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Zbiranje podatkov je potekalo od 25.3.20, 12:50 do 27.3.20, 16:58

Skupina (n = 75)

Izberi razred (n = 74)

Za dostop do spleta uporabljam naslednje naprave... (n = 75)

Možnih je več odgovorov
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Znam uporabljati računalnik?  (n = 75)

Možnih je več odgovorov

Kako uskladiš delo z ostalimi družinskimi člani? Kratko opiši

  delam sam,če rabim pomoč pokličem mamo

  se zmenimo kdo bo kaj delal ker nimamo toliko računalnikov in tablic ter telefonov

  ko rabijo kaj jim pomagam in oni tudi meni

  ce kaj potrebujem oz ne znam vprasam starse

  tako da odidejo iz prostora v katerem sem.

  si povemo kaj naj kdo naredi.

  tako da si med seboj pomagamo

  lahko

  usklajevanje je kar težko, še posebaj zdaj ko starša delata od doma. problem je, ker imam le jaz(kot najstarejša sestra) telefon, na

katerem se odvija pouk zame in za sestro hkrati. za uporabo računalnika smo si doma naredili urnik, tako da se sestra, brat in jaz

izmenjavamo. glede uporabe telefona ga večinoma uporablja tista od naju, katere prisotnost pri uri(online) je najbolj pomembna.

imamo nekaj težav, vendar jih sproti odpravljamo in zaenkrat nam gre že odlično.

  mi družinski člani odstopijo računalnik za toliko časa kolikor ga rabim

  ko eden rabi nujno drugi pa ne isti ki ne rabi nujno počaka

  včasih računalnik uporabljam jaz, včasih pa sestra

  brez problemov.

  imamo vsak svoje

  tako da če mi rabi pomoč jih uprašam za njo.

  imava z bratom en računalnik

  jaz imam brata ampak ne živi z nami ker je že starejši in zato lahko sama uporabljam kadar koli

  na računalniku delamo izmenično.

  ker oče dela od doma, računalnik ni vedno prost.

  2

  se izmenjujemo mama, jaz, oče in brat.

  imam svoj tablični in zjurtaj naredim vse

  jaz delam na družinskem,mama na svojem,brat pa ne potrebuje veliko časa zato mu mama pogleda

  po domače

  oče dela od doma in računalnik ni vedno dostopen.

  ne rabim, ker imam lasten računalnik in pameten telefon.

  se izmenjujemo npr. tisti, ki ima več dela najprej dela z računalnikom nato vsi ostali

  težko,ni druge

  vsak ima svoj telefon in racunalnik preko katerega komuniciramo

  se dogovorimo
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Katere naloge pri delu na daljavo so ti NAJBOLJ všeč? Lahko napišeš vrsto nalog in predmet.
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  matematika-razmerje

  delovni listi za mat

  ko nam učitelj pošlje in naredimo in končamo matematika

  najbolj ušeč so mi matematične naloge.

  v delovnih zvezkih,npr slo in tja

  reševanje matematičnih nalog.

  mi je boljše preko mesegera

  nobene.

  većina mi je vpeč

  matematika zelo enostavne naloge ki ji rešim brez večjih težav

  tiste naloge ki jih dobimo v delovnih zvezkih in delovni listi ki jih učitelji pošljejo

  usi predmeti so mi usec tako na daljavo

  naloge pri mat v delovnem zvezku.

  reševanje v delounih zvezkih( ang, slo )

  geometrija mat

  nevem

  najbolj so mi všeč naloge, ki jih moramo sami predelat in raziskati. posebej take naloge so pri zgodovini, biologiji, vendar so tudi pri

drugih predmetih ustrezna navodila in naloga.

  vecina

  iz delovnega zvezka, ali pa da preberem kaj

  kratke - npr. ube in tit, pa tudi ,če je kaj kratkega za brebrati.

  matematične naloge. matematika

  od mat al geo ko nam dajo za prepisovat in ce kaj ne razumemo uprasamo

  naloge pri n2i, ker samo odgovarjamo na vprašanja.

  tiste v spletni učilnici

  slj, tit, nar

  od matematike.številski izrazi

  tja, upršanja

  vse

  delovni listi, naravoslovje

  ko lahko rešim nalogo ter jo pošljem.
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Katere naloge pri delu na daljavo so ti NAJMANJ všeč? Lahko napišeš vrsto nalog in predmet.

  tiste naloge ki jih dobimo preko interneta in snov moram iskati. snovi pa ne najdem na enem mestu kot v učbenikuo is

  deljenje, mat

  družba

  geografija

  matematične

  takih nalog ni.

  najmanj mi je všeč slovenščina, zgodovina in fizika.

  ko delamo z učiteljem slo

  prepisi

  dke zaradi veliko izpisovanja

  za pisati razlago. slovenščina

  delo v zvezku-slovenščina

  izpisovanje podatkov iz učbenika.

  učni listi

  nobene , pri vseh se zabavam.

  ni naloge ki mi ne bila všeč

  deljenje mat

  od zgo
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  najmanj skoraj,da ne...mogoče pa tiste naloge,ki imajo veliko vprašanj.

  od fizike, ker je preveč dela

  izpisovanje iz učbenika( zgo)

  od italijanščine . karneval oz. maškare

  geografija moramo odgovarjat na vprašanja,kar nam ne gre glih dobro

  pisanje v zvezek

  zdodovina ko nam učiteljica zamuja in sitnari

  nimam nalog ki mi niso usec

  fiziko in slovenščino.

  pri angleščini. ker imam težave in mi delo ne gre prav dobro. vendar mi mama pomaga.

  vse

  od zgodovine..
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Kaj bi želel/a sporočiti učitelju?

  da je najboljša učiteljica na svetu

  vsi učitelji so super

  se trudim in delam naloge sproti. lahko bi jih bilo manj.

  bodite zdravi in pazite nase.

  nič.

  da naj use informacije o nalogah posiljajo v zasebno sporocilio

  nič

  manj nalog,ker imamo še druge predmete in obveznosti (velja za vse učitelje).

  vprasal bi za bolj natancen urnik.

  ostanite zdravi

  da ni preveč nalog.

  je preveč snovi, pre malo razlage učiteljev

  da je tako delo sekr zabavno samo da lahko bi začeli v devetih nepa v osmih pa dvajset minut

  ne vem.

  da nimam težav z delom.

  da imam nekaj težav

  da se držijo urnika ker nekateri nam dajajo snov kadar ninamo uro

  da mi je tako super

  dajajte manj nalog ali pa jih vsaj razporedite po dnevih

  da smo vsi u družini zdravi

  da upamo, da se šola ne podljša v jun. in jul. počitnice ;) !

  ne

  učitelju ne bi zaenkrat sporočila še ničesar, vendar bi pripomnila, da mi delo ustreza in tudi njihova navodila in naloge.

  da mi je zelo všeč delo na daljavo.

  pazite nase in bodite zdravi.

  da so zdravi se naprej

  taka vrsta učenja na daljavo mi je ušeč

  zelo lepo je ,da smo v stiku.

  da mi ni všeč delat dn na daljavo

  nič posebnega.
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