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LEGENDA

str. __, ________
str. __, ________
str. __/__

P

DZ

Ideja

−

didaktični predlogi za dodatne dejavnosti v razredu
(motivacijske, popestritvene itn.)

Pozor!

−
−
−
−

opozorila na zahtevna mesta pri razlagi
namigi za smiselno navezovanje na predhodne vsebine
namigi za izogibanje prezahtevnim razlagam
daljše razlage slovnice za učitelja

Možni pristopi k besedilu

−

možni pristopi h konkretnemu učbeniškemu besedilu

Slovnica

−

povezava na slovnične strani

Iz življenja

−

povezava na rubriko Iz življenja

−

povezava na vaje delovnega zvezka

−

priloga za fotokopiranje
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Uvod

UVOD
Stopnja znanja
po Skupnem
evropskem
jezikovnem
okviru
Profil
uporabnikov
Število
pedagoških ur

Ciljna skupina
Učbenik

Slovenska beseda v živo 1a

Slovenska beseda v živo 1b

A0−A1 (vstopna raven)

A1−A2 (vmesna raven)

odrasli učeči se oz. študenti slovenščine na tujih univerzah
120 do 140 ur za vsak del (zmeren tempo dela z veliko utrjevanja in manj
samostojnega učenja)
okoli 80 ur za vsak del (intenziven tempo dela oz. izbor vsebin in več
samostojnega učenja)
začetniki brez predznanja
slovenskega jezika
–
–

nižji nadaljevalci oz. začetniki z
minimalnim predznanjem

9 enot
CD z zvočnimi posnetki

–
–

PRILOGE:

PRILOGE:

Delovni zvezek

9 enot
CD z zvočnimi posnetki

–
–
–
–
–

slovnične preglednice
seznam glagolov
zapis posnetih besedil
podrobno kazalo vsebine
seznam posnetkov na zavihku

–
–
–
–
–

slovnične preglednice
seznam glagolov
zapis posnetih besedil
podrobno kazalo vsebine
seznam posnetkov na zavihku

–
–

vaje za 9 enot
CD z zvočnimi posnetki

–
–

vaje za 9 enot
CD z zvočnimi posnetki

PRILOGE:

PRILOGE:
–
–
–

zapis posnetih besedil
rešitve nalog
seznam posnetkov na zavihku

–
–
–

zapis posnetih besedil
rešitve nalog
seznam posnetkov na zavihku

Učbenik je nastal na tečajih Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
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Uvod

Zgradba enote
Navodila za
dejavnosti

–

kratka, preprosta, poenotena, prevedena v angleščino

Motivacijska
stran

–
–
–
–

zbuja interes za učenje
s slikovnim in besedilnim gradivom napoveduje temo in besedišče enote
ponuja ideje za pogovor v razredu
je zabavna zaradi šaljivih vprašalnikov, kvizov ipd.

Besedila

–
–
–
–
–

namenjena branju in/ali poslušanju
kratka in preprosta
dialogi, monologi ali prirejeni avtentični članki (oglasi, ankete itn.)
opremljena so s slikovnim gradivom, ki naj bi pomagalo pri razumevanju
besedila, ki so posneta, imajo znak

–
–

sledijo vsakemu besedilu
so različnih vrst:
−
−

Naloge za
preverjanje
razumevanja
besedil

−
−
−
−

–
Izpostavljeni
sporazumeval
ni vzorci

Naloge za
sporočanje
po danem
vzorcu

–

–

–

–
Govorjenje,
poročanje

v obliki odprtih vprašanj
naloge za dopolnjevanje (manjkajoči deli besed, manjkajoče besede,
besedne zveze ali stavki)
urejanje premešanega besedila
naloge izbirnega tipa (res je – ni res; a), b), c))
naloge za povezovanje delov besedila ali za povezovanje besedila s
sliko
povzemanje glavnih informacij

ob besedilu v barvnem oblačku, označenem s
klicajem
v njih so pomembne besedne zveze, ki naj si jih
udeleženci zapomnijo kot celoto; npr. v 4. enoti se
kot vzorec naročanja v kavarni pojavlja besedna
zveza kava s smetano, čeprav na tej ravni še ne
razlagamo rabe 6. sklona
se pojavljajo z navodilom Vadite
in vsebujejo kratke dialoge, v
katerih so nekatere besede
označene kot spremenljivke
z njihovim spreminjanjem
udeleženci ustno ali pisno tvorijo
nove dialoge in s tem uzaveščajo
rabo sporazumevalnih vzorcev
navodila udeležence
spodbujajo, da se pogovarjajo
o svojem življenju oz.
izkušnjah
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–

je vodeno in usmerja v
tvorjenje preprostih
praktičnih besedil

–

pogosto zahteva pisanje
besedila po danem vzorcu
ali iz danih elementov,
včasih gre tudi za
dopolnjevanje dialoga ali
oblačkov v stripu

