NAPOTKI IN INFORMACIJE STARŠEM UČENCEV, KI SO
VKLJUČENI V OPB V PRVEM RAZREDU NA BRDU
1. POTEK DELA V OPB
Podaljšano bivanje se v šolskem letu 2022/2023 prične po pouku in traja do 16.30.
V času podaljšanega bivanja potekajo:
-

SPROSTITVENA DEJAVNOST – Dejavnost je namenjena počitku in oddihu med delom,
sprostitvi, gibanju, socialnim stikom in igri. Učenci si aktivnosti sami izbirajo in niso neposredno
vodeni. Pomembno je, da upoštevajo navodila učitelja.

-

KOSILO – Učenci imajo kosilo od 13.00 do 13.30. Učenci se učijo primernega obnašanja pri
jedi, pravilno uporabljati pribor in kulturno prehranjevati. Za seboj tudi pospravijo.

-

SAMOSTOJNO UČENJE – Je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje
učencev na samostojno opravljanje različnih aktivnosti. Traja 50 minut. Kdor v tem času ne
dokonča naloge, jo dokonča doma ob vaši pomoči. Starši vsak dan pregledate nalogo, ki jo
je naredil vaš otrok v šoli. Če učenec naredi nalogo prej kot vrstniki, se zaposli z risanjem,
barvanjem, pregledovanjem revij, dodatnimi nalogami in ne moti ostalih pri delu.

-

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA – Dejavnost je namenjena razvedrilu in
omogoča učencem ukvarjanje z različnimi vsebinami. Učenci so usmerjeni v aktivnosti z
določenim ciljem, pri tem razvijajo ustvarjalnost na kulturnem, umetniškem, športnem in na
drugih področjih.

POPOLDANSKA MALICA: ob 16.00 za učence, ki so ob tej uri še v šoli.
ZDRUŽEVANJE SKUPIN: Do 13.45 so vsi učenci v matični učilnici.
1. a: Učenci so vsak dan tudi od 13.45 do 16.30 v matični učilnici.
1. b: Učenci so v ponedeljek, sredo in četrtek od 13.45 do 15.15 v matični učilnici, nato pa do 16.30
v učilnici 1. a.
V torek in petek so od 13.45 do 15.15 v učilnici 1. a ali 1. e; od 15.15 pa do 16.30 pa bodo v
učilnici 1. a.
1. e: Učenci 1.e so v torek in petek od 13.45 do 15.15 v matični učilnici, nato pa so do 16.30 v učilnici
1. a.
V ponedeljek, sredo in četrtek so od 13.45 do 15.15 v učilnici 1. a ali 1. b; nato pa do 16.30 v
učilnici 1. a.
2. PRIPOMOČKI: Učenec v OPB potrebuje 1 velik brezčrtni zvezek, ki naj bo podpisan.

3. ODHODI IZ OPB
Po vašega prvošolčka prihajate v učilnico, kjer poteka OPB. Prosimo, da pogledate v razred, da vas
učitelj vidi, potem pa otroka počakate pred učilnico, da v miru pospravi svoj delovni prostor in igrače.

Vsako spremembo odhoda iz podaljšanega bivanja morate STARŠI/SKRBNIKI PISNO sporočiti
učitelju. V primeru, da vaš otrok odide iz podaljšanega bivanja prej kot običajno ali po njega pride druga
oseba, kot je navedeno v prijavnici, to pisno sporočite učitelju podaljšanega bivanja.

