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OBRAZEC ZA OPIS RAZNOJEZIČNIH
1
 DEJAVNOSTI 

Ime VIZ: OŠ in vrtec Dobje 

Avtor/j dejavnosti: vzgojiteljice vrtca Dobje, razredne učiteljice OŠ Dobje, Miroslava Minić, Tina Zendzianowsky Čavš, Sanja Centrih, Mateja Todorovski 

Ciljna skupina dejavnosti: starejša skupina vrtca ter vsi oddelki OŠ (razred, oddelek) 

Mesec in leto izvedbe dejavnosti: od 24.9.2018 do 13.10.2018 

  

 Elementi obrazca Vpiše VIZ - V tem trenutku so v tej rubriki pojasnila, ki naj bi pomagala pri opisu elementov. 

1.  Predmet ali 

(izvenšolska) 

dejavnost oz 

področje za vrtce  

Izvajanje dejavnosti za: 

- otroke vrtca v okviru področja jezik, jezik učiteljice angleščina in makedonščina, jezik otrok slovenščina 

- učence 1. razreda pri uri glasbene umetnosti, jezik izvajalke madžarščina (mama učencev v tem razredu)  

- učence 1. in 2. razreda pri uri likovne umetnosti, jezik slovenščina 

- učence 2., 3., 4. in 5. razreda pri uri spoznavanja okolja oz. družbi, jezik izvajalke ukrajinščina (učiteljica, ki na šoli  

   izvaja DSP)  

- učence 4. razreda pri uri angleščine, uporabljen jezik angleščina 

- učence III. triletja v okviru kulturnega dne z različnimi delavnicami. Med drugim delavnica o večjezičnosti, v okviru  

   katere je potekala  izdelava angleško-slovensko-hrvaško-špansko-romunskega »preživetvenega« slovarja ter kratka    

   snemanja situacij, kjer so nastali posnetki za hitro učenje slovenščine. Jezika izvajanja slovenščina in angleščina. 

                                                 
1
 Raznojezične dejavnosti razvijajo raznojezičnost zmožnost. To pomeni, da se cilji dejavnosti ne neanašajo samo na en sam jezik ali samo na 

eno samo socio-kulturno okolje. 
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2.  Naslov 

dejavnosti/učne 

ure/področja 

Praznujemo in obeležujemo evropski dan jezikov 

3.  Predvideni čas 

izvedbe dejavnosti 

Zadnji teden septembra ter prvi teden oktobra. Vsaka dejavnost 1-2 šolski uri.  

4.  Tema  

družina in medčloveški odnosi 

5.  Medpredmetne in 

medjezikovne 

povezave 

Dejavnosti posegajo na področje glasbene in likovne umetnosti, slovenščine, angleščine, spoznavanja okolja, družbe. 

Medjezikovne povezave med slovenščino, hrvaščino, španščino, romunščino in angleščino. 

 

Prisotni jeziki: slovenščina, hrvaščina, španščina, romunščina, angleščina, madžarščina, ukrajinščina, makedonščina 

 

6.  Jezikovna raven 

vključenih jezikov 

v dejavnost 

 

A: osnovni uporabnik jezika 
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7.  Pričakovani 

dosežki  

Zapišite pričakovane dosežke glede na zastavljene učne cilje. Napišite, kaj naj bi otroci/učenci/dijaki znali (razvili) ob 

koncu dejavnosti. Določite (med)predmetne, (med)kulturne in (med)jezikovne dosežke. 

Učenci naj bi bili zmožni: 

- razlikovati med slovenščino, angleščino in drugimi tujimi jeziki, 

- izštevati v makedonščini in ukrajinščini, 

- slediti navodilom za ples v madžarščini, 

- povzeti namen obeleževanja Evropskega dneva jezikov, 

- izdelati večjezični slikovno-besedni slovar, 

- načrtovati, oblikovati scenarij ter posneti kratke situacije za učenje slovenščine. 

8.  KRAJŠI opis 

dejavnosti (do 80 

besed) 

Opišete dejavnost na ta način, da se lahko drugi učitelji/vzgojitelji lažje odločijo, ali je dejavnost za njih zanimiva 

oziroma primerna.  

Vrtec: Učenje makedonske izštevanke in himne skupine (angleška skladba It’s a Rainbow) ter pozdravljanje 

jeseni v večih jezikih.  

 

Šola: Na predmetni stopnji je potekalo ustvarjanje v treh delavnicah in sicer obdelava kratkih filmov na temo 

jezikov, snemanje prizorov za hitro učenje slovenščine (slovenski pozdravi) ter izdelava večjezičnega 

slovarja. 