–

na posebni strani so seznami besed
in primeri ubeseditev
sporazumevalnih vzorcev oz.
jezikovnih funkcij, zbranih v logičnih
pomenskih sklopih

–

navedene so najpomembnejše
besede, povezane s temo enote

–

lahko je izhodišče za izdelavo
osebnega slovarčka

–

učitelj seznam dopolni glede na
potrebe udeležencev

–

prinašajo pregled novih
slovničnih vsebin

–

nove strukture se
pojavijo v smiselnih
besedilnih primerih in
preglednicah brez
obširnih
metajezikovnih razlag

–

razlagam sledi kratka
vaja za prvi stik z
obravnavano strukturo

Pisanje

Besedni
zaklad

Slovnične
strani

Uvod
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–

pod tem naslovom so v
vsaki enoti zbrane
besede, ki vsebujejo
določene težje glasove

–

v posebni vaji je kratko
besedilo z označenim
besednim poudarkom

–

s pomočjo teh vaj
udeleženci vadijo jasen
izgovor in ustrezno
mesto naglasa

–

pod tem naslovom se
pojavljajo prirejena
avtentična besedila, ki
udeležence spodbujajo k
branju publicističnih
besedil

–

zadnja stran enote je namenjena
popestritvi pouka in informiranju o
slovenski stvarnosti

–

tu so zbrani različni statistični podatki,
ankete, forumski zapiski, članki,
pesmi, šale, fotografije Slovenije ipd.

–
–

zbrane so v prilogi priročnika
namenjene so tistim, ki se po učbeniku učijo samostojno, seveda pa si lahko z
njimi pomagajo tudi učitelji

Izgovor
(del 1a)

Branje za
ambiciozne
(del 1b)

Iz življenja

Rešitve
učbeniških
nalog

Uvod

9

Slovenska beseda v živo 1b: Priročnik za učitelje

Pristopi k posameznim delom enote

PRISTOPI K POSAMEZNIM DELOM ENOTE
Motivacijska stran
Nekaj načinov, kako organiziramo delo v razredu ob stiku z novo enoto, je prikazanih v nadaljevanju.
Ker je učbenik SBŽ 1a namenjen udeležencem brez
predznanja slovenščine, so naslovi enot kratke besedne zveze
ali stavki, ki napovedujejo temo. Temo oz. cilje pa napoveduje
tudi slikovno gradivo.
V 4. enoti z naslovom Mmm … kava! (SBŽ 1a, str. 41) slika
študentov ob avtomatu za kavo napoveduje, da se bodo
naučili poimenovati pijačo in hrano, pa tudi, kako povabimo
koga na pijačo in kako naročimo v kavarni.

Izhajamo lahko iz znanja prvega in morebitnih ostalih jezikov
udeležencev in iz njihovih pričakovanj v zvezi z določeno temo.
Ko v 3. enoti zagledajo fotografije napisov na ulici (SBŽ 1a, str. 29),
lahko predvidevajo, da se bodo učili poimenovanja lokalov in drugih
javnih prostorov. Če so že nekaj časa v stiku s slovenskim okoljem,
lahko pobrskajo po spominu in se spomnijo besed, ki jih videvajo na
ulici. Prav tako so navadno vsem znani mednarodni izrazi kot hotel,
restavracija, banka, telefon.

