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POUK NA DALJAVO - PRILAGODITVE
ustrezna spletna orodja,
 takojšnja povratna informacija,
spremljati delo in napredek dijaka,
 možnost komunikacije z učiteljem in sošolci,
enostavna oddaja nalog,
 upoštevati različne učne tipe – raznovrstne    

naloge
 razvijati sporazumevalne in jezikoslovne 

zmožnosti v tujem jeziku

naloge tvorjenja besedil
naloge slušnega razumevanja
naloge za preverjanje bralnega 

razumevanja,  besedišča in njegove rabe
 tvorba govornih besedil
naloge  za preverjanje rabe jezikovnih 

struktur

samostojnost, motiviranost,

nadzor nad svojim delom,

lasten tempo učenja, 

izbira kraja in časa za učenje 



RAZLIČNE 
DEJAVNOSTI 

DIJAKOV

naloge, testi, slovarji, 
ankete, 
forum, 

interaktivne vsebine, 
kvizi, vprašalniki,…

ARNESOVA SPLETNA UČILNICA



UGOTAVLJANJE PREDZNANJA
SPLETNI VPRAŠALNIKI – GOOGLE FORMS



PADLET





OBRAVNAVA NOVE UČNE SNOVI

1. Enkrat na teden
2. Razlaga
3. Virtualna tabla Whiteboard
4. Delitev dijakov v več med seboj 

ločenih sob
5. Premikanje med sobami

Neposreden stik

Tehnične težave, nihanje motivacije in pozornosti, sodelovanje

1. VIDEOKONFERENČNI SISTEM ZOOM



https://www.youtube.com/watch?v=VnVlX7wpRZE

https://www.youtube.com/watch?v=JfC8LSDWk_U

2. POSNETA RAZLAGA

LASTNI POSNETKI

Večkratni ogled, vnaprej strukturiran 

POSNETKI S SPLETA



3. PPT  Z ZVOKOM



CANVA miMind



ČASOVNI TRAK



UTRJEVANJE ZNANJA, SPROTNO SAMOVREDNOTENJE IN 
PREVERJANJE ZNANJA

LIVEWORKSHEETS WORDWALL



H5P – INTERAKTIVNA ORODJA



SPOMIN                                                                                                     VSTAVLJANJE MANJKAJOČIH BESED



ISKANJE BESED V MREŽI ČRK                                                    KARTICE DIALOGOV



KARTICE Z VPRAŠANJI

ISKANJE PAROV



QUIZLET



MOODLE -SLOVAR



PREVERJANJE  ZNANJA



Kriteriji uspešnosti Da Ne Delno

Pripravim načrt potovanja, ki ga izdelam s spletnim orodjem miMind.

Na spletu poiščem informacije o italijanskem mestu, v katerem bom preživel počitnice (lega, število prebivalcev, 
znamenitosti, fotografije).

Opišem hotel in hotelsko sobo. 

Vživim se v vlogo receptorja/ hotelskega gosta (telefonska rezervacija sobe, sprejem gosta, pritožba).

Pripovedujem o svojih počitnicah in pri tem uporabljam pretekli čas.

Na spletu poiščem  informacije o značilnih jedeh  italijanske pokrajine, kjer bom preživel počitnice  in to 
informacijo (fotografijo) delim s sošolci na padlet-u.

Pripravim/ skuham tipično italijansko jed izbrane italijanske pokrajine in posnamem postopek priprave 
(videoposnetek, ppt z zvokom, Active presenter,…)

Poimenujem uporabljena živila, količine, postopke priprave jedi, pripomočke.

Opišem svojo kuhinjo.
Pripravim pogrinjek, ga fotografiram in fotografije oddam v spletno učilnico.

Izberem  uporabne in raznolike vire podatkov (knjiga, splet, poljudnoznanstveni članki, slovarji, leksikoni, avdio- in 
videoposnetki…).

V spletno učilnico oddam  naloge, vaje,…

Odgovorim na 5 samoevalvacijskih vprašanj v Google Forms.

Znam uporabiti spletne aplikacije (miMind, padlet, canva, spletni prevajalnik PONS)





I GIARDINI DI LUSSEMBURGO







PRIMER UČNE URE – IKT 
TUDI V RAZREDU  

UČNI LIST

SPLETNA UČILNICA



QUIZLET

https://quizlet.com/_9xqsex?x=1qqt&i=3ihd7h

https://quizlet.com/_9xqsex?x=1qqt&i=3ihd7h




POSNETEK BASNI





DOKAZI



Hvala za pozornost.
Kontakt: miranda.majcan@guest.arnes.si

mailto:miranda.majcan@guest.arnes.si
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