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V podaljšanem bivanju izvajamo 
naslednje dejavnosti:
V podaljšanem bivanju izvajamo 
naslednje dejavnosti:

� neusmerjena 
sprostitvena 
dejavnost

� prehrana 
� samostojno učenje
� ustvarjalno 
preživljanje 
prostega časa



Neusmerjena sprostitvena 
dejavnost

Neusmerjena sprostitvena 
dejavnost



Neusmerjena sprostitvena dejavnostNeusmerjena sprostitvena dejavnost

� Namenjena je 
počitku, sprostitvi, 
obnavljanju 
psihofizičnih moči
in se odvija v 
AKTIVNI in 
PASIVNI obliki v 
razredu in na 
šolskem igrišču.



� Po  Silvi Kos Knez:
(Vzgojnoizobraževalno delo v 
podaljšanem bivanju v 
devetletni osnovni šoli)
“Sprostitvene 
dejavnosti imajo 
rekreacijsko in 
socializacijsko vlogo. 
Dejavnosti, ki se 
odvijajo v tem času 
NISO CILJNO 
USMERJENE.



� Pomembni so predvsem 
pestra ponudba in ustrezni 
pogoji za zadovoljevanje 
osnovnih potreb, kot so: 
potreba po gibanju, igri, 
počitku in druženju z 
vrstniki. Tako učenci 
svobodno izbirajo 
aktivnosti, se svobodno 
družijo z vrstniki in niso 
neposredno vodeni. Učitelj 
mora imeti stalen pregled 
nad učenci.”



Učenci se spočijejo.Učenci se spočijejo.



Ustvarjajo po svojih zamislih.Ustvarjajo po svojih zamislih.



Prosto rišejo.Prosto rišejo.



Igrajo se razne družabne igre v razredu…Igrajo se razne družabne igre v razredu…



…in na prostem. 
Naše šolsko igrišče je prostrano in varno 

ograjeno.

…in na prostem. 
Naše šolsko igrišče je prostrano in varno 

ograjeno.



Učenci vodeno pridejo na igrišče,Učenci vodeno pridejo na igrišče,



in se prosto igrajo pod budnim nadzorom svojih 
učiteljic.

in se prosto igrajo pod budnim nadzorom svojih 
učiteljic.



Imamo tudi asfaltirana igrišča namenjena igri 
med dvema ognjema in …
Imamo tudi asfaltirana igrišča namenjena igri 
med dvema ognjema in …



… nogometu.… nogometu.



Učenci se družijo po interesih za igro.Učenci se družijo po interesih za igro.



Rišejo, …Rišejo, …



…se igrajo razne igre z žogo……se igrajo razne igre z žogo…



…tekajo po travniku……tekajo po travniku…



…in izrabijo naraven material za ustvarjalno igro.…in izrabijo naraven material za ustvarjalno igro.



Nastopi čas, ko se učenci umirijo in  se urejeno 
vrnejo v učilnico.

Nastopi čas, ko se učenci umirijo in  se urejeno 
vrnejo v učilnico.



Ob deževnih dneh si ogledamo v razredu tudi 
kakšno risanko…

Ob deževnih dneh si ogledamo v razredu tudi 
kakšno risanko…



…in se vodeno poigramo v telovadnici.…in se vodeno poigramo v telovadnici.



Prehrana - kosilo Jemo zato, 

da živimo,
in ne živimo zato, da jemo.

Prehrana - kosilo Jemo zato, 

da živimo,
in ne živimo zato, da jemo.



Učenci kosijo v jedilnici, Učenci kosijo v jedilnici, 



popoldansko malico pa jedo v razredih.popoldansko malico pa jedo v razredih.



Kosilo poteka na samopostrežni način …Kosilo poteka na samopostrežni način …



… ob pomoči učiteljic.… ob pomoči učiteljic.



Preden se odpravimo na kosilo, se zberemo v 
koloni in si gremo …

Preden se odpravimo na kosilo, se zberemo v 
koloni in si gremo …



…umiti roke, saj tako poskrbimo za ustrezne 
higienske navade.

