UČENJE UČENJA – NA DALJAVO –
KAKO?
Pozdravljeni, petošolci!
Kako je minil prvi teden ponovnega šolanja na
daljavo? Vam gre?



Označi si, kaj si že opravil. Več kljukic, večje
veselje 



Če vidiš, da šolske obveznosti zlahka opravljaš,
prosi učitelje ali starše za dodatno obveznost.
Pobrskaj po sledu za kak miselni izziv ali
pomagaj sošolcu – pokliči ali piši komu, za
katerega meniš, da bi bil vesel tvoje pomoči.



Na voljo imaš Bralno značko! Čeprav so knjižnice
zaprte, lahko prebiraš knjige z domačih polic ali
s platforme Biblos.



In ne pozabi: v šoli je dan razdeljen z odmori,
tudi doma ne pozabi nanje! Pojdi na svež zrak,
teci tri kroge okrog hiše, razmigaj se 



Pri slovenščini ti lahko pomaga Ul, avtor
kanala Slova na izi.



Dolge dneve lahko popestriš z ogledom
znanstvenih poskusov. A če si jih želiš lotiti tudi
ti, velja biti previden. Pri nekaterih potrebuješ
pomoč odraslih.

V tem tednu smo se vsi bili primorani prilagoditi
novemu načinu učenja – na daljavo.
Spodaj so strnjeni napotki za učinkovito delo.
Preveri tudi spletno učilnico za DSP.


Poišči si miren kotiček, ki bo v tem času samo
tvoj.



Sestavi si urnik. Verjetno bodo tudi starši
veseli, če boste nekaj ur na dan namenili delu v
tišini, brez naprav. Takrat jih uporabi le, če to
terja delo za šolo.





S starši se dogovori, kdaj jih lahko zmotiš s
svojimi vprašanji za šolsko delo. Tudi oni sedaj
delajo od doma in potrebujejo mir, da se lahko
posvetijo službenim opravilom. Z veseljem pa ti
bodo pomagali, ko bodo imeli za to čas in,
seveda, če bodo znali.

Prav zato ker starši ne vedo vsega (morda ti
znajo pomagati pri slovenščini, ne pa tudi pri
matematiki ali angleščini), vzpostavi stik z
učitelji. Veseli te bodo. Za pomoč lahko vprašaš
tudi brata ali sestro, prijatelje in sošolce. To bo
dober izgovor, da jih pokličeš.

Se tipkamo!  Učiteljica Anita

Viri: https://casoris.si/pouk-

na-daljavo-orodja-ideje-in-podpora-za-ucitelje-pa-tudi-starse-in-otroke/

