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Priporočila za 
izboljšanje branja



Izbira ustreznih besedil:

Če se učencu zatika pri skoraj vsaki besedi, je besedilo zanj
prezahtevno. Posledično je branje stresno in naporno. Za
izbiro primernega besedila lahko z otrokom uporabimo TEST
5 prstov:

Test 5 prstov
Kako izberem ustrezna besedila? 
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Primeri knjig ali zbirk za oklevajoče bralce: 

Zbirka Anica (Desa Muck), Pasji Mož (Dev Pilkey), Grozni Gašper
(Francesca Simon), Bučko Superga (Janja Vidmar), Kamaroni s
parabajzovo omako, Slon pleza na drevo (Katarina Kesič Dimic),
Čisto poseben levček Leon (Karmen Korez), Morje (Jure Jakob),
zbirka Modri Medvedek (Marjan Manček), zbirka Beremo s
Frančkom (Sharon Jennings) …

Oblika
Kakšna naj bo oblika besedila?
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Priporočljivo je, da otrok s težavami vadi branje okoli 10 minut
na dan. 

Otrok ne rabi brati 10 minut na glas, saj je to zelo naporno. Bolj
zabavno je, če si razdelimo branje po vlogah, ki jih lahko tudi
odigramo, če beremo odrasli in nam otrok pri tem pomaga pri
lažjih povedih, če skupaj beremo tiho vsak svojo knjigo ali
listamo strip… 

Če bo otrok do branja razvil veselje in ga povezal z užitkom, mu
bo lažje, ko bomo vadili. Zelo priporočljivo je, da otroku
prebiramo knjige in pravljice.

Dejavnost  
Skupno branje in redne vaje

Slika: Canva 
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Kvizi in družabne igre s pisnimi navodili na karticah so odlična
priložnost za zabavno vajo branja, ob kateri bo otrok izjemno
užival. 
Za šibke bralce so tako zelo primerne kratke družabne igre, ki
poleg branja vključujejo tudi vidno sledenje, spomin in
prepoznavanje podrobnosti. 

Primeri iger: Dobble, Panic Lab, Lynx, Nanu, Spomin, Kviz,
Scrabble, Brain Box …

Dejavnost  
Učenje branja s pomočjo družabnih iger

 

Slika: Canva 

Igra Scrabble Igra Nanu

Slika: lastni vir 

Slika: lastni vir 

Igra BrainBox
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Za pomoč pri natančnem branju priporočamo, da otrok
besedilu sledi s prstom, konico svinčnika ali ravnilom.
 

Lahko se pozabavamo tudi s smešnimi nastavki za
prste. 

Obstajajo tudi obarvana bralna ravnila, s katerimi se
otrok lažje osredotoči na določeno vrstico, prav tako pa
omogočajo očem prijetnejši barvni kontrast. Bralna
ravnila najdemo v bolje založenih knjigarnah ali na spletu. 

Dejavnost: 
Uporaba prsta ali ravnila   

Slika: Canva Slika: Canva 

Slika: Canva 
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Dejavnosti za razvijanje
natančnega branja

Otroku pripravimo pomešane besede na kartončkih. Učenec
besede razvršča glede na pomen. Primerno za šibke bralce. 

Natančno branje besed z razvrščanjem v skupine po
pomenu:

Natančno branje besed: iskanje smiselnih in
nesmislenih besed:

Hitro branje pogostih besed - branje s pogledom: 

Otroku kažemo kartončke, ki jih prebere v 3 sekundah. Primerno za
otroke, ki berejo delno tekoče ali tekoče, a s pogostimi napakami.
Kartočke odlagamo na 2 kupčka - 'pravilno' in 'še vadi'. 

Sezname pogostih besed v slovenščini najdemo na spletni strani:
https://drive.google.com/file/d/1-TXXt_wwX98iw6xWRFua8e_pWBf73koW/view

Otroku pripravimo pomešane besede na kartončkih. Učenec
poišče smiselne in nesmiselne besede. Primerno za šibke bralce.
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Kobi je slovenska aplikacija za mobilne telefone in tablice,
namenjena učenju branja ali podpori otrok s težavami pri branju.
Otrok si lahko v aplikaciji obarva črke, ki mu povzročajo težave
(npr. vidno podobne črke b-d, m-n…), uporablja pomoč bralnika
pri težjih besedah, si nastavi velikost besedila in barvo ozadja,…
Aplikacija ima tudi zajetno knjižnico besedil slovenskih avtorjev
ter vaje za branje. Na svoji spletni strani pa imajo tudi blog z opisi
strategij za pomoč pri treningu branja. 