…umiti roke, saj tako poskrbimo za ustrezne 
higienske navade.



Privzgajamo ustrezne prehrambne navade
(uporabo jedilnega pribora, serviet, zaporedje uživanja jedi).

Privzgajamo ustrezne prehrambne navade
(uporabo jedilnega pribora, serviet, zaporedje uživanja jedi).



Učence navajamo na: kulturno uživanje hrane, …Učence navajamo na: kulturno uživanje hrane, …



…urejenost, red … in…urejenost, red … in



…čistočo v jedilnici.…čistočo v jedilnici.



Samostojno učenje .Samostojno učenje .

Učimo se za življenje 
in ne za ocene



� Samostojno učenje je 
namenjeno utrjevanju 
in uporabi 
pridobljenega znanja 
pri pouku.



Samostojno učenjeSamostojno učenje

Pri tem učenci:
� uporabijo pridobljeno znanje za reševanje raznih nalog in 

iskanje različnih poti pri reševanju; 
� urejajo, povezujejo in širijo spoznanja šolskega in 

zunajšolskega življenja; 
� privzgajajo si natančnost in vztrajnost pri delu; 
� razvijajo samostojnost, spoznavajo pa tudi pomen 

medsebojnega sodelovanja pri skupnem delu; 
� razvijajo si delovne navade, pozitiven odnos do dela in skupne 

lastnine; 
� pridobivajo in oblikujejo spoznanja o prijateljstvu, humanih 

medsebojnih odnosih ter spoštovanju odraslih. 



� Obsega predvsem samostojno opravljanje učnih 
aktivnosti – domačih nalog

� Mlajši učenci ga izvajajo v obsegu 10 – 15 minut,
� starejši učenci  v 20 minutah , sledi 5 minutni 
odmor in morebitno nadaljevanje v časovnem 
okviru 50 minut

(po viru: Podaljšano bivanje in različne oblike varstva 
učencev v devetletni osnovni šoli)



Ustvarjalno preživljanje 
prostega časa

Ustvarjalno preživljanje 
prostega časa

Če želite, da bi bili
vaši otroci bistri,

jim pripovedujte pravljice,
če želite, da bi bili
še bolj bistri,

jim pripovedujte še več pravljic.
(A. Einstein)



Ustvarjalno preživljanje prostega 
časa

Ustvarjalno preživljanje prostega 
časa

� Nemenjeno je razvedrilu, sprostitvi, 
počitku.

� Učitelj usmerja učence v aktivnosti, ki 
imajo določen cilj , ob čemer upošteva in 
omogoča razvoj njihovih interesov in 
spodbuja razvoj osebnosti.

� Učitelj je animator dejavnosti.



� Lahko jih motivira za aktualne kulturne, 
umetniške, športne in druge dogodke.

� Vodi jih k izdelovanju različnih izdelkov, 
spoznavanju neznanega…

� Izvajamo ga v učilnici, telovadnici ali na 
prostem.



Učenci izdelujejo iz naravnega in odpadnega 
materiala,

Učenci izdelujejo iz naravnega in odpadnega 
materiala,



spoznavajo in urejajo podatke,spoznavajo in urejajo podatke,



spoznajo živali,spoznajo živali,



se igrajo gledališče.se igrajo gledališče.



Rišejo na izbrano tematiko in likovno tehniko,Rišejo na izbrano tematiko in likovno tehniko,



Z izdelki dekorirajo učilnico in hodnike.Z izdelki dekorirajo učilnico in hodnike.















In navsezadnje, zelo radi prisluhnejo pravljici.In navsezadnje, zelo radi prisluhnejo pravljici.
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� Silva Kos Knez: Vzgojnoizobraževalno delo v 
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� Podaljšano bivanje in različne oblike varstva 
učencev v devetletni osnovni šoli, Zavod za šolstvo, 
Ljubljana, 2003

� Dragica Sgerm:Zloženka Podaljšano bivanje, 2002

� Fotografije: Dragica Sgerm in Brigita Godec  
Kopčič, šol.leto 2007/2008


