OCENJEVANJE PRI PREDMETU GOSPODINJSTVO – TEKSTILNA
MAPA IN PRAKTIČNO ŠIVANJA GUMBA
Cilj, ki se preverja pri ocenjevanju:
 Učenec pozna pribor za šivanje in ga zna ustrezno uporabit
 Ustrezno izdela praktični izdelek v določeni tehniki in ga dokonča
 Učenec zna ustrezno izbrati material za izdelavo skice končnega
izdelka
 Učenec upošteva navodila učitelja
 Učenec je pri delu natančen
 Učenec ustrezno dopolni in dokonča TEKSTILNO MAPO
NALOGA:
 Pri končni oceni se upošteva in oceni TEKSTILNA MAPA, ki si
jo izdeloval v šoli.
 Pri končni oceni se upošteva in oceni praktična naloga
šivanja GUMBA na tekstilni vzorec s pomočjo posnetka.
1. Tvoja naloga je, da si doma pripraviš eno staro krpico ali kos
blaga, gumb, šivanko in sukanec poljubne barve.
2. Nato si ogledaš posnetek kako prišijemo gumb na kos
tkanine.
3. Povezavo do posnetka si lahko ogledaš tukaj:
https://www.youtube.com/watch?v=Du6gq3ks0SQ

4. Po ogledu samostojno prišiješ gumb.
5. Rešiš delovni list ter posamezne postopke, ki so navedeni na
delovnem listu poslikaš. Pri tem prosi starše ali brata/sestro,
da te poslika. Lahko pa se tudi pri šivanju posnameš in
posnetek pošlješ učitelju. V tem primeru ti ni potrebno
pošiljati slik.
SVOJ KONČNI IZDELEK IN IZPOLNJEN DELOVNI LIST POŠLJEŠ
PREKO VIBER SPOROČILA ALI NA EMAIL ALI PRINESEŠ NA
ŠOLO IN PUSTIŠ V RAČUNOVODSTVU DO 11.5.2020.
ČE IMAŠ VPRAŠANJA V ZVEZI Z IZDELAVO IZDELKA, LAHKO
KONTAKTIRAŠ UČITELJA
KRITERIJI OCENJEVANJA PRI PREDMETU GOSPODINJSTVO
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Učenec je ustrezno in natančno izdelal TEKSTILNO MAPO.
Učenec je pri izdelavi končnega izdelka upošteval navodila učitelja.
Učenec je pravilno in natančno prišil gumb.

Ocena
4

Ocena
3













Ocena
2








Ocena
1












Učenec zna pravilno uporabljati šivalni pribor.
Učenec je pravočasno oddal končni izdelek.
Učenec je ustrezno izpolnil delovni list in postopke dela.
Učenec je ustrezno in manj natančno izdelal TEKSTILNO MAPO.
Učenec je pri izdelavi končnega izdelka ni popolnoma upošteval
navodila učitelja.
Učenec je pravilno ampak ne natančno prišil gumb.
Učenec zna uporabljati šivalni pribor.
Učenec je pravočasno oddal končni izdelek.
Učenec je ustrezno izpolnil delovni list in postopke dela.
Učenec je delno ustrezno in delno natančno izdelal TEKSTILNO
MAPO.
Učenec je pri izdelavi končnega izdelka delno upošteval navodila
učitelja.
Učenec je delno pravilno in delno natančno prišil gumb.
Učenec zna delno pravilno uporabljati šivalni pribor.
Učenec je pravočasno oddal končni izdelek.
Učenec je delno ustrezno izpolnil delovni list in postopke dela.
Učenec neustrezno in nenatančno izdelal TEKSTILNO MAPO.
Učenec je pri izdelavi končnega izdelka delno upošteval navodila
učitelja.
Učenec je nepravilno in nenatančno prišil gumb.
Učenec ne zna pravilno uporabljati šivalni pribor.
Učenec je pravočasno oddal končni izdelek.
Učenec je delno ustrezno izpolnil delovni list in postopke dela.
Učenec neustrezno in nenatančno izdelal TEKSTILNO MAPO.
Učenec je pri izdelavi končnega izdelka ni upošteval navodila
učitelja.
Učenec ni izvedel naloge šivanja gumba.
Učenec ni uporabil šivalnega pribor.
Učenec ni pravočasno oddal končnega izdelka.
Učenec ni izpolnil delovni list in postopke dela.

