OBŠOLSKE DEJAVNOSTI EFL 2018 – 2019
Vpis prvi teden v septembru – začetek dejavnosti 19. september

Seznam dejavnosti

NOVO V 2018-2019

Raziskovanje petih čutov (TPS/PS/MS)

Mala šola glasbe (MS/GS/CP)
Lutkovna delavnica (PS/MS/GS)
Vizualne umetnosti (PS/MS/GS)
Zeleni klub (MS/GS/CP)
Igre z žogo (PS/MS, GS/CP/CE1)*

Multišport (CE2/CM1/CM2)*

LEGO KLUB (GS+)
PLAVANJE

(Izven šole

TENIS

)

(Izven šole)

Košarka (CP+)*
Ples (PS/MS/GS, CP+)*
Angleščina (MS/GS, CP/CE1)
Gledališka delavnica (CP+)

Kitara (CP+)

URA ZA UČENJE
(od ponedeljka do četrtka)
Brezplačno za otroke, ki so v varstvo vpisani za polni čas
CP-CE1 30 minut, CE2-CM1-CM2 60 minut

Francoščina (CP+)

* Dejavnosti bomo odprli glede na razpoložljivost telovadnice. Urnik bo znan takoj, ko bo mogoče.

LEGO KLUB
Za mlajše in starejše otroke!
Mladi inženirji in gradbeniki, dekleta in fantje, so vabljeni, da se pridružijo Lego klubu,
pri katerem bodo razvijali radovednost in ustvarjalnost ter se vsak teden srečevali z novimi izzivi, z gradnjo
mehanizmov, strojev in robotov LEGO EDUCATION. Raziskujmo in odkrivajmo znanost, tehnologijo in
robotiko med igranjem!

Za najmlajše (5-6 let), raziskujemo svet konstrukcije in
mehanike s programom
Od sedmih let naprej s programom
ustvarjamo bolj zapletene
modele in opazujemo, kako stroji oživijo.

Za starejše otroke (8 let in več) – začnemo graditi in programirati naše prve robote s
programom
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SPOZNAVANJE IN RAZISKOVANJE PETIH ČUTOV (TPS, PS,
MS)
Dejavnost vodi: Juliette Dubreucq
Dejavnost je namenjena najmlajšim učencem naše šole. Preko
različnih zanimivih situacij in aktivnosti se bodo spoznavali z
vsem petimi čuti ter razvijali in ostrili svoje zaznavne
sposobnosti.

VIZUALNE UMETNOSTI (PS, MS, GS)
Dejavnost vodi: Juliette Dubreucq
Z odkrivanjem različnih materialov in likovnih tehnik bodo otroci
spoznali izrazne možnosti in pomen umetniškega ustvarjanja. Prek
srečevanj z deli različnih umetnikov in umetniških praks z vsega
sveta bodo ostrili svoj pogled na umetnost in se preizkušali v
različnih likovnih tehnikah.

KOŠARKA (CP+)
Dejavnost vodi: Jaro Samobor
Učenci se bodo seznanili z osnovami košarkarske igre, kot so
vodenje žoge, podaje, met na koš ter pravila igre. Poudarek bo
na skupinskem duhu. Pri učenju, koordinaciji in avtomatizaciji
gibov potrebnih pri igri košarke si bomo pomagali z različnimi
igrami.

MALA ŠOLA GLASBE (MS, GS, CP)
Dejavnost vodi: Maša Jazbec
Glasba je lahko naš igrivi spremljevalec v vseh obdobjih
življenja. A mala šola glasbe ni zgolj prostočasna dejavnost,
temveč mnogo več – glasba namreč spodbuja otroka k
razvijanju svojega duha in telesa v nežni harmoniji. Cilj
glasbene delavnice za najmlajše je spodbujanje glasbene
kulture s pomočjo različnih instrumentov, prepevanja pesmi z
vseh koncev sveta in predvsem odkrivanje glasbenega sveta
preko igre (igre glasov, zvokov in not, ritma, kretenj, plesa).
Glasbena pripravnica bo tekom šolskega leta otrokom
omogočala odkrivanje in negovanje njihove ustvarjalnosti in
radovednosti.

