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OBISK NA OÅ PRESTRANEK: Z IGRO SE UÄŒIM NEMÅ KO
Prispeval Maja Sever
sobota, 29. maj 2010

Dne 14. 5. 2010 smo se odpravili na O&Scaron; Prestranek, kjer se je odvijala malo drugaÄ•na, posebna delavnica,
namenjena uÄ•encem, ki obiskujejo izbirni predmet nem&scaron;Ä•ina. Delavnico smo izvedli v sodelovanju z Osnovno
&scaron;olo Prestranek, saj si uÄ•enci O&Scaron; ÄŒrni Vrh dopisujejo v nem&scaron;kem jeziku s svojimi vrstniki s te
&scaron;ole.

In kaj vse smo poÄ•eli? Delavnica je bila v prvi vrsti namenjena usvajanju in utrjevanju znanja iz nem&scaron;Ä•ine prek
razliÄ•nih iger. UÄ•enje in igranje sta lahko namreÄ• z nekaj domi&scaron;ljije medsebojno povezana in prepletena, saj uÄ•enci
prek zabavnih in dinamiÄ•nih iger laÅ¾je in bolj aktivno usvajajo slovniÄ•ne strukture, bogatenje besedi&scaron;Ä•a skozi igro in
zabavo pa daje tudi otrokom veÄ• veselja pri uÄ•enju. Zato smo delavnico poimenovali Z igro se uÄ•im nem&scaron;ko.

Najprej so se uÄ•enci obeh &scaron;ol prek komunikativnih jezikovnih iger predstavili &ndash; seveda v nem&scaron;kem
jeziku. Pozdravili so svoje dopisovalce, se z njimi pogovorili in si ogledali &scaron;olo. Ravnateljica O&Scaron;
Prestranek nas je nato peljala po Prestranku in nam predstavila zanimivosti kraja. Za tem smo se malo okrepÄ•ali, sledil
pa je &scaron;e zadnji del delavnice. V tem delu delavnice so bili uÄ•enci razdeljeni v dve skupini, in sicer glede na svoje
predznanje. UÄ•enci nem&scaron;Ä•ine I so sestavljali prvo skupino, uÄ•enci nem&scaron;Ä•ine II in III pa drugo. Vsaka
skupina je bila v svojem razredu, v obeh skupinah pa so uÄ•enci prek raznih, za uÄ•enje tujega jezika prirejenih iger
(spomin, domine, karte &hellip;), utrjevali svoje znanje in bogatili svoj besedni zaklad.

Nekateri so se v tem popoldnevu skozi igro nauÄ•ili nekaj novega ali pa utrdili nekaj Å¾e znanega. Ker pa je bil ta dan
namenjen tudi druÅ¾enju uÄ•encev obeh &scaron;ol, bo nekaterim ostalo to popoldne v spominu prav zaradi medsebojnega
spoznavanja, sodelovanja in vzpostavljanja prijateljskih vezi.
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