Dejavnost  
Aplikacija KOBI in Kobi TO!

učni pripomoček za učenje branja

Kobi TO!  je različica aplikacije Kobi, ki je namenjena učenju vezave
dveh glasov oz. črk (npr. MA, ME, MI in tako dalje). Vsebuje vaje
dvočrkovnih sklopov, ki so že pripravljene ali pa kombinacije črk
izberete vi. Črke na tej strani se vsakič izpišejo v drugačnem
zaporedju, zato lahko otrok tukaj vadi tudi hitrostno branje
posameznih črk, kar ga dodatno motivira za večkratno branje. 

Slika: Kobi 

Slika: Kobi Slika: Kobi 
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Poleg rednih vaj branja je pomembno, da otrokom, ki pri branju
potrebujejo podporo, omogočimo pozitivno bralno izkušnjo.
Nočemo namreč, da bi razvili do branja odpor. Otrok tako lahko
hkrati posluša knjigo, ki jo ima pred seboj, da lažje sledi, če ima
večje težave, pa bo s poslušanjem razvijal ljubezen do literature
in krepil besedni zaklad. Marsikaterega učenca po poslušanju
knjige zamika, da bi jo še prebral, saj zgodbo že pozna in lažje
predvideva, katere besede bo prebral. Zvočne knjige najdemo v
večjih knjižnicah in na spletu. Zvočne posnetke ima tudi veliko
učbenikov in beril - dostopni so s kodo. 

Dejavnost  
e-Bralec in zvočne knjige

Slika: spletni vir Publishers Association
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To strategijo lahko uporabljamo z otroki, ki že uspešno berejo
besede, so pa na nižji ravni branja kot vrstniki. 

Otrok in odrasel sedita v mirnem kotičku in prebereta isto
besedilo trikrat. Odrasel naj izbere besedilo v dolžini 50-200
besed - za začetek raje manj, kot več. Ko se otroku zatakne za dlje
od 5 sekund, odrasel glasno prebere besedo, otrok pa jo ponovi.
Ob vsakem branju lahko beležimo število pravilno prebranih
besed in spremljamo tekočnost. Otrok bi naj bral besedilo vse
bolj pravilno. 

Dejavnost  
Ponavljajoče branje

Slika: Canva
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Združuje nastopanje in ponavljajoče branje. Učenci urijo
besedilo z razdeljenimi vlogami in se tako pripravljajo na
uprizoritev za vrstnike in drugo občinstvo. Izberemo besedilo, ki
ima veliko dialogov. Učenci lahko najprej potiho preberejo celo
besedilo in izberejo vlogo, ki jim najbolj ustreza. Učenci se
besedila ne rabijo naučiti na pamet - najbolje je, da jim damo na
voljo nekaj minut za vajo, nato pa nastopijo. Uprizoritev naj bo
kratka in zabavna. 

Dejavnost  
Bralno gledališče

Slika: spletni vir Broadwayeducators.com

10



Učenca drug drugemu glasno bereta. Učitelj v paru združi enega
učenca, ki bere bolj tekoče in enega, ki bere manj tekoče. Učenca
se izmenjujeta pri branju. Najprej bere učenec, ki bere bolj
tekoče. Če učenec z manj tekočim branjem potrebuje več
podpore, lahko znova prebere besedilo, ki ga je že prebral prvi
bralec. Učence spodbujamo, da se o prebranem pogovarjajo. 

Navodila z učence po korakih: 

Dejavnost  
Bralni pari

Slika: Canva
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Slika: Navodila za branje v paru
D. Jurišič, B. (2016). Tekočnost branja, merjenje in spremljanje, str. 84.



Z učenci, ki že berejo tekoče, a bi lahko izboljšali kakšen kriterij
branja (npr. glasnost, izraznost, intonacijo, …), lahko določimo
bralne cilje. Učencem razdelimo liste ali kartončke z opisanimi
napredki pri različnih veščinah, povezanih z branjem. Med vajami
branja se učenec osredotoča na cilj, ki ga želi doseči. Ob koncu
branja se učenec oceni, lahko pa se učenci ocenijo tudi med
seboj. 

Dejavnost  
Ocena lastnega branja
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Slika: Kartončki s pohvalami za glasno branje
D. Jurišič, B. (2016). Tekočnost branja, merjenje in spremljanje, str. 59.
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