Na motivacijski strani so že navedene ideje za dejavnosti v razredu: največkrat gre za opisovanje
ilustracij ali fotografij in odgovarjanje na vprašanja (lahko tudi v tujem jeziku). Najdemo pa tudi
različne uganke/dopolnjevanke, navodila za izražanje z govorico telesa, vprašalnike, kvize, šale, ideje
za možgansko nevihto … Idejo z ene motivacijske strani lahko izkoristimo tudi pri obravnavi druge
tematike.
Ker se na tej ravni učenja udeleženci pogosto prvič srečajo s slovenskimi besedami, lahko uvod v
novo enoto začnemo z dejavnostmi za usvajanje novega besedišča (razložene tudi v nadaljevanju).
Za delo v razredu izdelamo listke z besedami (npr. iz
besednega zaklada ali besedil), ki jih pregledamo z
udeleženci. Ob tem opozarjamo, naj se vsak poskuša
osredotočiti na tiste besede in sporazumevalne
vzorce, ki jih po lastni oceni najbolj potrebuje.
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Pristopi k posameznim delom enote

Besedila
Obravnava besedil je eden od osrednjih delov jezikovnega pouka. Njihova zahtevnost se skozi
učbenik stopnjuje, učitelj pa naj stopnjuje tudi zahtevnost povezanih vaj. Dobro je, da zaradi
dinamike poučevanja pri tem kombinira različne pristope k besedilom.

Pripovedovanje besedila po sliki/stripu (učitelj udeležencem)
Pred obravnavo besedila učitelj razloži ključne nove besede
(lahko pa jih kasneje sproti piše na tablo).
Nato skupini predstavi sliko ali strip, ki se pojavlja ob
učbeniškem besedilu (npr. v obliki plakata). Nazorno
pripoveduje vsebino: To je Arturo. In to je Ana. Tam je
parkirišče … Izbira besede, ki naj bi jih razumeli. Pomaga si z
mimiko, govorico telesa in drugimi nejezikovnimi sredstvi.
Udeleženci sami ponovijo/obnovijo, kar so slišali, in se šele
nato lotijo branja/poslušanja posnetka.

Poslušanje posnetkov
Večina besedil v učbeniku je posnetih. Glede na to, da je namenjen začetnikom, smo avtorice ob
besedilih največkrat zapisale navodilo Poslušajte in preberite, s čimer želimo udeležencem olajšati
stik z novimi vsebinami. Zvočno podobo besede tako povežejo z zapisom in v nadaljevanju lažje
berejo oz. izgovarjajo in uporabljajo nove besede.
Učitelj mora sam presoditi, ali so udeleženci sposobni razumeti besedilo tudi brez branja in rešiti vaje
za razumevanje samo ob poslušanju. Seveda pa je nekaj vaj vseeno namenjenih izključno slušnemu
razumevanju. Zapisi vseh govorjenih besedil so v prilogi učbenika in delovnega zvezka.
Priporočljivo je, da udeleženci čim večkrat poslušajo besedila tudi, kadar niso v razredu. Večkratno
poslušanje in obenem ponavljanje bistveno vplivata, da si nove besede in fraze lažje zapomnijo.

Glasno branje
Kadar prvi bere učitelj, naj besedilo bere po smiselnih delih, skupina pa ponavlja za njim. Razlika, ali
udeleženci poslušajo učitelja ali posnetek, je v tem, da je glas učitelja včasih jasnejši, prilagodi lahko
hitrost branja in bere zelo počasi ali pa stopnjuje hitrost.
Udeleženci pa lahko glasno berejo tudi posamezno ali v zboru. Branje v zboru je priporočljivo, kadar
se udeleženci neradi izpostavljajo (ker imajo težave z izgovorom ali z branjem nasploh). Kljub
skupinskemu branju učitelj navadno zazna izgovorne napake posameznikov (težje besede, napačne
naglase), si jih zapiše in skuša udeležence nato popraviti.

Tiho branje
Kadar učitelj presodi, da so besedila lažja, udeležence spodbudi k tihemu branju (individualno, v parih
ali skupinah). Udeleženci tiho preberejo besedilo in si označijo, česar ne razumejo. Sledijo razlaga
besed, glasno branje ali pa direktno reševanje nalog za preverjanje razumevanja.
Ob tihem branju lahko učitelj postavi tudi različne naloge: za razumevanje, opazovanje slovničnih
vzorcev ali preverjanje slovnice, utrjevanje besedišča in podobno. Primeri:
11
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Preberite stavke in ob njih
postavite 5 vprašanj (SBŽ 1a,
str. 56, delo v dveh skupinah).

