Namen projekta
Namen projekta »Naj ti povem zgodbo« je
spodbujanje branja pri učencih. S
projektom želimo izboljšati znanje
učencev, saj naj bi bilo usvojeno znanje pri
poučevanju s pomočjo pravljic in zgodb
trajnejše, učenci naj bi snov tudi lažje
razumeli. Pri učencih bomo razvijali
kritično mišljenje, izboljšalo naj bi se
besedišče maternega jezika in tudi
angleškega. Poudarek bo na kulturni
dediščini, njenem ohranjanju in prenašanju
iz roda v rod. Strokovni delavci se bomo
profesionalno razvijali in spoznavali nove
metode.
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Julija Koleš, Nik Veler in Alja Pšeničnik,
sedaj sedmošolci, so bili zbrani za prvo
izmenjavo, ki je potekala v prvem tednu
meseca decembra 2019 v Turčiji ter tako
dobili priložnost spoznavanja drugih
kultur, šolskih sistemov, dobrih praks,
novih ljudi, tujih besed, druge države,
mest in znamenitosti.

https://www.facebook.com/groups/260529
8732887629
Koordinatorica projekta: mag. Vesna
Drofenik Jerič
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Dosedanje dejavnosti
Do sedaj smo v okviru projekta spoznali
partnerske države, uredili kotičke, brali
pravljice v jutranjem varstvu,
podaljšanem bivanju in pri pouku, izdelali
darilca za izmenjavo, raziskovali pravljice
nekoč, naredili razstavo knjig, kaj smo
brali nekoč, pripovedovali zgodbe s
podporo kamišibaja, vključili starše, stare
starše, da so razmislili o svojih najljubših
pravljicah in to napisali z roko, izvedli
čajanko z gospodom Loicom, risali loge, se
pogovarjali o vrednotah ob kocki vrednot,
pripravili dramatizacije in nastopali,
izvedli anketo o bralnih navadah, naredili
promocijski koledar ter to zloženko.

Beremo skupaj v
Šentvidu - pravljica
"Pozor, cvetača
prihaja!"

Logopedske vaje s
pomočjo
pravljice
Pisanje knjig

Beremo skupaj na
Sladki Gori pravljica "Maček
Muri"

Predstavitev 1.
mobilnosti na Svetu
staršev
S pravljico po
Sloveniji na
Svetem Štefanu

Jutranje branje v
Mestinju

S Turjaško
Rozamundo
obeležili slovenski
kulturni praznik
Pisanje pisem
partnerskim
državam

Kaj smo včasih
brali - razstava
v knjižnici

Pravljica o Mojci
Pokrajculji dramatizacija v
Zibiki

Mesec skupnega
branja

Avtorska pravljica
in kamišibaj
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kotički