Učenci razredne stopnje pa so v okviru rednih ur pouka: 

- izdelovali plakate za Evropski dan jezikov s pozdravi in besedo hvala v različnih jezikih; 

- gostili naravno govorko madžarščine ter ukrajinščine, ki sta jezik predstavili skozi pravljico, risanke, 

pesmice ter kulturo skozi ples; 

- reševali interaktivne vaje o 10 največjih držav, pogovarjali se o tem katere so, kje ležijo, kakšne zastave 

imajo, kateri jezik govorijo prebivalci; 

- gledali smo nekoliko starih  risank “Baltazar” v hrvaščini in se pogovarjali o vsebini; 

- pri uri računalništva: prikaz računalništva, kot tujega jezika. 
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9.  Daljši opis 

dejavnosti (do 300 

besed) 

Opišite potek dejavnosti tako, da jo bodo drugi učitelji/vzgojitelji lahko brez težav izvedli v svojem kontekstu. Zapišite 

potek dejavnosti po posameznih stopnjah, npr. uvod, jedro, zaključek. Poudarek naj bo na dejavnostih učencev. 

Vrtec: 

MAKEDONSKA IZŠTEVANKA 

Uvod: ogled spominkov in nacionalnih simbolov, ki jih je vzgojiteljica prinesla iz Makedonije 

Jedro: Igra: skrivalnice in učenje izštevanke v makedonščini. Otroci v gozdu naredijo krog, vzgojiteljica pove 

izštevanko in izbere tistega, ki bo iskal. Ob večkratni ponovitvi si tudi otroci zapomnijo izštevanko. 

Skrivalnice potekajo v gozdu, za grmi, drevesi, itd. (Če je otrok manj, tudi v igralnici). 

Zaključek: memoriranje izštevanke, ki jo otroci in vzgojiteljica spremljajo s ploskanjem.  

HIMNA SKUPINE 

Uvod: predstavitev in demonstracija izraza himna, poslušanje slovenske himne, hrvaške in makedonske. 

Jedro: (1) predstavitev besedišča v pesmici - himni Mavric - s pomočjo predmetov iz igralnice (skupaj iščemo 

predmete različnih barv: Find something blue..), (2) otrok posluša skladbo (3) otrok poljubno pleše ob glasbi, 

pri tem uporablja barvne rutice. Ples poteka poljubno, pri tem se ob določeni barvi giba samo otrok z rutico 

dotične barve. Ostali pa čepe čakajo, da zaslišijo “svojo barvo”. 

Zaključek: Otrok ob plesu tudi že poje besedilo pesmi. 

 

Šola: Delavnice na predmetni stopnji so potekale v okviru tehniškega dne. 

Učenci so bili razdeljeni v tri skupine in vsaka je imela drugo nalogo: obdelava kratkih filmov na temo 

jezikov, snemanje prizorov (slovenski pozdravi) in oblikovanje slovarja. Na razpolago so imeli eno uro časa. 

Pred začetkom vsake delavnice so dobili navodila učiteljev, nato pa so delali v parih oz. v skupinah. Če so 

naleteli na težavo, so poklicali učitelja, da jim je pomagal. 

Pri obdelavi filmov so učenci urejali kratek intervju - kako poteka projekt večjezičnost na naši šoli, zakaj so 

jeziki sploh pomembni, kaj jeziki pomenijo v našem okolju … Pred tem je bilo potrebno z učenci ponoviti, 

kako izdelamo film v movie-makerju.  Pri snemanju prizorov so učenci zaigrali in uporabljali angleščino ter 

na ta način upodobili slovenske pozdrave. Pred snemanjem so si učenci zamislili prizore in zapisali besedilo, 

ki so ga potem odigrali. Pri tem so si pomagali z rekviziti, ki so jih našli na šoli oz. so jih sami izdelali. Pri 

oblikovanju slovarjev so šolarji uporabljali google prevajalnik ter v power point prezentaciji  izdelali slovarje 

na temo hrana. Besede so prevajali v štiri jezike: romunščino, španščino, hrvaščino in angleščino, zraven pa 
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pripeli slike hrane. 

Razredna stopnja: 

1.r - Pogovor o tujih jezikih, o tem, kako se zahvalimo v različnih jezikih. Učenci so izdelali plakat in nanj 

nalepili otroke, oblečene v majice iz zastav različnih držav ter napisali besedo hvala v različnih jezikih. 

Likovno so ustvarjali, kaj si predstavljajo ob besedi Slovenija. 

1- r: Mama dveh učencev v razredu prihaja z Madžarske. V kratkem pogovoru z učenci je predstavila svojo 

državo in njen jezik. Izpostavila je svojo izkušnjo prihoda v Slovenijo in spodbudila učence k učenju tujih 

jezikov. Učence je naučila otroški ples Zajček spi v travi zapeti in zaplesati v madžarščini. 

