ZAKAJ PA NE!
Otroci, preživite počitnice nekoliko drugače, a nič manj pestro!

29. 7. do 2. 8. 2019

15. 7. do 19. 7. 2019

Na voljo so vam različni BREZPLAČNI počitniški programi:

Zabavna italijanščina

Mladi zeliščarji

Za radovednice in radovedneže od 1. do
vključno 3. razreda
15 učnih ur italijanščine za začetnike (predznanje
ni potrebno).

Za osnovnošolke in osnovnošolce od
1. do 9. razreda
15 učnih ur spoznavanja zelišč in izdelovanja
različnih pripravkov (predznanje ni potrebno).

Kaj bomo počeli?

Kaj bomo počeli?

▪ Presentarsi (naučili se bomo osnovnih pozdravov ter
kako se predstaviti)
▪ I numeri (števila od 1-20)
▪ Gli animali (usvojili bomo imena nekaterih domačih in
divjih živali)
▪ I colori (pogledali si bomo barve)
▪ A scuola (naučili se bomo poimenovati predmete, ki jih
uporabljajo v učilnici)
▪ L' albero genealogico (naredili bomo družinsko drevo
in usvojili imena ožjih družinskih članov)

▪ Spoznavanje zelišč, zeliščne vrečke, mini zeliščni vrt
(zasaditev v posodi)
▪ Zeliščne kopalne soli, kopalne kroglice, zeliščne
dišeče vrečke
▪ Zeliščne soli za prehrano
▪ Ognjičevo mazilo, balzam za ustnice
▪ Zeliščno milo
▪ Zeliščna ogrlica in druge dekoracije z zelišči
▪ Destilacija zelišč: hidrolat (rožna voda) in eterična olja
– izdelava preprostega parfuma
▪ Zeliščni namazi, zeliščne lizike in zeliščne palačinke

Igriva španščina

1, 2, 3(D), tiskajmo!

Za radovednice in radovedneže od 4. do
vključno 6. razreda
15 učnih ur španščine za začetnike (predznanje ni
potrebno).

Za radovednice in radovedneže od 7. do vključno
9. razreda
15 učnih ur 3D oblikovanja in 3D tiskanja za
začetnike (predznanje ni potrebno).

Kaj bomo počeli?

Kaj bomo počeli?

▪ Osnovna predstavitev, pozdravi in nekaj osnovnih
vprašanj
▪ Počitnice (LAS VACACIONES): dnevi v tednu,
številke, ura, opis aktivnosti v prostem času, osnovni
opis vremena
▪ Hrana in pijača (LA COMIDA Y BEBIDA): barve, glagol
ME GUSTA in TENER, številke, recept za značilno
špansko jed
▪ Mesto (LA CIUDAD): opis kaj in kje se nahaja, smeri

▪ Spoznali vrste 3D oblikovanja in njihovo uporabnost
▪ Seznanili se bomo z osnovnimi orodji za 3D
oblikovanje in izdelali preproste modele
▪ Spoznali, kako samostojno in varno uporabljati 3D
tiskalnik
▪ Preizkusili se v tisku svojih prvih izdelkov!

URNIK POČITNIC NA LJUDSKI UNIVERZI KOPER
8.00 do 9.00 zbiranje, jutranje druženje
9.00 do 12.00 udeležba na izbranem programu
12.00 do 13.00 odmor za kosilo
13.00 do 16.00 razigrane in sprostitvene aktivnosti po izbiri
Družili se bomo od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00 uro. Otroci morajo s sabo prinesti
steklenico za vodo, prigrizek za vmesno malico in malo večji obrok za kosilo. Obrok si bodo
otroci lahko tudi pogreli. Čas izven programov bo namenjen druženju, sprostitvenim dejavnostim in
ostalim aktivnostim. Vsak bo našel nekaj zase!

PRIJAVE
Prijave so možne le za en celoten program, ki poteka cel teden. Zbiramo jih do zapolnitve mest oz.
najkasneje do 28. 6. 2019. Delavnice bodo potekale v prostorih Ljudske univerze Koper. Sprejeli
bomo največ 12 otrok na skupino.
Prijava je mogoča preko obrazca.

Dodatne informacije:
Andreja Jakomin (040 283 010), andreja.jakomin@lu-koper.si
Tina Mržek (05 612 80 13), tina.mrzek@lu-koper.si

