Počitniške aktivnosti bodo potekale na
dislocirani enoti Osnovne šole Rodica v Jaršah
(Šolska ulica 1), in sicer:

Aktivnosti BEREMO S PTICAMI, POLETNA NOČ V
KNJIŽNICI ter BRALNE MINUTKE se izvajajo v
sodelovanju z:

OSNOVNA ŠOLA RODICA
Kettejeva 13, Domžale

- od 26. 6. 2012 do 6. 7. 2012 ter
- od 6. 8. 2012 do 31. 8. 2012.
V omenjenih terminih bo počitniški program
potekal od 7.30 do 15.30 ure.
Za prehrano (malica in kosilo) otrok bo
poskrbljeno. Dnevni prispevek za oba obroka
bo 3€.
Za

počitniške

aktivnosti

je

obvezna

predhodna prijava. Rok za prijavo je
20. 6. 2012. Prijavnico oddajte otrokovi
učiteljici.

Aktivnosti JEZIKALNICE, USTVARJALNICE ter TUKAJ
SEM DOMA pa so del programa POPESTRIMO ŠOLO,
ki se izvaja v sodelovanju z:

Program počitniških aktivnosti ponuja otrokom
možnost druženja, ustvarjalnega preživljanja
prostega časa, oblikovanja pozitivne samopodobe in
samospoštovanja ter prepoznavanje otrokovih
sposobnosti, talentov in interesov.

POČITNIŠKE AKTIVNOSTI

POLETNA NOČ V KNJIŽNICI: srečanje s knjižnimi

Na Osnovni šoli Rodica se bodo v počitniškem času
izvajale brezplačne počitniške aktivnosti.

junaki ponoči (za učence 3., 4. in 5. razreda)

Dejavnosti se bodo odvijale na sledečih področjih, ki
se bodo medsebojno prepletale:

JEZIKALNICE
Otroci se bodo skupaj z vrstniki iz okolja družili,
ustvarjali, se gibali in spoznavali kulturo drug
drugega (npr. ples, kulinarika, običaji in navade).
Skozi igro bodo utrjevali jezikovno znanje, razvijali
sposobnost komunikacije ter pridobivali socialne
veščine. S krajšimi izleti v naravo bomo
spoznavali in raziskovali zanimive točke v bližnji
okolici šole.
Čas izvajanja: od junija do avgusta

USTVARJALNICE
Z dejavnostmi želimo otrokom približali različne
tehnike likovnega izražanja, še posebej redke in
manj znane. Otroci bodo uporabljali digitalne
pripomočke, fotoaparat, računalnik. S področja
likovne umetnosti bodo spoznavali kompozicijo,
gibanje, prostorsko predstavljivost.
Čas izvajanja: avgust

TUKAJ SEM DOMA
Otroci bodo aktivno vključeni v promocijo krajevnih
značilnosti. Seznanili se bodo s starimi rokodelskimi
aktivnostmi, oblikovali tipičen spominek/spominke,
ki ga bodo v jeseni ponudili na mestnem sejmarjenju
ali ob drugih priložnostih. Obudili bodo krajevno
kulinariko, izdelali knjigo receptov, oblikovali izdelke
iz gline, slame… Dejavnost bo potekala v
sodelovanju s Turističnim društvom, Slamnikarskim
muzejem idr.
Čas izvajanja: avgust

Program je namenjen posebnemu doživljanju knjige
in dejavnostmi, ki so povezane z njo. Otroci se bodo
v dveh dneh srečali s knjigo na zabaven, prijeten
način, spoznali pa bodo tudi globlji pomen branja
preko spremljevalnih dejavnosti (sproščanje,
meditacija). Nismo pozabili, da otroci potrebujejo
tudi gibanje, zato smo določen del namenili tudi
gibalnim dejavnosti, prav tako pa tudi razvijanju
kuharskih spretnosti, vse to v povezavi z branjem
(kuharska knjiga, učenje novih iger…).
Čas izvajanja: od 28. 6. 2012 do 29. 6. 2012

BRALNE MINUTKE (za učence 3. in 4. razreda)
Konec počitnic je čas, ki ga bomo namenili ponovitvi
bralnih veščin. Otroci bodo utrjevali branje in bralne
tehnike ter razvijali kreativno razmišljanje,
poustvarjanje.
Čas izvajanja: avgust

BEREMO S PTICAMI
Uživanje v branju in sproščanje v naravi. Učenci
bodo v naravi brali knjige, ki bodo skrbno izbrane.
Po branju bodo poustvarjali, se pogovarjali o knjigah
in knjižnih junakih ter njihovem doživetju.
Čas izvajanja: od junija do avgusta

