Ideje in predlogi staršem za organizacijo šolskega dela doma
Spoštovani starši!
Smo v času, ko je potrebno delo za šolo opraviti doma. Za marsikoga od vas je bil to zagotovo
velik izziv, sploh, če ob tem morate opravljati še delo na domu oz. odhajate na delo.
Najbolj pomembno je, da si v družini ustvarite vsakodnevno rutino. Z otroki se pogovorite o
situaciji, o tem, kakšne obveznosti imajo oni in kakšne imate vi.
Spodaj je napisanih nekaj usmeritev za potek dneva, ki vam bodo mogoče koristile:
1. Zajtrk.
2. Otrok pregleda urnik za tekoči dan.
3. Pripravi učbenike, delovne zvezke in ostale pripomočke po urniku.
4. Pripravi načrt dela po urniku glede na napotke učitelja.
5. Otrok naj dela v svojem učnem kotičku, kjer tudi sicer piše domače naloge in se uči.
6. Najbolje, da pri delu sledi šolskemu urniku.
7. Vmes poskrbimo za krajše 5-10 minutne odmore. Upoštevamo otrokovo zmožnost zbranosti in
koncentracije. Med odmori prezračimo prostore, otrok poje sadje, oreščke, popije kozarec vode
… Med tem lahko otrok tudi odnese smeti, pospravi posodo iz stroja ali pa naredi kakšno gibalno
vajo. Odmor naj ne bo namenjen igranju računalniških igric.
8. Če je le možno, naj otroci uro, ko je na urniku športna vzgoja preživijo v gibanju na prostem.
9. Otroke zelo motivira, če na listu, kjer imajo načrt dela sproti s kljukico ali označijo, kaj vse so že
postorili. Na list pa lahko tudi napišete kaj otroka čaka po opravljenem delu (npr. igranje v
peskovniku, igranje družabnih iger…)
10. Skupaj z otrokom pregledamo opravljeno delo in naloge.
11. Po opravljenem delu naj sledi prosti čas, sprostitev, družabna igra …
Delo prilagajamo starosti otrok, njihovo zrelosti in zmožnosti samostojnega dela.
Otroci v prvi triadi potrebujejo več naše pomoči in vodenja, za starejše pa je to lahko izziv, da
pokažejo samostojnost in odgovornost.
Želim vam vse dobro in ostanite zdravi,

Šolska svetovalna služba

