KULTURNI DAN: DAN KNJIGE, 29.11. 2016
TRETJE TRILETJE
RAZRED

7. A, B

NASLOV DELAVNICE
BRANJE ZGODB IZ GRŠKE MITOLOGIJE (ustvarjanje stripa, branje
stripa, pisanje zgodbe) – 2 URI
BRANJE DELA KIT NA PLAŽI (zapisovanje misli, citatov, pogovor o
knjigi) – 2 uri

Kreč, Bregar Mazzini

DAN Z ROALDOM DAHLOM (predstavitev žanra »twist in the story«,
branje zgodbe Mrs. Bixby and the Colonel's Coat« (branje,
prevajanje, ilustriranje, uprizoritev)- 4 ure

Grčar

(Večina učencev 7. a in 7. b se javi v dve skupini: ena skupina učencev
iz obeh 7. razredov se udeleži obeh delavnic, ki jih izvajajo Kreč, SBM,
BKR; druga skupina se udeleži delavnice pri Grčar. Delavnice trajajo 4
ure; 5. ura je namenjena pogovoru in evalvaciji delavnic. Posamezni
učenci se lahko javijo na ostale delavnice)
FANTASTIČNI KNJIŽNI SVETOVI: spoznavanje različnih trilogij in
knjižnih serij; igra s fantastičnimi domišljijskimi svetovi; ustvarjanje
lastnega fantastičnega sveta; risanje naslovnice ali plakata – 5 ur

7. – 9.

UČITELJ

IZDELAJMO TIPNE SLIKANICE – učencem bo predstavljeno delo in
učenje slepih in slabovidnih otrok; učenci izdelajo tipno slikanico
(podobne, že obstoječe slikanice jim bo predstavila dr. Kermauner) –
5 ur
V delavnico se lahko prijavijo samo otroci, ki dobre likovne
sposobnosti) – 5 ur
PISANJE ZGODB PO DANIH IZTOČNICAH: Učenci pričnejo pisati
zgodbe na največ 15 iztočnic (v obliki naslova ali slike). Po preteku
danega časa zgodbo nadaljujejo naslednji učenci (učenci si verižno
zamenjajo liste). Pred tem seveda preberejo, kaj so napisali njihovi
predhodniki. Cilj je, da vsi učenci pišejo vse zgodbe in jih tudi
dokončajo. Dokončane zgodbe učenci pretipkajo v računalniški
učilnici. – 4 ure

Kumer Rener

Aragon Atelšek

Volk, dr. Kermauner

Trček

SADJE NI SAMO SKUPINA ŽIVIL: učenci spoznajo pomen

vitaminov, mineralnih snovi in vode za telo, učenci načrtujejo in
izvedejo praktično vajo, učenci ugotavljajo, v katerih živilih se
Kljajić Garbajs
nahajajo vitamini, učenci naštejejo živila, ki vsebujejo
mineralne snovi
-2 uri

PANTOMIMA: učenci s pantomimo ponazarjajo naslove knjig, ki so
jih imeli za domače branje – tekmovanje med razredi: 1 ura
IZDELAVA ZELO VELIKEGA PERIODNEGA SISTEMA: učenci iščejo
podatke o elementih iz literature, izpolnijo »kartice« o posameznih

Smrtnik, Kocijančič
Fakin

8. – 9.

kemijskih elementih, ki vsebujejo podatke o elementu (simbol,
agregatno stanje, nahajališče, uporaba), sestavijo periodni sistem: 3
ure
USODNI FIZIKI IN MATEMATIKI: obisk knjižnice Šiška, iskanje
informacij v različnih virih, uporaba BUS, branje v funkciji učenja,
načrtovanje lastne aktivnosti: 5 ur
SO SLIKANICE NAMENJENE SAMO OTROKOM? – sporočilna
vrednost različnih slikanic: beremo različne slikanice, se pogovorimo
o ilustracijah, sporočilu, besedilu in pridemo do zaključkov. – 1 ura

s
So slikanice namenjene samo otrokom?
Foto: M. Oman

Pustovrh, Žvokelj

Oman

Kit na plaži, 7. razredi; foto: M.Oman

Fantastični knjižni svetovi; foto: M. Oman

Pisanje po iztočnicah; Foto: M. Oman

Dan z Roaldom Dahlom; foto M. Oman

Usodni fiziki; Foto M. Oman

zdelava velikega periodnega sistema; foto M. Oman

Tipne slikanice; foto: M. Oman