Pristopi k posameznim delom enote

Preberite besedilo in poiščite
pridevnike. Potem napišite
besedilo, tako da uporabite
pridevnike, ki imajo nasprotni
pomen (SBŽ 1a, str. 118, CD
33).

Preberite besedilo in poiščite
besede, ki so pomensko
povezane z besedo delo, npr.
direktor, sodelavec ... (SBŽ 1a,
str. 78).

Narek
Priložnostno lahko učbeniška besedila predstavimo v obliki nareka, in sicer na različne načine: učitelj
besedilo narekuje skupini ali pa si ga udeleženci narekujejo med seboj. Tak pristop je primeren
predvsem, če imajo težave s pravilnim zapisovanjem slovenskega jezika. Pri tem morajo še posebej
paziti, da je izgovor tistega, ki bere, dovolj razumljiv, da lahko sošolci besedilo zapišejo.
Še ena možnost je, da učitelj besedilo večkrat prebere, udeleženci pa ga poskusijo čim natančneje
zapisati. To je primerno predvsem za delo v skupinah, saj si vsak zapomni kaj drugega in skupaj lažje
rekonstruirajo celoto.

Prevajanje
Odrasli navadno želijo točno vedeti, kaj pomeni beseda ali fraza pomeni, zato si pišejo prevode ali
izdelujejo slovarčke. Učitelju v glavnem ni treba prevajati, toda po potrebi naj preverja, ali udeleženci
besede oz. fraze prav razumejo. Nekaj načinov, kako lahko to naredi, je navedenih v nadaljevanju.
Opozarja pa naj tudi na nevarnost dobesednega prevajanja oz. na to, da si morajo na začetni stopnji
udeleženci določene besedne zveze zapomniti kot celoto.
Prevajanje je lažje, kadar delamo z jezikovno homogenimi skupinami. Učitelj lahko prosi, da
udeleženci prevedejo besedilo v celoti, ali določi le izbrane besede oz. besedne zveze. Če jezika
določenega udeleženca ne zna, lahko ustreznost prevoda potrdijo drugi udeleženci z istim jezikovnim
ozadjem ali pa učitelj o tem sklepa iz hitrosti in odločnosti udeleženčevega odziva.
Kadar delamo z jezikovno heterogenimi skupinami, je primerna naslednja dejavnost: kratko
učbeniško besedilo vsak prevede v svoj prvi jezik. Učitelj pobere besedila, nato jih čez nekaj časa
razdeli nazaj in sledi obratna vaja – prevajanje iz prvega jezika nazaj v slovenščino. To se dobro
obnese predvsem v primerih, ko obravnavamo jezikovne strukture, ki si jih je treba zapomniti kot
fraze (npr. izraze všeč mi je, rad, zanima me).

Sestavljanje, povezovanje, urejanje, dopolnjevanje besedila
V učbeniku so nekatera besedila že pripravljena v obliki, ki zahteva od udeležencev posebno
aktivnost, saj jih morajo pogosto sestaviti, povezati, urediti po vrstnem redu, dopolniti … Seveda
lahko podobne tipe nalog pripravi učitelj sam za katerokoli besedilo.
12
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Primer razrezanega besedila (SBŽ 1a, str. 55)

Pristopi k posameznim delom enote

Primer besedila z manjkajočimi deli (SBŽ 1a, str. 100)

Predvidevanje vsebine besedila
Udeleženci ob slikovnem gradivu (sliki ali stripu) iz učbenika predvidijo vsebino besedila. Nato ga
primerjajo z besedilom v učbeniku.
To je Mateja in to
je njena družina.
Mateja predstavi
družino. Kaj reče?
(SBŽ 1a, str. 64)

Učitelj lahko navede nekaj informacij o besedilu iz učbenika, udeleženci pa iz njih tvorijo svoje
besedilo in ga nato primerjajo s tistim v knjigi. Primer za delo z besedilom na str. 98 (SBŽ 1a):
Situacija (informacije za študenta):
Matias je biolog. Veliko je v naravi. Rad smuča,
kolesari in pleza. Plezal je v Južni Ameriki in v Franciji.
Zdaj živi v Sloveniji in avgusta bo šel na Triglav.

Navodilo (za študenta):
Sestavite dialog. Novinar sprašuje
Matiasa, kaj dela v prostem času.

