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In je pred nami nov teden. Upam, da si si med vikendom nabral energije zanj. 

Danes ti najprej pošiljam idejo, s katero si lahko pomagaš pri učenju. 

• Paukova metoda: 

Ko se moraš naučiti določeno snov oziroma poglavje, si vzemi prazen list in ga 

razdeli na dva dela. V levi del zapiši »pomembne informacije«, v desni del pa 

»ključne besede«. 

Naslov: 

Pomembne informacije Ključne besede 

 
 
 
 
 

 

 

- Preberi celotno besedilo. 

- V obliki povedi zapiši informacije, ki se ti zdijo pomembne. 

- Iz leve strani izpiši le bistvene besede na desno stran. 

- Prepogni list in ponovi snov samo po ključnih besedah. 

- Poskusi to strategijo uporabiti pri različnih predmetih in čim bolj pogosto. 

- Besede lahko pišeš tudi z različnimi barvami – glede na sklop, na katerega se 

nanašajo. 

 

• Poleg učenja boš pa v tem tednu posvetil čas tudi 

razmišljanju o svoji družini. In sicer boš ustvaril 

vaše družinsko drevo.  

Družinsko drevo je način spoznavanja svojih prednikov. 

Imenujemo ga tudi rodovnik. Pri izdelavi najprej 

izhajamo iz sebe in sestavljamo drevo po prednikih 

nazaj. Torej naši starši, njihovi starši, starši starih 

staršev ... Torej njihovi otroci, otroci teh otrok in tako 

naprej. Tvoja naloga je, da sestaviš čim večje družinsko 

drevo. Da pa bo drevo bolj pregledno, uporabljaj 

različne barve in oblike za določanje povezav. Na 

primer s posebno barvo označi tiste, ki so se v družino 

s poroko priženili ali primožili. Zraven še lahko narišeš 

krogce, ki so lahko ženske in kvadrati moški …Če pa 

želiš svoje družinsko drevo še nadgraditi, pa lahko za 

vsakega pripišeš še letnice rojstva ter smrti, kraj rojstva, 

poklic in še kaj. Da bo tvoje drevo čimbolj polno, pokliči 
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še stare starše, da ti ga pomagajo zapolniti, saj bolje poznajo svoje prednike. Spodaj 

pa je še primer, kako lahko izgleda tvoje družinsko drevo, bodi ustvarjalen, uporabljaj 

barve, dopiši še kakšne podatke … lahko ga oblikuješ čisto po svoje. Drevo si nekam 

shrani, mogoče si ga kam nalepiš, da si ga boš lahko zopet ogledal, ko boš želel. 

 

Ne pozabi, pričneš pri deblu čisto spodaj - kamor napišeš svoje ime (narediš okvirček 

za boljšo preglednost), nadaljuješ v krošnjo, ta naj postane čimbolj mogočna in 

razvejana. Družinsko drevo je lahko tudi lepo darilo nekomu. 

 

Želim ti lep teden. 

 

Nataša 

 

 


