Datum: 10.11.2016
Spoštovani starši,
obveščamo Vas, da smo na šoli pričeli z izvajanjem projekta Popestrimo šolo 2016/2021.
Projekt je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in njegov namen je prispevati k
razvoju inovativnih učnih okolij v okviru katerih se ustvarijo možnosti za razvoj ključnih
kompetenc učencev (bralna pismenost, socialne in jezikovne kompetence, učenje učenja,
kritično mišljenje, inovativnost, ustvarjalnost, podjetništvo, raziskovanje, uporaba pametne
tehnologije). Vzgojno-izobraževalne aktivnosti so bodo izvajale tako individualno kot
skupinsko in se bodo posvečale posameznikovim individualnim potrebam, primanjkljajem in
nadarjenostim. Tema projekta je gozdna pedagogika. V okviru projekta bomo na šoli in v
njeni oklici izvajali različne brezplačne dejavnosti izven rednega šolskega pouka. Delavnice
so namenjene vsem učencem (1. - 9.r) in se bodo v največji možni meri izvajale zunaj - v
naravi/gozdu. Udeleženci delavnic bodo pridobili več stika z naravo, gibanja v njej in deležni bodo
izkustvenega učenja. Vse informacije v zvezi z aktivnostmi (urniki in program) in dogajanjem
bodo objavljene na spletni strani šole pod rubriko Popestrimo šolo 2016/2021; dodatne
odgovore na morebitne nejasnosti pa lahko dobite tudi pri učiteljici Nataliji Ferk
(natalija.ferk@gmail.com, 031 489 799), ki je izvajalka tega programa.
Dejavnosti, ki se bodo izvajale v šolskem letu 2016/2017
1. Čudežni zvoki gozda (glasbena delavnica)
- izdelovanje bobnov, piščali, ropotuljic,
- petje pesmi,
igranje na bobne, kitaro, piščal, različna tolkala,
- oponašanje zvokov gozda
2. Igralnica v gozdu
- igranje različnih socialnih iger,
- v gozdu bomo poiskali prostor in si ga bomo
uredili za igro (izdelava gugalnice, šotora,…)
- naredili bomo čutno pot
- naredili bomo progo preživetja (skupaj s
skavti)
- igrali se bomo lov na zaklad
- zabavni teambuliding program
3. Staro=novo (izdelovanje uporabnih predmetov iz odpadne embalaže)
- izdelava peresnic, torbic, svečnikov, preoblek za vzglavnike
4. Gozdna ustvarjalnica (ustvarjanje z naravnimi materiali)
izdelovanje nakita iz naravnih materialov,
učenje fotografije in izdelava fotografske razstave ter izdelava razglednice iz nastalih
fotografij

-

opazovanje in snemanje obnašanje živali
izdelava gugalnice
opazovanje motiva iz narave v različnih vremenskih razmerah in letnih časih (vsak teden
bomo isti motiv fotografirali in ob koncu leta pripravili kratek film (»timelap«)
izdelali bomo fotoaparat

5. Gozdni laboratorij
- izvajali bomo različne zabavne poizkuse
6. V gozdu živijo pravljice
- pisanje in branje zgodb na temo gozda
- uprizarjanje kratkih dramskih iger
- izvajali bomo bralne urice na prostem
- urili bomo bralno pismenost s prebiranjem pravljic, zgodb in strokovnih člankov
7. Športajmo v naravi
- igrali se bomo različne igre v naravi in na igrišču (različni športi, roverček, strateške igre,
lov na zaklad, jahanje, nordijska hoja, gozdni tek-kros)
- plezali bomo po naravni in umetni steni (sodelovali bomo s Planinskim društvom Fram)
- odpravili se bomo na planinski pohod
v zimskih dneh se bomo sankali, napravili iglu in tekli na smučeh
8. Mmmm, diši
- spoznavali bomo zelišča, jih nabirali, okušali in iz njih pripravljali čaje in jedi (v
sodelovanju z Ekološko kmetijo)
- napisali bomo različne recepte za zdrave zajtrke in jih tudi pripravili
- pekli eko kruh, piškote
9. Učenje učenja
- v gozdu bomo uredili gozdno učilnico
- igrali se bomo igre spomina z opazovanjem
- urili bomo kognitivne sposobnosti (razvrščanje in razlikovanje
drevesnih vrst)
- urili bomo pismene in bralne sposobnosti z drugačnimi oblikami
učenja
- spoznali bomo izkustveno učenje preko igre
10. Pustolovski tabor (v sodelovanju z lovsko družino in skavti)
- izvedli ga bomo v poletnih mesecih
- prespali bomo v šotorih na prostem
- čez dan bodo potekale različne aktivnosti (ustvarjalne delavnice, športne igre, zdravljenje
s knajpom)
- zvečer bomo zakurili taborni ogenj in na njem pekli jabolka, twist, krompir ter opazovali
zvezde