Za predvidevanje vsebine gre tudi, kadar učitelj besedilo
odkriva oz. predvaja postopoma, po smiselnih delih. Preden
pokaže nadaljevanje, udeleženci ugibajo, kaj sledi. Nato svoj
odgovor primerjajo z besedilom iz učbenika. Za takšno nalogo
je na primer primerno besedilo Joj, zastoj (SBŽ 1a, str. 57).

Preverjanje razumevanja besedil
Pomembno je, da razumevanje učitelj vedno preveri in besedilo utrjuje, dokler je potrebno. Dobro je,
da prehaja od preverjanja globalnega razumevanja do razumevanja podrobnosti.

13
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Pristopi k posameznim delom enote

Nadgradnja po delu z besedili
Ko se udeleženci z določenim besedilom že seznanijo, ga preberejo/poslušajo, rešijo vaje za
razumevanje in ga v celoti razumejo, sledi nadgradnja. Učbenik ponekod že ponuja vaje za to, sicer pa
jih pripravi učitelj. Primeri:
Dodatno delo z besediščem (SBŽ 1a, str. 66)

Igranje dialoga po vlogah in/ali nadaljevanje
zgodbe (SBŽ 1a, str. 66)

Dve osebi odigrata pogovor in si izmislita
nadaljevanje.

Vse »lepe besede«, ki se pojavijo v dejavnosti,
umestimo v smiselne situacije ali dialoge: »Vso
srečo« rečemo, ko ima prijatelj izpit.

Špela: A res? Kakšen je njegov pes?
Manca: Velik in črn. Ampak zelo prijazen …

Tvorjenje variantnih besedil (SBŽ 1a, str. 91)

Udeleženci napišejo podoben oglas za stanovanje po
svoji izbiri.

Pogovor/pisanje na temo besedila po svojih
izkušnjah (SBŽ 1a, str. 54, 55)

Ko predelajo besedila iz učbenika, opišejo svoj
delovni dan.

Naloge za govorno in pisno sporočanje po danem vzorcu
Skozi celoten učbenik Slovenska beseda v živo 1a se pojavljajo
naloge z navodilom Vadite (primer s str. 45). Gre za dejavnost,
v kateri študenti v parih vadijo kratke dialoge tako, da krepko
označene spremenljivke nadomeščajo s ponujenimi
besednimi zvezami v stolpcih na desni. Vaja je manj zahtevna,
tako da se v njej dobro znajdejo tudi šibkejši udeleženci. Pri
tej dejavnosti je brez težav hkrati aktivna vsa skupina, učitelj
pa hodi med pari in jih posluša. Hitrejši in ambicioznejši
udeleženci lahko ob vaji dodajo svoje spremenljivke ali po
končanem govorjenju besedila napišejo po spominu.

Naloge za samostojno tvorjenje
Odrasli govorci, ki se učijo novega jezika, si pogosto želijo izraziti več, kot jim dopušča njihovo
trenutno znanje. Učitelj naj jih usmerja, da izrazijo čim več na preprost način in z že usvojenim
znanjem, namesto da jim neomejeno ponuja nove slovenske besede ali jih prepusti rabi slovarja. To
lahko doseže tudi tako, da vodi njihovo tvorjenje: ponudi nabor besed, sporazumevalnih vzorcev ali
iztočnic, ki naj jih upoštevajo v dani nalogi.
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Govorjenje
Dejavnosti za konverzacijo ali govorno poročanje se pojavljajo med učbeniškimi besedili in so
raznovrstne. Primera na str. 32 (SBŽ 1a):
Navodilo spodbuja udeležence, da poročajo o
svojem življenju.

Navodilo ponuja idejo za pogovor s sošolci.

