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POLLETNO POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA 

 

Naslov projekta: »LUTKA – TO SEM JAZ« 

Koordinator projekta: PETRA PROSEN, ALENKA PLANINŠEK 

Šola/Aktiv: MŠ/aktiv 1. triade in aktiv OPB 

Sodelujoči učitelji: ALENKA PLANINŠEK, NIVES VIDEC, URŠKA PIŠEK, MAJA BREGAR, TADEJA 
RESNIK, ALMA PRIJATELJ, SANDRA ŽELEZNIK, ANA TERZIĆ, MATEJA TROHA, PETRA PROSEN 

Sodelujoči razredi/učenci: 1. triada 

 

Realizacija zastavljenih ciljev : 
Realizirani so bili predvsem naslednji cilji:  

- vzpodbujanje ustvarjalnosti,  
- učenje preko igre,  
- izražanje svojih občutkov in misli preko lutke. 

 

Realizirane:  

 dejavnosti za učence: 
- izdelava lutk »pomanjšanih njih« (na druženju s starši); 
- spoznavanje različnih vrst lutk in osnov animacije (predstavitev s PPT in 

demonstracijo po razredih – Petra Prosen); 
- izdelava različnih lutk pri pouku in v OPB-ju; 
- ogled lutkovne predstave, kdo je napravil Vidku srajčico v LGL; 
- branje zgodb z lutko; 
- uporaba lutke pri ponavljanju in utrjevanju snovi; 
- prosta igra z lutko. 

 

 dejavnosti za starše:  
- izdelava lutk na popoldanskem druženju v šoli 

 

 tematske razstave:  
- razstava lutk »pomanjšanih« učencev v avli 
- razstava  o poteku projekta, ki se sproti dopolnjuje, pri vhodu na razredni stopnji 
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Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: 

- sodelovanje z učitelji DSP pri postavitvi razstave v avli 

 učenci predmetne in razredne stopnje: / 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: ogled predstave v LGL 

 z našimi nekdanjimi učenci, ki so uspešni na določenem področju: /         
 

Povezovanje z drugimi projekti na šoli: 

povezava z akcijskim načrtom izboljšav na ravni šole: 

- razvijanje bralne in funkcionalne pismenosti (branje, pripovedovanje z lutko), 

- razvijanje medsebojnega spoštovanje (preko sporočila, ki ga zgodbe prenašajo, 

komunikacije z lutko) 

 

 

Uresničevanje vzgojnega načrta šole: 

- razvijanje socialnih in komunikacijskih veščin, samozavesti in dobre 

samopodobe; 

- razvijanje odgovornosti do sebe in drugih; 

- razvijanje empatije in tolerance do sošolcev in drugačnih. 

 

Smernice za drugo polovico šolskega leta: 

- več neposredne komunikacije med lutko in učenci, 

- govorni nastop (recitacija) učencev z lutko. 

 

                                                                                       Podpis koordinatorja projekta: 

                         Petra Prosen, Alenka Planinšek 

Litija, 6. 2. 2017 
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