NAVODILA ZA DELO NA DALJAVO TJA1 3. TEDEN
Spoštovani starši, hvala za vaše odzive. Vaše povratne informacije so zelo dragocene,
saj so osnova za nadaljnje delo. Če imate kakršnekoli težave ali zadrege, jih bomo
skušali reševati skupaj in sproti, zato vas vabim k sprotni komunikaciji.
Mislim, da vam gre zelo dobro. ☺
Navodila sestavljam za cel teden zato, da lahko lažje načrtujete družinsko življenje ob
delu na daljavo. Morda boste en dan zelo uspešni, saj bo otrok zelo motiviran za delo,
kak drug dan pa se z delom ne boste premaknili nikamor. Nič hudega. Oboje je v redu.

PONEDELJEK, 30. 3. 2020 in ČETRTEK, 2. 4. 2020
Ta teden vam pošiljam v reševanje polo za bralno značko. Navodila so razdeljena na
dva dela, za tiste, ki ste osvežili vsebino knjižic in tiste, ki tega (še) niste storili.

a) PREBERITE, ČE STE OSVEŽILI VSEBINO KNJIŽIC
Skupaj z otrokom pregledamo polo: koliko nalog ima, kakšne so. Pripravimo
potrebščine: pisalo in/ali barvice.
Izpolni naj podatke v glavi pole (ime, …).
Preberite navodilo naloge. Otrok naj nato (s svojimi besedami) pove, kaj mora
narediti. Preberite tudi besede ali imena v nalogi, saj otroci še ne berejo (angleško).
Zelo pomembno: ne pojasnjujte, kaj mora narediti. To mora razbrati sam. Če je
treba, navodilo ponovno preberite in ga vodite z vprašanji: kaj boš naredil, kaj
potrebuješ za to nalogo, kako je rešen primer. Res je pomembno, da ne dajete
dodatnih navodil ali rešujete namesto otroka. Če opazite, da rešuje napačno, se
skušajte zadržati in ne popravljajte.

b) PREBERITE, ČE NISTE OSVEŽILI VSEBINE KNJIŽIC
Če niste uspeli pregledati knjižic, nič hudega. Vprašajte otroka, ali bi kljub temu
reševal polo. Če je za to, preberite besedilo zgoraj. Če noče, ga ne silite. Morda jo
lahko reši kdaj kasneje – če bo želel.
Rešitve in točkovnik vam bom poslala naslednji teden – če ju boste potrebovali ☺.

Za drugo uro (ali obe ali prvo, kakor želite) bom izkoristila priložnost, ki je nimam v šoli.
Želim, da se pozabavate z igricami, ki so dostopne tu:
https://interaktivne-vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/anglescina_meni_1_3.html.
Želim vam dobro delo in vas lepo pozdravljam, Alenka Paternoster

