
ANGLEŠČINA V VRTCU – CLIL METODA!

Udeleženka mobilnosti: Nina Sekovanič

Lokacija: Dublin

Termin: Avgust 2022

Naslov izobraževanja:

CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Practical Methodology for Pre-Primary & Primary Teachers

Organizacija: InterEducation

Podpora: Erasmus + ka121 in Cmepius



GLAVNI UČNI CILJI:

• Spoznavanje C.L.I.L. metode pri poučevanju 
angleščine (vključevati poučevanje angleščine v 
vsakdanje situacije v vrtcu ter vpletati učenje 
angleščine v druga področja učenja- otrok hkrati 
pridobiva znanja tujega jezika in drugih področij: 
npr. naravoslovja). 

• Predstaviti konkretne zamisli, kako popestriti 
poučevanje angleščine s pesmimi, lutkami, igrami, 
gibalnimi dejavnostmi, slikanicami ter z uporabo 
različnih digitalnih virov za učenje angleščine.

• Priložnost za izboljšanje vzgojiteljevega znanja 
angleščine.

• Možnost izmenjave mnenj, idej, izkušenj med 
učitelji iz različnih evropskih držav.

• Vpogled v  irski izobraževalni sistem.



GLAVNA SPOZNANJA:

• Prednost C.L.I.L. metode je v tem, da se otrok uči 
tujega jezika na podoben način,  kot se je učil 
maternega jezika. Tako spontano pridobiva znanje 
tujega jezika. 

• Otroku je lažje približati tuji jezik preko iger, z 
uporabo lutk, dejavnosti z umetnostnega področja, 
preko pesmi in slikanic,  gibalnih dejavnosti, plesa 
in dejavnosti, ki vključujejo različne čute.

• Cilj poučevanja angleščine je, da zajamemo čim več 
vidikov otrokovega razvoja (torej istočasno 
razvijamo različna področja: jezikovni razvoj se 
prepleta z gibalnim, čustvenim, socialnim).

• Glavni poudarek je na govoru v tujem jeziku (ne na 
pisanju).

• Otrok naj bo aktiven udeleženec v procesu učenja. 



KORISTNI LINKI IN MATERIALI:

• Pripovedovalec bere znane slikanice v angleškem 
jeziku + igre: 

https://www.booktrust.org.uk/books-and-
reading/have-some-fun/storybooks-and-games/  

• Brezplačne e-knjige za otroke: 
https://freekidsbooks.org

• Flashcards: 
https://www.kids-pages.com/flashcards.htm
• Ideje za poučevanje angleščine doma (starši 

poučujejo svojega otroka:) igre,  pesmice, zgodbice 
itd.

https://learnenglishkids.britishcouncil.org

• Webinar: How to develop global skills with pre-
school children: 

https://www.macmillanenglish.com/si/training-
events/events-webinars/event/how-to-develop-
global-skills-with-pre-school-children

https://freekidsbooks.org/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/


Vabilo na srečanje „BORZA E+ ZNANJA"*

Datum in lokacija se objavita preko e- zbornice.

Teme:
• Utrinki z Irske: kratka predstavitev moje izkušnje s projektom 

Erasmus+ in srečanje z irsko kulturo.
• Konkretni primeri iger in drugih dejavnosti za vključevanje 

učenja angleškega jezika v vrtcu.
• Konkretni primeri dejavnosti, ki jih sama izvajam v svojem 

oddelku pri poučevanju angleščine. 
• Možnosti uporabe digitalnih virov pri poučevanju 

angleščine.
Prijava: nina.sekovanic@kranjski-vrtci.si

Za ponovitev se obrnite na teja.kuk@kranjski-vrtci.si
* Borza E+ znanja je interne narave, v osnovi namenjena 
zaposlenim v našem vrtcu.

mailto:teja.kuk@kranjski-vrtci.si

