
UMETNOST – LITERARNA USTVARJALNOST     

Je enoletni izbirni predmet v obsegu 35 ur – 1 ura na teden. Izvajal se bo za učence 4., 5. in 6. 

razreda. 

KAJ KONKRETNO BOMO DELALI? 

Z učenci bomo brali in pisali raznovrstna besedila, seveda bomo pri tem upoštevali lastne pobude 

učencev, se pogovarjali o prebranem in poustvarjali, spoznali bomo pravljično jogo, skupaj bomo 

hodili v knjižnico, sodelovali bomo pri različnih natečajih, šolskem časopisu, prireditvah, pripravili 

bomo literarno čajanko, raziskovali bomo danes živo umetniško produkcijo ... In še in še. Dejavnosti 

bodo prilagojene razvojni stopnji učencev in jih bomo soustvarjali skupaj. Literarna ustvarjalnost 

vključuje vsebine, preko katerih učenci z ustvarjanjem izražajo in spoznavajo sebe v odnosu do okolja 

ter pri tem osebnostno rastejo. Vse skupaj bomo začinili z veliko mero igrivosti in sproščenosti ter se 

imeli fino. 

POZITIVNI UČINKI BRANJA IN PISANJA  

Kot že vemo ali vsaj slutimo, je za otroke branje knjig in potapljanje v globine literarnega sveta 

izrednega pomena, saj jim omogoča poleg širjenja besednega zaklada in usvajanja slovničnih ter 

pravopisnih pravil tudi vživljanje v različne situacije, ki jih spoznavajo skozi literarne junake, s čimer 

razvijajo empatijo in spoznavajo sprejemati različnost, hkrati pa skozi interpretacijo doživetij 

literarnih junakov na novo sestavljajo svoj svet in konkretna spoznanja prenašajo v lastno življenje. Pa 

ne samo to – posledično se zaradi vseh pozitivnih učinkov branja tudi boljše in lažje (na)učijo, saj so 

se zaradi branja vajeni poglabljati v besedilo in razumevati napisano, kar pa odlično vpliva na učni 

uspeh, saj je pri učinkovitem učenju šolske snovi ključno ravno to – razumevanje snovi, da si jo 

smiselno zapomnijo in jo tudi zmorejo ustrezno uporabiti. Da ne govorimo o pozitivnih učinkih 

pisanja, sploh z rokami, ki nam izboljšuje koncentracijo, omogoča ponotranjenje in razvijanje 

pravopisnih in slovničnih pravil, s pisanjem lažje izražamo svoja čustva itd. Branje in pisanje sta prava 

telovadba za možgane. Umetnost nas povezuje s samim sabo ter z drugimi. In tudi z jezikom lahko 

ustvarjamo lepši in plemenitejši svet. 

Učiteljica Tea Letonja 

        

                  


