
Se še spomnite časa, ko se niste mogli upreti branju pravljic in zgodb? Ne da bi hoteli, ste se ob tem tudi učili, 
naprimer o vrednotah in za nagrado v domišljiji premagali strašnega zmaja. 

 

Tokrat bomo kot glavni junaki zaživeli v svojih zgodbah in se ob tem učili o varovanju narave v gorah.  
Marta Per (OŠ Janka Kersnika Brdo) nas bo s krajšim teoretičnim okvirjem in daljšo delavnico seznanila  

s pristopom storyline.* 
 

Čaka nas veliko ustvarjanja (škarje smo nabrusili, lepilo pripravili ), sodelovanja in zanimivega učenja. 
Ne pustite, da bi se zgodba odvijala brez vas. 

————— 
Ko bomo "rešili" gorsko naravo, nas bosta Nuša Verdev in Patricija Palčnik (PD Slivnica pri Celju) zabavali z 

bansi. Ne glede na to ali imamo posluh ali le veselje do posluha, se bomo ob prepevanju še dobro razmigali. 

————— 
Tomaž Kocman (PD Onger Trzin, Vrtec Jelka) pa bo poskrbel, da bomo po "telovadbi" obsedeli za mizami. 

Igrali se bomo planinske namizne družabne igre in dobili navdih, kako si jih lahko naredimo sami.  
Vmes si bomo ogledali še e-gradivo s planinsko tematiko iz Vrtca Jelka. 

————— 
*Storyline predstavlja sodelovanje med učiteljem in učenci. Učitelj oblikuje potek zgodbe ("line"), učenci pa ustvarjajo in 

razvijajo zgodbo ("story"). Potek je namenjen doseganju učnih ciljev. Zasnovan je v obliki uporabe ključnih vprašanj. 
Zgodba, prispevek učencev, pa pomeni osnovo za občutek pripadnosti in motivacijo. Namen Storyline-a ni samo pridobivanje 

znanj in spretnosti, ampak tudi vzpostavitev odnosa, doživljanje čustev in razvijanje ustvarjalnosti. 
Pristop Storyline so v šestdesetih letih prejšnjega stoletja razvili na Škotskem (Steve Bell in Sallie Harkness), da bi spodbudili 

medpredmetno povezovanje na osnovnih šolah. 
Pristop je uveljavljen v osnovnih šolah v Skandinaviji, Nizozemski, ZDA, Singapuru, Tajski in seveda na Škotskem. 

Mentorji planinskih skupin, vodniki in ostali,  
ki delate z mladimi planinci, vabimo vas na 

Tema šestega srečanja:  

IGRIVO IN POUČNO 

Prijave in info: irena.mucibabic@gmail.com 
Ob prijavi navedite: ime, priimek in PD / vrtec, OŠ od koder prihajate ter e-naslov. 

 

Telefonski številki za »klic v sili«: Emil Pevec (031 570 533), Irena Mučibabić (031 562 092) 

KDAJ?  
V soboto, 26. novembra 2011, ob 9.00. Zaključili bomo najkasneje do 17.00. 

 

KJE? 
V Trzinu, v dvorani Marjance Ručigaj v Centru Ivana Hribarja 

(Center družbenih dejavnosti) na Ljubljanski 11 f (za bloki). 
 

CENA: 
O SIT + vreča dobre volje 

Za prigrizek (sendvič, sadje, sok, ...) bo poskrbljeno 

IIzmenjavo zmenjavo 
ZZanimivih animivih   
IIdej dej  

za delo za delo   
z mladimi z mladimi 

planinciplaninci 


