ANGLEŠČINA V I. TRILETJU OSNOVNE ŠOLE TAKO IN/ALI DRUGAČE
Poučujete angleščino v 1. ali 2. ali 3. razredu?
Potrebujete ideje? Didaktične pripomočke? Različne vire?
Želite vključiti veliko medpredmetnih povezav?
Potrebujete didaktično rdečo nit,
ki bo šolsko leto povezala v uspešno celoto brez učbenika ali z njim?
Učitelji, ki poučujete angleščino v 1. triletju v kateri koli organizacijski obliki (prvi tuji
jezik, izbirni predmet, fakultativni pouk, krožek, nadstandard itd.), ste najbrž pritrdilno
odgovorili na več kot eno od zgornjih vprašanj. Kaj izbrati?

Želite, da se otroci pri angleščini zabavajo?

»Decisions, decisions.«

Naučijo uporabnih reči?
Igrajo?

Pojejo pesmice?
Izrezujejo in izdelujejo?
Poslušajo pravljice/zgodbice?

Za vaše učence
smo poiskali priljubljene otroške pesmice, zabavne zgodbice, klasične pravljice in rime, junake, ki
jih bo vsak otrok takoj vzljubil. Tako bodo angleščino ne le poslušali, temveč jo bodo doživeli!
Za vas
smo našli raznoliko gradivo, ki za vsako organizacijsko obliko pouka ponuja dovolj predlogov, da
ne boste izgubljali časa s pripravo didaktičnih pripomočkov, iskanjem gradiva primerne zahtevnosti
in tako ne boste preždeli ure in ure za računalnikom.

V Centru Oxford in založbi Oxford University Press boste našli gradivo zase, ne glede na to
ali iščete:
a. didaktične komplete (z lutkami, slikovnimi karticami, CLIL karticami, zvočnim in video
gradivom,

predloge

za

zgodbice,

fotokopirno

gradivo,

predloge

za

ustvarjalne

dejavnosti),
b. gradivo

za

medpredmetne

povezave

(didaktični

priročniki,

učbeniški

kompleti,

stopenjsko branje),
c. gradivo za pripovedne in dramske dejavnosti (pravljice, dramatizacijo),
d. učbeniške komplete (učbenik in/ali delovni zvezek, učbenik z integriranim delovnim
zvezkom, portfolio predloge).

Če želite pokukati v svet idej za rabo v razredu,
preizkusiti kakšno aktivnost ali
pregledati didaktične komplete in ostalo učno gradivo,
vas vabimo na
PREDSTAVITVENE DELAVNICE ZA POUK ANGLEŠČINE V 1. TRILETJU,
ki bodo:
 v torek, 22. 9. v Ljubljani v Centru Oxford (Kopitarjeva 2),
 v sredo, 23. 9. v Laškem na OŠ Primoža Trubarja (Trubarjeva ulica 20),
 v četrtek, 24. 9. v Novem mestu na OŠ Grm (Trdinova ulica 7),
 v torek, 29. 9. v Mariboru v Mestni knjigarni (Ulica 10. oktobra 4),
 v sredo, 30. 9. v Murski Soboti na II. OŠ Murska Sobota (Cankarjeva 91),
 v četrtek, 1. 10. v Slovenj Gradcu v knjigarni MKT (Glavni trg 8).
Vse delavnice bodo potekale med 14.30 in 16.00 uro.

Pridružite se nam!
Prijavite se lahko na elektronskem naslovu: prijave.oxford@mk-trgovina.si s podatki:
Ime in priimek: …………………………………………………………………………
Šola: ………………………………………………………………………………………
Naslov: ……………………………………………………………………………………
Elektronski naslov: ……………………………………………………………………
Več informacij

lahko pridobite tudi s pomočjo kontaktov na naši spletni strani,

na povezavi: http://www.mladinska.com/sola/center_oxford/kontakti
Lep pozdrav iz Centra Oxford!
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