Ko učitelj formira pare ali skupine udeležencev, ki delajo skupaj, mora paziti, kolikšen prispevek v
konverzaciji lahko da vsak posameznik. Razmisli naj, kdaj je dobro dajati skupaj boljšega in slabšega,
zgovornega in bolj tihega, dva, ki govorita isti prvi jezik ipd. Tu ni univerzalnega pravila, ampak je
treba vedno znova opazovati, kaj na posameznika deluje bolj stimulativno.
Druga stvar pa je, da mora učitelj pri skupinski konverzaciji ali poročanju paziti, koliko časa za
govorjenje nameni posamezniku. To je posebej pomembno v številčnejših skupinah: če v skupini z
osmimi udeleženci vsak opiše svojo ulico in pri tem govori pol minute, dejavnost traja štiri minute; če
pa je v skupini udeležencev več, taka dejavnost gotovo postane dolgočasna in na koncu drug drugega
ne poslušajo več.
Kadar udeleženci govorijo, se pojavlja tudi vprašanje, kako popravljati napake, ki ob tem gotovo
nastajajo: ali jih preslišati, si jih zapisati in popraviti kasneje ali udeleženca prekinjati in ga sproti
popravljati? Seveda je pomembno, da učitelj opozarja na pravilno izražanje, predvsem pa mora
poseči takrat, ko je oteženo razumevanje in udeleženci drug drugega ne razumejo. Sicer so ustrezni
vsi načini popravljanja napak, samo da udeleženca ne demotiviramo in mu omogočamo, da še naprej
napreduje.

Pisanje
Naloge za vodeno pisanje se večinoma navezujejo na preprosta praktična besedila. Nekatera pa bolj
spodbujajo k ustvarjalnemu pisanju (primer iz SBŽ 1a, str. 80).
Pri pisanju v razredu mora učitelj najti priložnost, da besedila tudi
popravi. Lažje je, če udeleženci dobijo nalogo za pisanje v parih ali
manjših skupinah, saj pri tem drug drugega popravljajo, učitelj pa
lažje že med poukom pregleda izdelke. Če takšno pisno nalogo
nekateri študenti naredijo bistveno hitreje kot drugi, je dobro
imeti za rezervo še kakšno krajšo dodatno dejavnost.
S stališča smotrne izrabe časa v razredu je gotovo najbolje, če
udeleženci čim več pisnih izdelkov naredijo kot domačo nalogo, učitelj pa jih popravi v času svojih
priprav na pouk. Redno naj pripravlja analizo tipičnih napak, ki se pojavljajo pri pisanju: značilne
primere izpiše, nato pa si jih pri pouku skupaj z udeleženci ogledajo in jih popravijo.
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Projektno delo
Ob vsaki enoti učbenika se ponuja priložnost, da udeleženci pripravijo kakšen skupinski izdelek. Če na
trenutno temo udeleženci tvorijo besedilo o sebi, lahko učitelj ta besedila združi, jih zbere v skupni
mapi ali objavi na družabnem spletnem omrežju, ki ga ustvari posebej za skupino. Na primer, po 3.
enoti so zmožni tvoriti besedili Moja ulica ali Zanimiva slika, po 5. enoti Moj delovni dan ipd.
Primeri projektov so navedeni tudi v nadaljevanju priročnika.
Če je v okviru tečaja organiziran dodatni program (npr.
ogled mesta, ekskurzija ali obisk gosta), lahko udeleženci
že zelo hitro izdelajo fotoreportažo. Takšna dejavnost ne
vzame veliko časa. Skupina izbere nekaj dobrih slik in
vsak napiše ali pove nekaj besed o dogodku. Slike,
besedila oz. posnetke nato učitelj ali kdo od udeležencev
združi v projekcijo ali film.

Besedni zaklad
Čeprav je stran z naslovom Besedni zaklad postavljena v osrednji del vsake enote, jo lahko
obravnavamo kadarkoli. Ogledamo si jo lahko že pred uvodom v novo enoto ali skupaj z
motivacijskimi dejavnostmi. Smiselno pa jo je še zadnjič preleteti ob zaključku enote, da preverimo,
ali so udeleženci res usvojili vse besede. Ta stran lahko predstavlja izhodišče za izdelavo osebnega
slovarčka.
Eden od preizkušenih pristopov za delo z besediščem je, da imamo vsako besedo iz Besednega zaklada na
svojem listku. Listke stresemo na mizo pred skupino udeležencev in jim damo različna navodila:
− Razdelite besede v dve kategoriji: razumem – ne razumem.
− Razdelite besede v skupine glede na pomen.
− Razdelite besede na težke in lahke.
Udeleženci tako razvrščajo besede, jih na glas izgovarjajo, drug drugemu razlagajo pomene in jih
postavljajo v smiselna sobesedila.
Takšne dejavnosti lahko izvedemo tudi tako, da stran z Besednim zakladom projiciramo ali jo povečamo na
plakat. Učitelj ali posamezni udeleženci z različnimi barvami označujejo besede, kot zahteva navodilo.

