Razvijanje mišljenja in
ustvarjalnosti.

Druženje z najboljšo
prijateljico lutko Rosie the
Rat, ki bo v pomoč, ko se
zatakne.

Razvijanje lepe izgovorjave
in ljubezni do jezika.

Priprava lutkovne predstave
za starše.

Pridobivanje angleškega
besedišča s pomočjo
didaktičnih zgodbic, pesmic,
z gibanjem in telesnim
odzivom.

2 učiteljici:
profesorica angleščine in
lutkovna animatorka.

Majhne skupine

Lutkovna predstava

Priprava angleške knjigice

Hrenova 13
1000 Ljubljana

INFORMACIJE
041/933 405 (Sonja)
070/245 207 (Eva)

Datum:

PODPIS STARŠA/SKRBNIKA

KONTAKTNI TELEFON

E-NASLOV

NASLOV PLAČNIKA

PLAČNIK TEČAJA

LETNICA ROJSTVA

IME IN PRIIMEK OTROKA

V URICE ANGLEŠČINE IN LUTKOVNE
ANIMACIJE

PRIDRUŽITE SE NAM
Klepet z Rosie the Rat

PRIJAVNICA

O T R O C I

IMAMO IZJEMNE
REZULTATE

OD 5-8 OTROK NA
SKUPINO

SREČANJA
ORGANIZIRAMO ENKRAT
NA TEDEN
PO ENO URO (60minut)

SKUPINE OBLIKUJEMO
PO PREDZNANJU

ZA OTROKE OD
4. LETA STAROSTI

ANGLEŠKE URICE
Z LUTKOVNO
ANIMACIJO

Sonja Sentočnik je v 90. letih je vodila
izjemno priljubljeno privatno šolo za
tuje jezike Čenča v Mariboru. Pred tem
je bila profesorica angleščine na
gimnaziji, nato pa je dobrih deset let
delala na Zavodu RS za šolstvo kot
svetovalka učiteljem, med drugim je
bila v strokovni skupini, ki je postavila
model
zgodnjega
poučevanja
angleščine v Sloveniji. Po opravljenem
doktoratu iz edukacijskih ved v ZDA se
je podala na samostojno pot in
ustanovila Hišo znanja dr. Sentočnik.
Svoje poslanstvo vidi v podpori in
širjenju čudovitih potencialov, ki se
skrivajo v vsakem otroku in za katere
verjame,
da
se
z
ustreznim
pedagoškim vodenjem razcvetijo.
Eva Babič se z lutkovno animacijo
ukvarja štiri leta, izpopolnjuje se pri
priznanem lutkovnem animatorju in
profesorju Branetu Vižintinu. Dve
leti
deluje
samostojno,
njeni
pomembnejši
projekti
so
povezovalka z lutko na koncertu
otroškega godalnega orkestra KD
Stična,
voditeljica
lutkarske
delavnice v organizaciji Zveze
kulturnih društev Ivančna gorica,
aktivno je sodelovala pri izvajanju
delavnic “Poj, ne jezi se“ s priznanim
violistom in violinistom Bojanom
Cvetrežnikom. Razen z lutkarstvom
se ukvarja tudi s prevajanjem otroške in
mladinske literature, med drugim je
prevedla priljubljeno Ledeno kraljestvo
in serijo otroških enciklopedij. Leto dni
se je šolala na izmenjavi v ZDA.

