
 

DSP socialnega pedagoga na daljavo 
Pripravila: Nataša Hauzer, univ. dipl. soc. ped 

Zdravo, ponedeljek je in s tem nov delovni 

teden. Tudi tokrat malo drugačen, ker še 

vedno poteka šola od doma. 

Zdaj že imaš izkušnjo kako se je učiti od doma. Dajva narediti 

to izkušnjo v tem drugem tednu še boljšo! Zato pa je potrebno najprej dobro 

ovrednotiti pretekli teden in pogledati kaj je bilo dobrega, kje pa je možno še kaj 

izboljšati. 

1. KORAK: 

Doma vzemi 3 majhne liste papirje – enega pobarvaj rdeče, drugega rumeno in 

tretjega zeleno. 

2. KORAK 

Prosi enega od staršev, da prebere naslednje trditve. Če se s trditvijo popolnoma 

strinjaš, pokažeš zelen listek; če se strinjaš delno, pokažeš rumen listek in če se ne 

strinjaš, pokažeš rdeč listek. Lahko pa trditve tudi prepišeš in jih samo pobarvaš z 

barvo, ki ustreza odgovoru. 

• V prejšnjem tednu sem naredil vse naloge za šolo. 

• V prejšnjem tednu sem se dobro počutil. 

• Strah me je korona virusa. 

• Šola na domu je zabavna. 

• Doma se veliko naučim. 

• Všeč mi je, da imam veliko prostega časa. 

• Sam se lotim nalog za šolo. 

• Težko mi je, ker nimam dodatne razlage učitelja. 

• Med učenjem si vzamem odmor. 

• Všeč mi je, da imam več časa za druženje z družino. 

 

3. KORAK: 

Glede na odgovore skupaj s starši razmislite kako bi lahko učenje na daljavo bilo še 

uspešnejše. 

Če pa potrebuješ pomoč pri iskanju izboljšav, da bo šola doma potekala čim bolje, 

me pa s starši kontaktirajte na: natasa.hauzer@gmail.com in bomo skupaj poiskali 

možne rešitve tam, kjer se pojavlja največ težav. 

IN ŠE IZZIV ZA PROSTI ČAS: 

• Starše, brate ali sestre povabi k igranju družabnih iger. 

• Starše prosi, če lahko pomagaš pri kuhanju kosila. Super je izkoristiti čas 

doma, da se naučimo skuhati kakšno novo jed. 

• Skupaj si oglejte film (moj predlog je film Vrvež v moji glavi – Inside out) in se 

o njem pogovorite. 
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