Besede iz Besednega zaklada lahko uporabimo v številnih jezikovnih igrah, kot so pantomima, risanje
besed, vislice ipd. Odličen dopolnilni učni pripomoček je zbirka sličic Slika jezika (Mihaela Knez idr.,
Filozofska fakulteta, 2013), ki zajema poimenovanja osnovnih pojmov 18 tematskih področij.

Slovnične strani
Na začetni ravni obravnavamo samo skrbno
izbrane slovnične vzorce. Učiteljeva naloga je, da
odmerja količino informacij, ki so jih udeleženci sposobni v nekem trenutku razumeti in uporabljati.
Obravnavane strukture se najprej pojavijo v smiselnih besedilnih primerih, sledijo preglednice, nato
pa kratka vaja za prvi stik z obravnavano strukturo.
Nekatere oblike so v tabelah učbenika zapisane v sivi barvi. To pomeni, da si jih udeleženci sicer lahko
ogledajo, ne pričakujemo pa, da jih bodo na tej ravni tudi usvojili oz. aktivno uporabljali.
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Pri delu v skupini se navadno pojavljata dve težavi: prva je, da se nekaterim udeležencem zdi slovnica
zelo abstraktna, druga pa, da želijo uporabljati pretežke strukture ali pa postavljajo vprašanja o
vsebinah, ki so na programu kasneje. Pri reševanju obeh težav je ključno učiteljevo posredovanje.
Učitelj si mora ob vsaki skupini posebej odgovoriti, ali bo pri razlagi slovnice uporabljal termine ali se
jim bo poskusil izogniti, ali mu bo to olajšalo ali otežilo delo. Po izkušnjah sodeč, je lažje naučiti
udeležence npr. pojem sklon in potem poimenovati sklone s številkami ali mednarodnimi
vzporednicami kot vedno znova razlagati, da v nekem kontekstu uporabljamo besedo s končnico -a, v
drugem z -o itn.
In kako reagirati, če udeleženci postavljajo vprašanja o stvareh, ki so na programu kasneje? Na
primer, že kmalu se pojavijo izrazi ime mi je, všeč mi je, torej fraze z osebnim zaimkom v 3. sklonu.
Udeležence najprej poskušamo prepričati, da gre za frazo in naj si jo poskusijo zapomniti kot celoto.
Če pa presodimo, da so sposobni razumeti malo slovnične terminologije, jim povemo, da vsebujejo
osebni zaimek, in jim v kakšni tabeli ali učbeniku te oblike pokažemo.
Udeležencem vedno priporočamo, naj se poskušajo izražati preprosto, z besedami in strukturami, ki
jih dejansko razumejo, in naj svojih idej ne prevajajo dobesedno iz prvega jezika.
Če imamo možnost, da v učilnici obesimo plakate, na steno obesimo prazne tabele, v katere v času
tečaja lepimo ali vpisujemo obravnavane oblike. Zabavno obravnavanje ali utrjevanje slovnice je, ko
učitelj pripravi slovnične preglednice v obliki sestavljank, ki jih udeleženci nato zlagajo skupaj.

Izgovor
Rubrika Izgovor se v učbeniku SBŽ 1a pojavlja po slovničnih straneh. Tukaj so zbrane besede, ki
vsebujejo težje glasove, npr. široke in ozke samoglasnike, sičnike, šumnike, r in l (gl. tudi Podrobno
kazalo, učbenik, str. 120). Ob tem mora učitelj upoštevati, da vse skupine tujih govorcev nimajo
enakih izgovornih težav pri učenju slovenščine. Včasih gre zgolj za individualne težave, večinoma pa
je to pogojeno s prvim jezikom. Na primer, nemško govoreči delajo napake pri izgovoru in zapisu
glasov s, z, š, ž, govorci nekaterih azijskih jezikov pri r in l itn.
Ker učbenik ni namenjen določeni skupini govorcev, mora učitelj presoditi, za koga in kdaj so
izgovorne vaje smiselne, in dodatno pripraviti še nove vaje, namenjene konkretni skupini.
Poleg izgovora težjih besed se v tej rubriki pojavlja tudi kratko besedilo z označenim/podčrtanim
besednim poudarkom. Prek obeh vaj udeleženci vadijo jasen izgovor in ustrezno mesto naglasa.
Vaji lahko izvedemo tako, da učitelj bere in skupina ponavlja za njim. Druga možnost je ena od oblik
nareka: učitelj narekuje, študenti zapisujejo in nato glasno berejo ali narekujejo drug drugemu. Tukaj
je možnosti več:
−
−
−

narekujejo si lahko v parih,
vsak dobi listek z nekaj besedami, ki jih narekuje celotni skupini,
izvedemo tekaški narek kot tekmovanje dveh skupin.

