
TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA, 14. – 18. MAJ 2018 

 

 
 1. KALIGRAFIJA 

  Kratek opis: Osnove kaligrafije (pisanje z lepimi, pravilno oblikovanimi tudi okrašenimi črkami), kaligrafsko oblikovanje izbranega besedila kot umetniški izdelek.  Opombe: število udeležencev je omejeno. Delavnica bo potekala v učilnici 3. a. Zaželeno je kaligrafsko pisalo udeleženca.  Vodja delavnice: Eva Pilar Datum in čas: ponedeljek, 14. 5. 2018, 17.00 – 18.30 Ciljna skupina: odrasli  

 2. ROLANJE - VRTEC 
 Kratek opis: Razvijanje gibalnih spretnosti. Utrjevanje znanja rolanja skozi igro.  Opombe: delavnica je številčno omejena. Potekala bo na šolskem športnem igrišču. Učenci naj imajo s seboj rolerje, ščitnike, čelado (uporaba ščitnikov in čelade je obvezna!!!). Predznanje ni potrebno.   Vodja delavnice: Nuša Ropret Datum in čas: torek, 15. 5. 2018, 13.15 – 14.15 Ciljna skupina: predšolska skupina (vrtec)  

 3. DELAVNICA SLADKE UČILNICE 
     Kratek opis: Na delavnici se bodo učenci razdelili v tri 
skupine. Prva skupina bo pripravljala ameriške palačinke, 
druga sladke zobotrebce, tretja pa presne kroglice. Vse 
skupine bodo pripravile sladice za vse prisotne učence. 
Učenci bodo za sladice pripravili tudi lepe pogrinjke. Učenci 
za delavnico potrebujejo predpasnik. 
Opombe: število udeležencev je omejeno. Delavnica bo potekala v gospodinjski učilnici.  Vodja delavnice: Helena Vidmar, Maja Lah Datum in čas: torek, 15. 5. 2018, 14.45 – 16.15 Ciljna skupina: učenci 4. – 9. razreda  



 

 

 4. VIK IN KRIK V ZELENJAVNEM VRTU 
    Kratek opis: Ura pravljic s spomladno zgodbo Svena Nordqvista Vik in krik v zelenjavnem vrtu. Po prebrani pravljici bomo v lončke posadili začimbe in dišavnice.  Opombe: število udeležencev je omejeno. Delavnica bo potekala v knjižnici.  Vodja delavnice: Katja Knific Datum in čas: sreda, 16. 5. 2018, 14.00 – 15.30 Ciljna skupina: učenci 1. – 3. razreda  

 5. LIKOVNA DELAVNICA 
 Kratek opis: Študijsko risanje določnega tihožitja. 
Spoznavanje kompozicije in perspektive. Učenci samostojno 
upodobijo določen motiv, ki je tridimenzionalen na 
dvodimenzionalno ploskev. 
Opombe: delavnica je številčno omejena. Potekala bo v 
zunanji učilnici (v primeru slabega vremena v 1. b).  Vodja delavnice: Eva Puhar Račič Datum in čas: četrtek, 17. 5. 2018, 16.00 – 17.30 Ciljna skupina: učenci 9. razreda  

 6. SKRB ZA ŠOLSKE ŽIVALI 
 Kratek opis: Na delavnici si bomo ogledali kačo in paličnjake, skrtačili morsko prašičko Kokico in stuširali želvici. Živali bomo še nahranili in se od njih mirno poslovili do naslednjega srečanja. Na delavnici moramo biti umirjeni in tihi, da se nas živali ne bodo bale.  Opombe: delavnica je  številčno omejena. Potekala bo v učilnici za naravoslovje.  Vodja delavnice: Helena Vidmar Datum in čas: petek, 18. 5. 2018, 14.15 – 15.15 Ciljna skupina: učenci 3. – 9. razreda   

  DODATNE INFORMACIJE: 
 polonap@gmail.com  PRIJAVE: 
 Prijavite se lahko z vpisom v tabelo na rdeči oglasni deski na hodniku med 1. in 2. razredom. Otroci iz vrtca pa na oglasni deski ob vhodu v vrtec.  Število mest v delavnicah je omejeno!   Prijave so možne do petka, 11. 5. 2018. 
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