NAVODILA ZA UČENCE 1. – 3. RAZREDA
V ČASU IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO
POGOVOR O DELU
Starši, otrokom v pogovoru povejte, da jim zaupate, da bodo sami zmogli opraviti
svoje delo, v popoldanskem času pa mu boste na voljo za pomoč.

PRIPRAVA DELOVNEGA OKOLJA
Otroci naj si pripravijo delovno okolje tako, da si
pospravijo in očistijo ves nepotrebni material v bližini
delovne površine (moteče dejavnike, ki jih uporablja
sicer za hobi). Za delovni kotiček naj poskrbijo sami.

Popoldan ali zvečer naj si pospravijo delovno površino
in jo pripravijo za naslednji dan.

,
Starši poskrbite za računalnik in internetno povezavo,
ki jo bodo otroci potrebovali. Ne pozabite poskrbeti
tudi za spletno varnost.
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UREJENOST
Zjutraj naj se otroci uredijo kot za v šolo: zajtrk,
primerna oblačila, umivanje itd. To bo vplivalo na
njihovo razumevanje, da gre za delo in ne za

,

počitnice.

,

,

URNIK
Za uspešno delo doma je ključno, da si dobro organizirate čas. Otroci naj si še pred delovnim
tednom pripravijo urnik dela in ga predstavijo staršem, ki ga po potrebi dopolnite. Natančno
naj določijo:


čas za vstajanje, jutranjo toaleto in
zajtrk,

,


čas za delo,



čas za odmore in kosilo,

,

,


čas za branje in



čas za fizično aktivnost.

Ob koncu dneva ponovno preglejte svoj načrt dela in obkljukajte

, kar ste opravili. Če

katere izmed nalog slučajno niste uspeli narediti, jo označite in dopišite k naslednjemu dnevu.
Zapišite si snov ali nalogo, ki je niste razumeli, in prosite učitelja za dodatno razlago.
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POUK IN URNIK POUKA
Pouk bo potekal preko komunikacijskega
kanala v eAsistentu (Kanali, Sporočila, Oglasna
deska) po urniku, ki ga učenci imajo.

Vsak večer boste prejeli navodila za pouk na daljavo za naslednji dan.
Učenci lahko opravijo delo tudi izven časa, ki je namenjen pouku, saj potrebujejo pri delu
pomoč staršev.

PREDSTAVITEV DELA
Popoldan naj otroci predstavijo svoje delo staršem. Pokažite jim
iskreno zanimanje za njihov napredek in ne želje po nadzoru. Na
ta način boste hitro ugotovili, kako otroci napredujejo z delom in
če potrebuje pomoč.

KAJ PA, ČE DOMA OSTANE VEČ OTROK?
V tem primeru, naj ima vsak od njih svoj delovni prostor. Če si otroci sobo delijo, določite
pravila glede motenja drug drugega pri delu. Pri nekaterih otrocih bo to lahko priložnost za
medsebojno pomoč in večjo povezanost.
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