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Zbiranje podatkov je potekalo od 6.4.20, 18:20 do 9.4.20, 15:49

Sem učenec/-ka: (n = 53)

Kaj meniš o učenju doma? (n = 51)

  pogrešam razlago učitelja

  mi gre dobro, enako mi je.

Pri učenju na domu imam na razpolago:  (n = 53)

Možnih je več odgovorov

09.04.2020 Stran 1 / 7



www.1ka.si ANKETA ZA UČENCE OD 1. DO 5. RAZREDA

Koga najbolj pogrešaš? (n = 53)

Ali si v stikih s svojimi prijatelji in sošolci? (n = 53)

Koliko časa približno vsak dan porabiš za učenje? (n = 53)

Pri šolskem delu doma mi NAJVEČ pomagajo: (n = 53)

  delavni zvezki

  starši in brat

  babi in starši

  brat
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  mami

Kakšne naloge imaš najraje?  (n = 53)

Možnih je več odgovorov

  brat

Ali si kdaj prosil učitelja za dodatno pomoč ali nasvet? (n = 53)

Do sedaj prejetih VSEH nalog je bilo: (n = 52)
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 Ko sem poslal opravljene naloge, mi je učiteljica: (n = 50)

Odgovora moje učiteljice o moji uspešnosti opravljenih nalog sem bil: (n = 51)

Pri učenju na domu lahko rečem, da: (n = 51)

  znam vse kar sem se naučila

  razumem

Največ novega znanja sem usvojil pri predmetih (lahko zapišeš samo enega ali pa več):

  slovenščini

  mat,

  matematiki, slovenščini, spoznavanju okolja

  mat, slo

  tja, nit,dru

  pri slovenščini in matematiki.

  matematiki , slovenski jezik

  matematiki in slovenščini

  nit, mat

  matematika in slovenščina

  slovenscina
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  naravoslovju in tehnike

  pri vseh.

  matematika in spoznavanje okolja

  slj

  slovenščina in matematika

  mat, slj

  slovenščini, matematiki in družbi.

  mat

  matematiko in naravoslovje

  nit in mat

  matematika

  mat,slo,nit,špo,gos

  matematika in slovensćina

  matematiki

  matematiki  in  slovenščini

  matematika, slovenscina

  slj, mat, spo

  dru,slj,mat.

  mat in nit

30 / 34

Kaj te najbolj moti pri učenju na daljavo?

  razlaga

  roki in datumi oddaje pri nekaterih predmetih

  da ni razlage učitelja

  nic

  ni razlage učiteljev

  ni razlage učiteljice

  nič me ne moti. nova izkušnja.

  bratec

  nič

  ni razlage uciteljice

  pri učenju me nič ne moti.

  da ne smem biti v šoli

  da ne vidim učiteljice

  da nam učiteljica ne more pokazati na tablo

  da se ne morem pogovarjat

  da ni učiteljeve razlage

  da ne slišim učiteljičine razlage v živo.

  razlaga učiteljice v živo.

  veliko nalog

  da  moram delat z staršami

  razlaga snovi

  da nimamo toliko razlage kot v soli

  manjkajo mi razlage učiteljice

  /

  da ne morem komunicirat z učiteljem pogrešam razlago

  vse je okej

  da ni razlage ,ki je takšna kot v šoli

  da moreš skos gledati v računalnik

  da mormo tolko pisat

  nič me ne moti
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Kaj še lahko počneš doma, potem ko zaključiš s šolskim delom?

  berem, igram

  grem na sprehod, se igram, opazujem naravo

  vse

  lahko se igram.

  lahko grem na učimse.com,svež zrak.

  igra nogomet,se ukvarjam z živalmi

  gibanje , igranje , družabne igre

  igram se

  nic

  se igram z družino.

  igram, pomagam starsem

  ne kaj dosti

  ustvarjam

  igram, izdelujem, hodim peš, se igram s psičko, pomagam pri delu.

  igram igrce, večino časa pa smo zunaj v naravi.  tudi vadim kaj za šolo

  igram,gledam  risanke....

  igram igrice

  se ukvarjam z vrtovi.

  počivam,norim z žogo

  sem zunaj, hodim na sprehod, plešem in rolam

  treniram

  kolesarim, pečem pecivo,grem v hlev

  igram, sem zunaj

  poslušam glasbo, berem knjigo, popravljam sobo...

  grem ven igrat

  igram fifo in treniram nogomet

  berem ponavljam snov

  igram, kolesarim, hodim na sprehode, pomagam delat..

  kolesarim, se igram zunaj, se igram s kockami, pomagam na kmetiji

  lahko grem ven se igrat, z morsko deklico, lahko tudi risanke gledam.
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Nam želite še kaj sporočiti(predlogi, pohvale, spoznanja, vprašanja…)?

  pogrešam učitelje in sošolce.

  ja

  /

  pohvale učiteljici!

  pohvala učiteljici sonji ambrož za trud, saj sestavi dobre razumne naloge..

  da bi bilo manj nalog

  ne

  ja to,da vas pogrešam

  nee

  nimam nič takega

  šolski ritem se podere, otrok dela nalogo in to je vse tistega učenja kot je bilo prej po šoli sedaj dotatno ni tako veliko.

  nekateri učitelji so pripravili naloge ob katerih sem se velio naučil in se tudi zabaval ( nit, gum,tja- preveč ampak fajn

  doma mi je fajn, se mi zdi da mi gre kar dobro, samo pogrešam učiteljico in prijatelje.

  da bi se videli preko skaypa

  pohvala učiteljici

  ne hvala.

  zanima me kdaj bodo zopet odprte šole?
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  pogrešam šolo (vas in sošolce).

  da vse naloge za teden dobimo v ponedeljek

  je kar zanimivo

  učenje preko spleta bi bilo priročno  uporabljati,ko smo bolni in ne moremo iti v šolo.

  sedaj pa ze pogresam solo, ker smo predolgo ze doma.

  pogrešam šolo sošolce učitelje komaj čakam da se vrnem v šolo

  hvala ker se trudite in nam pošiljate delo

  upam,da se kmalu začne šola,saj jo že pogrešam.

  upam, da se še vidimo v šoli to šolsko leto.

  veselim se nalog

  ne.

  komaj čakama da se vrnem k prijateljem in na nogomet

  pohvalila bi učiteljico sonjo ker daje spodbudo otroku da še naprej uspešno rešuje naloge, tudi opozori kjer naj bo bolj pozorna.
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