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Dragi učenci, spoštovani starši,
zavedamo se, da pouk na daljavo tudi od staršev zahteva veliko dela in za
to podporo smo vam izredno hvaležni. Na spodnjih povezavah so dostopne
poučne in zabavne vsebine, ki bodo našim učencem popestrile vsakdan in
jim pomagale, da se naučijo veliko novih stvari.
Ostanimo doma, a ostanimo vedno povezani in aktivni!
Ravnateljica
Carolina Visentin

ZANIMIVO NA SPLETU
Varna raba interneta SAFE-SI

PROSTO DOSTOPNO (BREZ REGISTRACIJE/PRIJAVE)
Interaktivne vaje za učenje za 1.–9. razred – Interaktivne vaje
Interaktivna matematika, geografija, naravoslovje in slovarji – ThatQuiz
Zbirka brezplačnih interaktivnih nalog za učence za 1.–9. razred – Učimse.com
E-učbeniki SIO – Slovensko izobraževalno omrežje
Učenje jezikov – Spletni-slovar.com
Interaktivne vaje za matematiko – E-um
Hitro računanje (> Učno polje) – Lefo.net
iEkosistem interaktivna gradiva – ZRSŠ
https://www.he.si/?fbclid=IwAR3WW9h1Y9 DaroPzj_qbw53lqE65pezJCUAcTJ62fqvlmZ6LNznkEI4
https://video.arnes.si/portal/overview.zul

DOSTOPNO Z REGISTRACIJO/PRIJAVO
Učimte. com – interaktivna učna gradiva za 1.–9. razred (registracija učitelja)
Učimte.com – zbirka Brihtna glavca (registracija učitelja)
Lilibi za 1.–3. razred – Rokus (potrebna registracija/prijava za brezplačno uporabo)
Radovednih pet za 4.–5. razred – Rokus (*potrebna registracija za brezplačno uporabo)
Rokus za 6.–9. razred: iRokus.si in iRokusPlus.si (*potrebna registracija za brezplačno
uporabo)
Znam za več – Rokus (*potrebna registracija za brezplačno uporabo)
* Postopek prijave/registracije na portalih Rokus (z istim uporabniškim imenom in geslom
imate dostop do vseh portalov Rokus):
1. Na izbranem portalu kliknite na gumb Prijava.
2. Če ste že uporabnik portala, vnesite svoj e-naslov in geslo ter sledite navodilom. Če na
portal dostopate prvič, kliknite na polje Nimam še uporabniškega računa in vnesite
zahtevane podatke. Tako se boste registrirali in ustvarili uporabniški račun.
3. a. Na portalu iRokus.si gradiva v svojo iZbirko dodate s klikom na gumb Dodaj brezplačna
gradiva.
b. Na portalih Lilibi.si, Radovednih-pet.si in iRokusPlus.si pa vas bodo vsa gradiva že
čakala v vaši iZbirki.
Priporočamo uporabo brskalnika Mozilla Firefox

E-KNJIGE, MUZEJI, GLEDALIŠKE PREDSTAVE, ILUZIJE …
BREZPLAČNE E-KNJIGE:
https://www.e-emka.si/catalog/show/brezpla%C4%8Dne+eknjige/68
https://zalozba-zala.si/brezplacne-eknjige/

MUZEJI:
https://www.potnik.si/10-muzejev-ki-jih-lahko-obiscete-virtualno/ ali
http://m.racunalniske-novice.com/index.php?id=v-casu-koronavirusa-na-virtualni-sprehodpo-teh-muzejih.html
http://virtual.pokrajinskimuzejkoper.si/

GLEDALIŠKE PREDSTAVE:
http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video