ZELENI KLUB – vrtnarjenje, ekologija, varovanje okolja … (MS,
GS, CP, CE1)
Dejavnost vodi: Juliette Dubreucq
Francoska šola v Ljubljani je del mreže za varovanje okolja »Club
français de Protection de la Nature« in v njenem okviru ponuja tudi
»Zeleni klub«, pri katerem bodo otroci razvijali občutek za varovanje
okolja in spoznavali naravo. Poleg tega bodo otroci prek različnih
dejavnosti spremljali in skrbeli za šolski vrt: sejanje, sajenje,
obdelovanje zemlje, obiranje plodov, poskušanje in predelava
pridelkov. Otroci se bodo učili delati v skupini, si razdeliti delo, o
delu na vrtu razmišljati na daljši rok, uvideti napake in se iz njih nekaj
naučiti, pri tem pa tudi občutiti zadovoljstvo ob pogledu na to, kako
bo njihovo delo obrodilo sadove.

PLESNE URICE ZA PREDŠOLSKE OTROKE (PS, MS, GS)*
*Dejavnost bo potekala v slovenskem in angleškem jeziku.
Dejavnost vodi: Nataša Beltran
V predšolskem obdobju otroci skozi igro in glasbene zgodbice
spoznavajo osnove gibanja z glasbo in koordinacije telesa v
prostoru. Vsaka plesna urica je sestavljena iz preprostega
ogrevanja, plesno-gibalnih iger in učenja koreografij. Plesnogibalne igre so namenjene sprostitvi in vzpodbujanju veselja
do gibanja. Ob spoznavanju in učenju plesnih koreografij pa se
otroci poleg pesmic učijo predvsem orientacije v prostoru,
poslušanja in gibanja na različne glasbene ritme, gibčnosti,
ravnotežja, medsebojnega sodelovanja in vsesplošno razvijajo
svoje motorične in izrazne sposobnosti.

LUTKOVNA DELAVNICA (PS, MS, GS)
Dejavnost vodi: Maša Jazbec
Prvi koraki v svet lutk! Delavnica se bo osredotočala na
spoznavanje različnih vrst lutk in omogočala otroku, da lutke
izdela tudi sam. Lutka kot osrednje vodilo kreativnega razvoja
in bogatenja govora bo otroku omogočala, da se nauči, kako
svoje lastne izdelke predstaviti ostalim in navsezadnje, kako
lutko oživeti s pomočjo lastne domišljije. Glavni cilj delavnice
je otrokom približati svet lutk in jih navdušiti nad ustvarjanjem
lutkovne predstave.

IGRE Z ŽOGO (PS, MS in GS, CP, CE1)
Dejavnost vodi: Christophe Gressier
Ta dejavnost ponuja najmlajšim otrokom možnost, da tekom
šolskega leta v veliki telovadnici OŠ Livada odkrivajo in se urijo v
igranju različnih iger z žogo. Cilj dejavnosti je razvoj motoričnih
spretnosti, ki jih otrok potrebuje pri skupinskih športih.

PLES 2 (CP+)
Dejavnost vodi: Nataša Beltran
Program plesnih vaj za osnovnošolce vsebuje plesno
ogrevanje, plesno-gibalne igre in učenje plesnih koreografij.
Na plesnih vajah učenci in učenke osvajajo različne ritme,
razvijajo ravnotežje, moč, usklajenost in koordinacijo telesa v
prostoru. Plesalci in plesalke se učijo medsebojnega
sodelovanja ob enem pa razvijajo tudi lasten/individualen
plesni izraz. Plesni program vsebuje učenje osnov skupinskih
plesov iz zvrsti hip-hop-a in jazz-baleta, kot tudi osnov latinsko
ameriških in standardnih plesov, npr. salse, cha-cha-cha-ja,
sambe ter angleškega valčka. Otroci spoznavajo različne
plesne in glasbene zvrsti ter različne plesne kulture iz različnih
delov sveta. Program plesnih vaj je vedno prilagojen plesnemu
predznanju vpisanih otrok. Pedagoški pristop podpira razvoj
pozitivne samopodobe ter sproščenost in veselje ob gibanju.