Branje za ambiciozne
V učbeniku SBŽ 1b Izgovor nadomesti rubrika Branje za ambiciozne, ki se pojavlja kot zadnja
dejavnost besedilnega dela učbenika. V zadnji, 9. enoti je dodano tudi Poslušanje za ambiciozne.
Učitelj naj udeležence opozarja, da jim v teh besedilih ni treba razumeti vseh podrobnosti, pač pa gre
za globalno razumevanje, ki ga preverja tudi naloga ob besedilu. Dejavnost velja predvsem za
spodbudo k branju in poslušanju slovenskih besedil nasploh.
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Ob koncu tečaja iz nepredelanih besedil iz te rubrike in iz rubrike Iz življenja pripravimo ponovitev oz.
vajo za branje, tako da jih udeleženci v omejenem času preberejo in rešijo naloge za preverjanje
razumevanja. Če takih nalog v učbeniku ni, jih pripravi učitelj.

Iz življenja
Zadnja stran enote ima naslov Iz življenja. Stran je namenjena popestritvi pouka in informiranju o
slovenski stvarnosti; tu so različni statistični podatki, ankete, forumski zapiski, članki, pesmi, šale,
fotografije Slovenije ipd. Na tej strani namenoma ni posebnih navodil za delo. Učitelj lahko ob njej
pripravi svoje naloge, lahko pa študenti samo iščejo, kaj razumejo. Ob strani se lahko razvije pogovor
v slovenskem ali tujem jeziku, udeleženci izrazijo svoje mnenje, dodajo še kakšno misel, ki se jim
porodi ob danem gradivu, ali vprašajo učitelja, kar jih zanima.
Naslov Iz življenja spodbuja vse, ki se učijo slovenščino kot tuji jezik, naj hodijo po slovenskem okolju
(realnem ali virtualnem, če se učijo slovensko v tujini) z odprtimi očmi in ušesi. Marsikaj zanimivega
lahko razumejo in izvejo mimogrede iz situacije, ilustracije ali konteksta.

Pristopi k vajam delovnega zvezka
Delovni zvezek je zbirka nalog za usvajanje in utrjevanje snovi, predstavljene v učbeniku. Zasnovan je
tako, da lahko večino nalog udeleženci rešujejo sami. Navodila so kratka, preprosta in prevedena v
angleščino. Vedno je nakazan tudi primer, kaj naloga od študenta zahteva. Dodane so rešitve, in sicer
za vse tiste naloge, kjer je rešitev enoznačna ali predvidljiva. Kadar je možnosti več, je naveden le
primer rešitev. Večina kreativnih nalog, ki predvidevajo bolj individualne rešitve, je v učbeniku, manj
pa jih je v delovnem zvezku. Te naj bi pregledal učitelj.
Za učitelja je pomembno vprašanje, v kolikšni meri reševati naloge iz delovnega zvezka pri pouku. To
je smiselno predvsem takrat, kadar udeleženci nimajo časa za domače delo, kar je pogosto pri
zaposlenih odraslih.
Kadar je možno, lahko vaje izvedemo tudi na bolj dinamičen način. Primere lahko narežemo na listke,
udeležence posedemo v krog (kot za igralno mizo), nato pa naključno vlečejo listke in ustno, kot igro,
rešujejo naloge.
Druga možnost je, da posamezne vaje rešujejo v skupinah. Skupine tekmujejo, katera bo prva rešila
vajo: vpisujejo odgovore in drug drugemu pomagajo. Skupina, ki prva brez napak reši vajo, dobi
točko. Na koncu serije vaj naj ima učitelj pripravljene simbolične nagrade.
Pri teh načinih reševanja vedno ostaja možnost, da udeleženci vaje pisno rešijo še doma in tako
dodatno ponovijo obravnavano snov.

18

