
 

 
 
 
Kaj se učenci učijo pri tujem jeziku 
v 1. razredu?  
 
 
� Vsebine so primerne starosti 
učencev in njihovimi izkušnjami iz 
vsakdanjega življenja.  

� V prvem razredu se učenje tujega 
jezika navezuje s cilji in vsebinami 
drugih predmetov, gre za 
medpredmetno povezovanje.  

� Z izbranimi dejavnostmi se učitelj 
skuša približati naravnemu usvajanju 
jezika.  

� Učitelj večino časa govori v tujem 
jeziku.  
 
 
 
 

Cilji in standardi so v 1. razredu 
usmerjeni v poslušanje in slušno 
razumevanje ter govorjenje. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DOBRO JE VEDETI!  
 
 
 
Učni načrt za neobvezni izbirni pred-
met Tuji jezik v 1. razredu je dostopen 
na spletnem naslovu:  
 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageupl
oads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/TJ_p
rvi_razred_izbirni_neobvezni.pdf 
 

 
 
 

Kaj pa potrebščine?  

Učenci bodo pri urah angleščine 

potrebovali brezčrtni zvezek in 

peresnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 

ANGLEŠČINA KOT TUJI JEZIK        
V 1. RAZREDU 

 
 

(neobvezni izbirni predmet) 
 
 

 
 

Vir: http://virolaienglishmentorship.blogspot.com/ 

 
 

»Z znanjem tujih jezikov širimo 
meje svojega sveta.« 

Mojca Hergouth Koletič 
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Kako poteka učenje tujega jezika v 
1. razredu?  
 
� Pouk je organiziran konkretno, 
različne krajše aktivnosti.  

� Veliko igralne in gibalne dejavnosti.  

� Veččutno učenje ob konkretnem 
materialu (lutke, igrače, predmeti, 
glasba), brez uporabe učbenikov.  

� Posebna skrb za motivacijo in 
ustvarjalnost učencev.  

� Veliko jezikovnega vnosa, kar 
pomeni, da sprva učenec veliko 
posluša preden začne sam govoriti.  

� Učitelji upoštevajo načeli tihe dobe, 
preden od učencev zahtevajo, da 
samostojno sporočajo v tujem jeziku. 
 

 
Vir: http://learninglistening.blogspot.com/ 

 
 
 
 
Katere so prednosti učen-ja tujih 
jezikov ob vstopu v šolo?  
 
� Omogočanje daljše izpostavljenosti 
jeziku in senzibilizacija za učenje tuje-
ga jezika.  

� Strpnejši odnos do drugačnosti, 
oblikujejo drugačen/širši pogled na 
svet.  

� Pozitiven vpliv na spoznavni razvoj 
otroka.  

� Povezovanje neformalnega učenja 
v predšolskem obdobju s formalno 
obliko v prvem razredu.  

� Premišljeni didaktični pristopi, ki 
vključujejo večdimenzionalnost. 
 
Vir: Učni načrt za tuji jezik v 1. razredu, 2013 

 

 

 

 

 
 
Kaj pomeni nov  
predmet na urniku 1.r.?  
 
V skladu z 22. členom Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/13) 
se za učence 1. razreda začne 
izvajati pouk prvega tujega jezika kot 
neobvezni izbirni predmet v šolskem 
letu 2015/16.  
Učenci bodo imeli možnost izbrati 
neobvezni izbirni predmet, ni pa nuj-
no, da si ga sploh izberejo. Če se 
učenec odloči za obiskovanje 
neobveznega izbirnega predmeta, ga 
mora obiskovati do konca šolskega 
leta.  
Neobvezni izbirni predmet obsega 70 
šolskih ur na leto.  
 
 

DOBRO JE VEDETI!  
Pri neobveznem izbirnem 
predmetu v 1. razredu se znanje 
opisno ocenjuje. 
 
V šolskem letu 2016/17 bo angleščina kot 

prvi tuji jezik obvezni predmet za vse 

učence 2. razredov.  