MULTIŠPORT (CE2+)
Dejavnost vodi: Christophe Gressier
Ta dejavnost ponuja starejšim otrokom možnost, da tekom šolskega
leta v veliki telovadnici OŠ Livada preizkušajo številne športne
aktivnosti. Cilj dejavnosti je, da otroci spoznajo različne skupinske
športe (košarka, rokomet, nogomet, baseball) in tradicionalne
športne igre, kot je na primer med dvema ognjema, ter se v njih tudi
preizkusijo.
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ANGLEŠČINA (GS+)
Dejavnost vodi: Urša Lampret
Glavni cilj angleškega tečaja je v razvijanju osnovnih jezikovnih
veščin s poudarkom na sposobnostih, potrebnih za usvajanje
angleščine. Ura je razdeljena na dva glavna dela. Najprej se
bomo posvetili osnovnemu besedišču (abeceda, številke, barve
...) in besedišču, razdeljenemu po posameznih tematskih
sklopih (sadje, zelenjava, domače živali, vreme ...). Pri urah
bomo uporabljali različne metode slušnega razumevanja in
interakcije. Končali bomo z različnimi aktivnostmi in igrami v
skupini (družabne igre, pesmi, igre vlog, ročna dela). Angleški
tečaj vašim otrokom ponuja možnost, da se naučijo angleško
in odkrijejo novo kulturo na naraven in zabaven način.
GLEDALIŠKA DELAVNICA (CP+)
Dejavnost vodi: Maša Jazbec
Svet pripada tistim, ki znajo gledati, razumeti, se igrati in
ljubiti! In gledališče je eno izmed ustvarjalnih področij, ki
spodbuja k učenju razumevanja in sporazumevanja s svetom.
Gledališka igra kot umetniški pristop pripomore k polnemu
razvoju otroka in ponuja možnosti, da se otrok lažje odpira
samemu sebi, ostalim in svetu. Tekom gledališke delavnice se
bomo osredotočali na igro, različne vrste telesne in netelesne
govorice, spoznavanje dela v skupini, širjenje besednega
zaklada ter bogatenje domišljije in seveda, na ustvarjanje
svojih gledaliških zgodb!

KITARA (CP+)
Dejavnost vodi: Janez Premk
Prvi koraki pri učenju kitare niso lahki, toda Janezu vedno uspe, da
otroci v sproščenem okolju dobro napredujejo. Vendar pa se mora
za hitrejši napredek učni proces nadaljevati tudi doma. Janez lahko
pomaga staršem, da bodo lažje sledili otrokovemu procesu učenja
instrumenta.
FRANCOŠČINA (6–9 let, 10–14 let)
Dejavnost vodi: Anne-Claire Pommier
Francoščina je namenjena predvsem nekdanjim učencem Francoske
šole. Ta dejavnost jim bo pomagala, da bodo prek različnih zabavnih
dejavnosti ostali v stiku s francoskim jezikom in ohranili ali še zvišali
svoj nivo. Učenci se bodo med dejavnostjo do določene mere
pripravljali tudi na opravljanje izpita DELF (uradno potrdilo o znanju
francoskega jezika).
LEGO KLUB (GS+)
Nova dejavnost! Mladi inženirji in gradbeniki, dekleta in fantje, so
vabljeni, da se pridružijo Lego klubu, pri katerem bodo razvijali
radovednost in ustvarjalnost ter se vsak teden srečevali z novimi
izzivi, z gradnjo mehanizmov, strojev in robotov LEGO
EDUCATION. Raziskujmo in odkrivajmo znanost, tehnologijo in
robotiko med igranjem!
URA ZA UČENJE (CP+)
Nova dejavnost! Med dejavnostjo bodo učenci ponavljali in
utrjevali učno snov ter naredili domače naloge ob pomoči učiteljev
EFL. Ure bodo potekale vsak dan od ponedeljka do četrtka in so za
otroke, ki so v varstvo vpisani za polni čas, brezplačne.

PLAVANJE (Zunanja dejavnost)
Nova dejavnost! Zunanja dejavnost, ki bo organizirana preko
športnega centra ŠUS Eurofitness. Otrokom bodo na voljo
plavalne ure, prilagojene njihovemu plavalnemu predznanju.
Potekale bodo v manjših skupinah, v angleščini ali slovenščini,
kar bo otrokom omogočilo napredek v optimalnih razmerah.
V majhnemu bazenu in v topli vodi! V času plavalnih uric lahko
starši koristijo fitnes ali savno.
Prevoz otrok morajo organizirati starši sami.
TENIS (Zunanja dejavnost)
Nova dejavnost! Zunanja dejavnost. Trenutno še iščemo
partnerja za to dejavnost. Več informacij vam bomo
posredovali v najkrajšem možnem času.

