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Waldorfski vrtec Studenček ponuja 

 

»Sofijine urice nemškega jezika za predšolske otroke« 

Za otroke, ki obiskujejo vrtec Studenček v šolskem letu 2018/2019 zadnje leto in se 
pripravljajo na odhod v šolo, ponujamo začetni tečaj nemščine. Namen tečaja je opisan 
v nadaljevanju. 

»Majhen otrok je najprej kakor eno samo uho. Uho, ki neselektivno, odprto in radovedno sprejema glasove in zvoke 
ter  vtise sveta in okolja, ki ga obkroža.  

Urice nemščine v našem vrtcu so namenjene spoznavanju melodije jezika in gibanja v njem in z njim. Ne učimo se 
nemščine, pač pa z ušesi in igro odkrivamo in sprejemamo toliko, kolikor vsak želi in zmore. 

Nemške urice obsegajo preproste pesmice, prstne in rajalne igre, ki so prilagojene letnemu času, praznikom, našim 
udeležencem in skupini. Igraje in spontano bomo prisluškovali zvenu preprostih nemških besed in besednih zvez 
ter se veselili ob posnemanju in ponavaljanju teh besed in zvokov. 

 

S tečajem pričnemo v mesecu januarju 2019, in sicer: 

* ENOTA STUDENČEK: vsak torek na Valvasorjevi ulici 94 oziroma v prostorih 
Waldorfske šole Maribor na Valvasorjevi 75 – v učilnici 1. razreda*** 
Pričnemo ob 15.30 uri in zaključimo ob 16.10 uri. Prvič se dobimo 8. 1. 2019; 
 

* ENOTA ČAROBNI VRT: vsako sredo na Pekrski cesti 6 – v ročnodelski igralnici na koncu 
hodnika. Pričnemo ob 15.30 uri in zaključimo ob 16.10 uri. Prvič se dobimo 9. 1. 2019. 

***Opomba: zaradi pomanjkanja prostora v vrtcu enota Studenček, bomo lahko za nemoteno 
izvajanje nemških uric uporabljali učilnico 1. razreda. Delo bo potekalo tako, da bodo 
prijavljeni otroci ob 15.30 uri odšli iz vrtca v spremstvu ga. Tine Grmek in še ene sodelavke 
iz vrtca, na Waldorfsko šolo. Naprošamo starše, če ta dan pridete iskat svoje otroke direktno 
na Waldorfsko šolo ob 16.10 uri in jih od tam odpeljete domov. 

Cena tečaja:  

Cena celotnega tečaja je 100€ (od januarja 2019 do maja 2019). V primeru kasnejše 
priključitve otroka k tečaju, se pri obračunu upošteva mesec prihoda in znesek 20€/mesec.  

Strošek tečaja se obračuna mesečno ob položnici za tekočo mesečno oskrbnino (npr. prvi 
obrok tečaja za mesec januar bo zaračunan oz. prištet k položnici za oskrbnino za januar– 
račun izdan 7.1.2019, rok plačila 18.1.2019 itn., vse do vključno meseca maja 2019).  

Prijave zbiramo do 10. 12. 2018 na e-naslovu info@sofijinizvir.si.  

Pridržujemo si pravico do spremembe programa zaradi odsotnosti otrok ali prilagajanje 
programa sposobnostim otrok. 
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Učiteljica programa je ga. Tina Grmek, 

ki je učiteljica nemščine na Waldorfski šoli Maribor. Poučuje učence od 4. do 9. razreda. Je 
profesorica nemškega jezika in je od septembra 2018 tudi vključena v Izobraževanje za 
Waldorfske učitelje v Mariboru. 

Ga. Tina o sebi: »Za študij nemščine sem se odločila, ker rada delam z otroki in ker je bila moja 

velika želja poučevati. V absolventu sem tako vodila nemške urice v vrtcu, kasneje sem nemščino 

poučevala tudi na gimnaziji. Sodelovala sem z jezikovnimi šolami, kjer sem od leta 2012 do 2017 

med drugim vodila tudi tečaje za predšolske otroke. Izvajala sem inštrukcije na domu za 

osnovno – in srednješolce. Imam veliko izkušenj z delom z otroki, veliko znanja in občutka kako 

in kaj je potrebno, da otroci skozi igro uspešno usvajajo tuj jezik. 

V vašem vrtcu bi tako izvajala nemške urice, kjer bi otroci preko petja, pripovedovanja zgodb, 

rajalnih iger in iger z gestami spoznali pozdrave, števila, barve, živali, hrano. Z veseljem bom 

sodelovala z vzgojiteljicami za boljše spoznavanje in ustvarjanje dobre povezave z otroki.« 

 

Lep pozdrav,  

Viktorija Kovačič, koordinatorica dodatnih dejavnosti  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 


