika je temelj gibalnega znanja. Učencem prve triade bo 

ponujena vadba osnovne motorike takoj po pouku. 

 Skozi zabavne igre in različne gibalne naloge bomo na prijazen način  z učenci 

razvijali osnovne motorične sposobnosti, se učili sodelovanja, urili delovne 

navade in spoznavali šport kot nekaj lepega, koristnega in vsakdanjega. 

 Pripravljali se bomo tudi na pravo otroško mini olimpijado, ki bo potekala na 

začetku naslednjega šolskega leta. V sklopu olimpijade nas bo obiskal eden 

izmed najbojših slovenskih športnikov, prižgali bomo olimpijski ogenj in izobesli 

olimpijsko zastavo ob spremljavi olimpijske himne. Skratka, bo kot na pravih 

olimpijskih igrah. 

 

 

 



VELIKANI V ZLATOROGOVI DEŽELI 

Primerno za učence od 1. do 5. razreda 

 

 Z učenci bomo brali pravljice iz ljudskega izročila, o njih se bomo o pogovarjali, 

igrali igre vlog, izdelali plakate,  zgodbe ilustrirali ali na druge načine poustvarili 

bajeslovna bitja.  

 Prebirali bomo tudi knjige domačega branja in razpravljali o zgodbah v njih. 

 K dejavnosti bomo povabili posebne goste (etnologe, pisatelje, ilustratorje).  

 Dejavnost bo poleg večanja bralnih kompetenc spodbujala tudi domišljijo in 

ustvarjalnost učencev. 
 

KAKO OSTATI ZDRAV 

Primerno za učence od 1. do 9. razreda 
 

 Učenci bodo na urah namenjenih ohranjanju zdravja spoznavali pomen 

zdravega načina življenja. Seznanili se bodo s smernicami zdrave prehrane. 

Raziskovali in izvajali bomo različne aktivnosti o razvadah in njihovem vplivu na 

naše zdravje in življenje. 

 Dejavnost se bo izvajala v obliki delavnic, kjer bo poudarek na aktivnostih 

učencev.  

 Oblike učenja bodo inovativne in privlačne, saj bo temeljni cilj dejavnosti 

preventiven in sicer, da učenci čim bolje ozavestijo negativne vplive sodobnih 

razvad in zasvojenosti (alkohol, kajenje, droge, pretirana uporaba računalnika in 

televizije).  

 Učencem bomo ponudili alternativne možnosti za uspešno zadovoljevanje 

osebnih potreb in gradnje pozitivne samopodobe. 
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