2. r - Pogovor o tujih jezikih, o pozdravljanju v različnih jezikih. Učenci so izdelali plakat in nanj nalepili 

otroke z zastavicami različnih držav in napisali pozdrave v različnih jezikih. Likovno so ustvarjali na temo 

Slovenija.  

2., 3., 4. r: Učiteljica, ki prihaja iz Ukrajine je predstavila državo in glavno mesto. S sabo je imela knjigo 

ukrajinskih pravljic. Učencem je prebrala pravljico Rokavička. Nato so si isto pravljico ogledali kot risanko, 

in sicer v ukrajinskem jeziku. Pokazala je tudi otroško srajčko in bluzico ukrajinske narodne noše. Učenci so 

se naučili še pesmico Tanec (Ples) v ukrajinščini. 

Razredna stopnja PB: (1) Reševali smo interaktivne vaje o 10 največjih držav, pogovarjali se o tem katere so, 

kje ležijo, kakšne zastave imajo, kateri jezik govorijo prebivalci.. Govorili smo o razlikah in podobnostih ter 

iskali zastave določenih drżav ter jih risali in  barvali. (2) Ogledali smo nekoliko starih  risank “Baltazar” v 

hrvaščini in se pogovarjali o vsebini. Všeč nam je bila barvnost risank. Učenci so prevajali risanko v 

slovenščino in smo iskali pomen besed ter primerne besede. (3) Pri uri računalništva: prikaz računalništva, kot 

tujega jezika. Najprej sem s pomočjo PPT razložila, vzporednice med naravnimi in programskimi jeziki. 

Sledila je razlaga ničli in enic ter par programskih primerov.  

 

 

10.  Gradivo potrebno 

za izvedbo 

dejavnosti 

Napišite vsa gradiva in material, ki so potrebni za izvedbo dejavnosti. 

Vrtec: (1) Izštevanka: Jedan, dva tri, glufčeto se skrij. Koji če ga najde, eto baš ti. (2)Himna (slovenska): 

https://www.youtube.com/watch?v=Zc7aLyhZ94c , himna (makedonska): 

https://www.youtube.com/watch?v=M4_-vAqOvTM , himna (hrvaška): 

https://www.youtube.com/watch?v=Zc7aLyhZ94c
https://www.youtube.com/watch?v=M4_-vAqOvTM
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https://www.youtube.com/watch?v=Kim94X46rKk  Pesem o mavrici:  dostopno na: 

https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc 

Šola: (1) računalniki, mobilni telefoni, usb ključki, papir, škarje, pripomočki iz kuhinje (za ureditev scenskih 

prizorov), splet, power point, you tube, translater ... 

11.  Refleksija po 

končani izvedbi 

dejavnosti 

Napišite, kaj je delovalo, kje so bile kakšne pomanjkljivosti, predvsem v luči, da bi tisti, ki se bodo lotili vaše 

dejavnosti, ne ponavljali istih napak. Predvidite, kaj bi morda lahko šlo narobe. Napišite, ali se dejavnost 

lahko izvede tudi na drugačen način, z drugimi jeziki, z drugimi predmeti, z drugimi ciljnimi skupinami itn. 

Kako bi dejavnost lahko dopolnili oz. nadgradili? 

Vrtec: (1) Otrokom je bilo všeč, ko so skušali ponoviti besedilo pa jim to takoj ni uspelo. Predvsem pa je bila 

aktivnost zanimiva ravno zato, ker jo je vzgojiteljica sama doživela med bivanjem v Makedoniji in vanjo 

vnesla pozitivna čustva. Podobno aktivnost se lahko izvede tudi z drugimi ciljnimi skupinami, pomembna je 

le izbira igre. (2) Učenje pesmic je v večini priljubljen način ozaveščanja obstoja tujih jezikov in kultur. V 

kolikor je podkrepljeno še z gibanjem oz. plesom pa je le-to še učinkovitejše. Z aktivnostjo smo se dotaknili 

tudi nacionalnih simbolov in  ozaveščali pomen le teh, ter ugotovili, da se med seboj razlikujejo. Učenje 

besedila jim je bilo zaradi uporabe barvnih rutic zabavno in sproščujoče.  

Šola: Pri prvi delavnici je bil problem  tehniške narave - premajhen prostor na šolskem disku računalnika in 

oteženo nalaganje vsebin ter posledično počasno urejanje posnetka. Tudi program za urejanje videa ima 

precej omejene funkcije. 

Pri snemanju prizorov smo imeli težave s časovnimi omejitvami. Učenci so bili navdušeni in polni idej, 

vendar na razpolago žal nismo imeli dovolj časa. 

Izdelava slovarčka je potekala brez posebnih težav. Učenci so največ problemov imeli pri pravilnem zapisu 

besed v različnih jezikih. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kim94X46rKk
https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc

