UČENJE NA DALJAVO
Spletne povezave & nasveti za učence in starše, katerih materni jezik ni nemščina

ZA UČENKE IN UČENCE
Učni programi

•
•
•
•

https://www.helbling.at/
https://www.veritas.at/
https://scook.at/
https://eduthek.at/schulmaterialien

•
•
•
•

Materiali in naloge: https://www.edugroup.at/
Nemščina kot drugi jezik: https://www.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl.html
Deutsch FAIRnetzt materiali: http://www.oesz.at/
Učenje je lahko zabavno: matematika, nemščina, angleščina za vse letnike in vse šole:
www.schlaukopf.at
Quizlet- Učenje z učnimi karticami (tudi za starejše otroke): https://quizlet.com/de

•

Bralni programi
•
•
•
•

https://www.kidsnet.at/baum/deutschbaumn.htm
Bralni program za učenke in učence osnovnih šol: http://www.amira-lesen.de/
Pravopis in branje: https://www.lernserver.de/
Spodbujanje branja, bralno razumevanje (kviz): https://antolin.westermann.de/ (brezplačno dostopno
preko šole- za dostop prosite razrednike)

Aplikacije
•
•

Anton, učna aplikacija za šolo: https://anton.app/de/

•

CamScanner, skeniranje, shranjevanje, sinhronizacija in delitev dokumentov na vseh napravah, kot
so pametni telefoni, iPadi, tablični računalniki in osebni računalniki: https://www.camscanner.com/

•
•

https://simpleclub.com: učni videi

•

Mathway, namenjeno vsem, ki potrebujejo pomoč pri reševanju matematičnih problemov:
https://www.mathway.com/de/Algebra

https://www.memrise.com/: Memrise ponuja učenje besedišča s pomočjo kviza (poslušanje,
razumevanje, pisanje)
https://de.duolingo.com/: Duolingo omogoča učenje jezika na različnih nivojih na igriv način

Interaktivne vaje iz matematike
•
•
•

https://de.ixl.com/
https://de.serlo.org/mathe
https://de.serlo.org/chemie

Delovni listi za otroke osnovnih šol
•
•
•

https://vs-material.wegerer.at/index.htm
https://www.grundschulkoenig.de
https://www.grundschule-arbeitsblaetter.de/deutsch/

Ideje za ročno ustvarjanje in predloge za barvanje
•
•
•
•

https://www.kigaportal.com/
https://www.illustratoren-gegen-corona.de/
http://www.wunderbare-enkel.de/
https://www.mandala-bilder.de/

Dodatni predlogi za učenje/ Dodatna učna sredstva
•
•

Besedila in igre za otroke: http://www.kidsweb.at/
https://deutschlernerblog.de/deutsch-fuer-kinder-deutsch-lernen/: Slušno razumevanje, bralno
razumevanje, besedni zaklad, slovnica, vaje, preverjanja, pisanje, kviz, glasba, videi, slike; različni
nivoji; za otroke, mladostnike in odrasle

•

ORF 1-FREISTUNDE: Dokumentarni filmi (o živalih, znanosti itd.), napeti prispevki, nasveti za
učenke in učence od 10. leta starosti, npr. Novice (ZIB Zack)
Informacije za otroke: o vsem, kar je potrebno vedeti o korona virusu na otrokom pimeren način,
tukaj v različnih jezikih: https://www.hands-on-international.net/free-covid-19-guide-for-children/

•

•
•

Obsežno gradivo (znanje, leksikon o živalih, izdelovanje, igre, recepti) za otroke: www.geolino.de
https://www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/sprachen.php z nemške šolske televizije:
nemščina kot drugi ali tuji jezik, angleščina, francoščina- jezikovne oddaje
https://www.saferinternet.at/news-detail/apps-fuer-den-schulalltag/

Učna pomoč preko telefona
•

https://www.caritas-steiermark.at/lerncafes/

ZA STARŠE IN SKRBNIKE
•
•
•

•
•

https://www.integrationsfonds.at/coronainfo/: ÖIF-HOTLINE: Telefonske informacije v vašem
izvornem jeziku, tel. št.: +431 715 1051-411
https://zebra.or.at/: Telefonske linije za svetovanje v primeru stiske, pravno svetovanje, družinsko
svetovanje s tolmači
Društvo Omega ponuja na strani https://www.omega-graz.at krizni telefon – Journaldienst, od
ponedeljka do petka v jezikih farsi/dari, urdu, pashto, bosanščina, srbščina, hrvaščina in angleščina,
tel.št.: +43 316 77 35 54
https://www.rataufdraht.at/: Telefonsko svetovanje za otroke, mladostnike in njihove referenčne
osebe
Brezplačna linija za migrantke in migrante:
https://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/5789466/Coronavirus_Neu-in-Graz_CoronaHotlinefuer-Migranten

•

Na spletni strani www.graz.at– lahko desno zgoraj uporabite funkcijo prevajanja.
Tukaj najdete novice, dejstva, nasvete, pomoč in nasvete za vedenje v različnih jezikih.

•

https://www.sozialministerium.at/: Enostavno branje – najpomembnejše informacije o korona virusu
Aktualne informacije Direktorata za šolstvo Steiermark: https://www.bildungstmk.gv.at/service/news/aktuelles/2020/corona.html

•

