»Mladina brez meja: prosti čas z medkulturno dimenzijo«

PROJEKT V OKVIRU EVS PROJEKTA

LAPBOOK

Lapbook

PREDGOVOR

Pred vami je brošura, ki je nastala ob
zaključku EVS projekta na MDPM za Goriško z
naslovom "Mladina brez meja: prosti čas z
medkulturno dimenzijo". Od junija 2017 do
februarja 2018 smo gostili EVS prostovoljca
Arthurja Manzinella iz Francije, ki je poleg
sodelovanja na vseh aktivnostih organizacije
izpeljal osebni projekt "Lapbook".

Prav Arthurju gre velika zahvala, da je v naše
okolje prinesel nove in sveže ideje. S projektom
Lapbook je poleg nas tudi učitelje in starše
seznanil z učno tehniko, ki je primerna za
različne starosti otrok.

Z izmenjavo zgibank med OŠ Milojke Štrukelj iz
Nove Gorice in OŠ Suzanne Lacore v Saint Andre
de Cuzbac v Franciji, so učenci spoznavali
drugo kulturo, jezik in narod. Zahvaljujemo se
obema šolama za sodelovanje pri projektu.

KAJ JE LAPBOOK?

"Lapbook" je zgibanka, v kateri so
predstavljene informacije o določeni temi v
majhnih knjigah, v obliki harmonike, žepov,
zavihkov, slik itd. Omogoča, da
različnih starosti

otroci

preko kreativnosti in igre

predstavijo veliko informacij o določeni temi.

"Lapbook" je prvi opisal Dinah Zike leta 1992, v knjigi
»Big Book of Books and Activities: An Illustrated Guide
for Teacher, Parents, and Anyone Who Works With
Kids!«
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KAKO JE PROJEKT POTEKAL?

Projekt Lapbook smo izvedli v
sodelovanju dveh šol, OŠ Milojke
Štrukelj Nova Gorica in OŠ Suzanne
Lacore v Saint Andre de Cuzbac v
Franciji.

Učenci 4. in 5. razreda OŠ Milojke
Štrukelj so v času podaljšanega
bivanja pripravili zgibanke
»Lapbook« o Novi Gorici in
Sloveniji.

Oblikovane zgibanke so bile
razstavljene na OŠ Milojke Štrukelj
do novembra, nato pa smo jih
poslali

v Francijo, kjer so otroci OŠ

Suzanne Lacore v Saint Andre de
Cuzbac raziskovali in se seznanili z
značilnostmi Slovenije in Nove
Gorice.

Učenci iz Francije so učencem OŠ
Milojke Štrukelj poslali svojo
predstavitev v obliki igre »Ugani
kdo« in kasneje še svoje zgibanke
»Lapbook« o Bordeaux in Saint
Andre.

Otroci so pri projektu izmenjave
pokazali veliko radovednosti,
kreativnosti, inovativnosti in
navdušenja. Ob koncu projekta je
Arthur izdelal tudi kratko
predstavitev projekta na plakatu, ki
je razstavljen v naših prostorih
MDPM za Goriško.

KAKO JE PROJEKT POTEKAL?

KAKO IZDELAMO LAPBOOK?

trši papir A3 ali A4 (odvisno od
obsežnosti snovi)
prepognemo kakorkoli, tako da
dobimo zaprto zgibanko

organiziramo prostor na papirju

izberemo pomembne
informacije o temi, ki jih bomo
vključili v zgibanko

pripravimo slike, sheme, narišemo,
zalepimo razne oblike, ki jih
dopolnimo, napišemo kratko in
jedrnato

uporabimo različne barve,
barvan papir

lahko oblikujemo uganko,
kviz, družabno igro itd.

UPORABNOST LAPBOOK ZGIBANKE

Pri oblikovanju in pripravi Lapbook zgibank
otroci razvijajo motoriko rok (striženje s
škarjami, risanje, barvanje), se učijo učenja, torej
organiziranje vsebine, da si jo čim bolj zapomnijo
(določanje bistvenih in nebistvenih stvari o temi,
oblikujejo pesmi, uganke, izdelajo 3D oblike).

"Lapbook" daje otrokom oprijemljiv, konkreten
izdelek, ki ga lahko pokažejo prijateljem in
družini. Z razlago in opisom zgibanke lahko
vsakič znova, pregledajo bistvene informacije o
določeni temi in si vsebino zapomnijo.

"Lapbook" je primeren za različne starosti otrok
in za različne vsebine. Uporabljamo ga lahko za
usvajanje ali ponavljanje snovi. Pri otroku
spodbuja samostojnost in učenje učenja.

Zgibanke učencev OŠ Milojke Štrukelj o Novi Gorici

Zgibanke učencev OŠ Milojke Štrukelj o Sloveniji

Zgibanke učencev OŠ OŠ Suzanne Lacore v Saint-André-de-Cuzbac o
Bordeaux in Saint-André

KATERI CILJI SO BILI DOSEŽENI?
Otroci so tekom projekta spoznali francosko oziroma slovensko
kulturo, jezik in narod. Ugotavljali so po čem se razlikujeta in v
čem sta si podobna.
Učenci so vežbali striženje s škarjami (motorika rok), izbirali za
njih pomembna dejastva o mestu/državi, ki bi jih radi predstavili
otrokom v drugi državi, na kreativen in zabaven način.

Učenci so z radovednostjo in iskricami v očeh raziskovali Lapbook
in ob tem izvedeli veliko informacij o državi, kraju, ki je bil v
zgibanki predstavljen.

Hkrati so spoznali tudi pomembnost znanja in uporabe angleškega
jezika, ali kot se je eden izmed otrok izrazil: "Če znaš angleško
lahko govoriš s komerkoli na svetu!"

UGOTOVITVE

Lapbook tehnika ima svoje prednosti in pomanjkljivost.

- primerna je za otroke različnih starosti;
- spodbuja kreativnost, inovativnost in razvoj motorike rok pri
otrocih;
- primerna je za družboslovne in naravoslovne vsebine (iz
učnega načrta);
- spodbuja povzemanje snovi iz tekstov v kratke in enostavne
stavke, besede, slike ipd.;
- spodbuja samostojnost pri učenju vsebine;
- spodbuja in omogoča dolgoročno pomnjenje snovi.

Pomanjkljivost tehnike izdelave zgibank je časovna
in veliko priprave, vendar je vredna svojega časa.

Zgibanke učencev iz Francije o Bordeaux in manjšem
mestu Sanit Andrea, kjer je sodelujoča OŠ.

zamudnost

"Lapbook" omogoča,
da otroci postanejo pri učenju samostojni...

UŽIVAJTE V USTVARJANJU
IN UČENJU
Lapbook je zakon! :)

