Zdravo,
kako si kaj? Si razmišljal o tem kateri predmet ti je najbolj pri srcu, zdaj ko šola
poteka na daljavo? Je isti kot drugače? Katerega predmeta se pa najtežje lotiš?
Si se lotil stripa, kjer si moral razmišljati ravno o tem?
Ker verjetno se zdaj še težje lotimo stvari, ki jih ne maramo tako zelo. In mogoče je
ravno zato pomembno, da vemo, katere stvari so to, da lahko načrtno poiščemo
načine, kako jih narediti bolj zanimive.
Ker na to, katero snov moraš znati v 7. razredu, nimaš veliko vpliva. Imaš pa
ogromno vpliva na to na kakšen način se boš lotil tudi najbolj nezanimivih tem.
Zato bova današnjo uro posvetila temu, na kaj imaš vpliv v svojem življenju.
Natisni ali na list papirja preriši spodnjo sliko (brez skrbi, ni potrebno risati sove
)
in jo zapolni s stvarmi, ki jih lahko v življenju nadziraš (kvadratki znotraj kroga) in s
stvarmi, ki jih ne moreš nadzirati (kvadratki zunaj kroga).

Primer: Tega, da se moraš za dobro oceno naučiti določiti glagol, ne moreš nadzirati.
Lahko pa nadziraš, kako se boš lotil učenja na bolj zabaven način in kakšen odnos
boš imel do tega (se spomniš najinih pogovorov o avtu, katerega smer določajo naša
vedenja in misli?). Spomni se čim več primerov in se osredotoči na stvari, ki jih lahko
nadziraš.
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Tvoja naloga je zdaj ta, da se osredotočaš na stvari, ki jih lahko nadziraš, saj imajo le
te vpliv na spremembe v tvojem življenju.
In ena od takih stvari je, da imaš moč, da ugotoviš načine na katere se najlažje učiš.
Takrat postane učenje tudi bolj zanimivo. Zato bova preverila kateri učni stil je pri tebi
prevladujoč.
Na spodnji povezavi najdeš vprašalnik, ki ga izpolni. Kateri je tvoj prevladujoč učni
stil?
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/publikacije/mud2012/pzu_1_9-10_ucnistili.pdf

Na spodnji povezavi pa najdeš razlago učnih stilov in predvsem uporabne nasvete, ki
jih lahko uporabiš pri učenju.
http://cankarzna.splet.arnes.si/files/2020/01/zaznavni_stili.pdf
Preizkusi kakšnega – način učenja lahko nadziraš!
Za konec pa še misel, ki te naj spremlja med učenjem, saj imaš nadzor tudi nad
svojimi mislimi:

Imej lep vikend!

Nataša
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