
 
                                                                                                    

 
                                              

 

Mini-Maxi 
20-urni intenzivni tečaj nemškega jezika za najmlajše 

 
Učenje tujega jezika v zgodnjem otroštvu ima precejšen pomen, saj poučevanje poteka spontano, nevsiljivo, 
preko igre in gibanja. Zgodnje učenje je namenjeno predvsem temu, da otroci tuj jezik slišijo, se nanj 
navadijo in ga ozavestijo. Vse to jim bo olajšalo kasnejše učenje tujega jezika. 
Pristopi, tehnike in metode so prilagojene vsaki skupini posebej, starosti, predznanju in splošnemu 
zanimanju. Vse poteka nevsiljivo, preko igre, komunikacije, gibanja, plesa in petja, sprehodov v naravi in 
opazovanja sveta okrog sebe, predvsem pa temeljijo na konkretnih in življenjskih, praktičnih situacijah. 
 

Učenje je dosti bolj efektivno, če je sproščeno, zabavno in predvsem neobremenjeno. 
Vodja programa:  
profesorica nemškega jezika in prevajalka s smislom za otroke in bujno domišljijo. Jezika se je naučila 
intuitivno in ga tekoče govori že od svojega 3. leta starosti. 
Struktura skupin: 
skupino sestavlja 6 - 8 otrok. 
Starostna struktura: 4 - 6 let (skupina Mini), 7 -10 let (skupina Maxi). 
Urnik:  
5 dni oz. 20 ur od ponedeljka do petka, od 8. do 12. ure 
Termina: 6. - 10. 7. 2015 (skupina Mini), 10. - 15. 8. 2015 (skupina Maxi). 
Lokacija: 
Tečaj bo potekal v Učilnicah IV. letni časi v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Cesta Žalskega 
tabora 2, 3310 Žalec. Po dogovoru bo tečaj potekal tudi v INFO centru Ribnika Vrbje (odvisno od vremena). 
Cena: 
Končna cena 5-dnevnega tečaja je 120 EUR/osebo.  
Cena vsebuje intenzivni tečaj nemščine, malico, sadje in napitke. 
Prijave in način plačila:  
Prijave sprejemamo v TIC-u Žalec na telefonski številki 03 710 04 34 ali po e-pošti zkst.tic@siol.net oz. so 
prijave možne po telefonu na 040 204 337 (Saša) ali po e-pošti: sasa@via-alba.com . 
Način plačila:  
Na osnovi prijave boste prejeli dve položnici. Akontacijo na prvi položnici  (40 EUR) je potrebno poravnati v 
roku sedmih dni od prijave, drugo položnico pa najkasneje do začetka tečaja.   
 
 

 
 
 
  

POSLOVNA ENOTA ŽALEC 
Mestni Trg 7, SI - 3310 Žalec 
www.via-alba.com :: info@via-alba.com 

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec 
Aškerčeva 9a 

SI - 3310 Žalec 
www.zkst-zalec.si   ; www.turizem-zalec.si 
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