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ZAVZETOST IN MOTIVIRANOST 
ZA BRANJE

• Kaj to pomeni?

https://cliparting.com/free-reading-clipart-7772/



VARNO IN SPODBUDNO UČNO 
OKOLJE
• vključenost v razvojno nalogo, posvečeno varnemu 

in spodbudnemu učnemu okolju

• odnosi, čustva

• delo v skupini in sodelovalno                                            
učenje



PROCES UČENJA BRANJA

• predopismenjevalne zmožnosti

• individualizirano učenje velikih tiskanih črk in 
prepoznavanje malih tiskanih črk 

• diferencirano učenje tehnike branja 

• pravilno potezanje malih tiskanih črk 

• individualizirano učenje pisanih črk 



DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE 
ZAVZETOSTI IN MOTIVACIJE ZA BRANJE

• Osmišljenje branja

GORA BRANJA

POVRATNA INFORMACIJA

https://www.plymouth.k12.in.us/formative/signals



• didaktične igre

• maj – mesec branja 

• vsakodnevno (jutranje) branje 

• praznične večerne bralne čajanke 

• sodelovanje s šolsko knjižnico 

• bralni kotiček 

• diferencirano vključevanje branja z                            

razumevanjem pri vseh predmetnih področjih



BRANJE IN RAZČLENJEVANJE 
NEUMETNOSTNEGA BESEDILA

• Predmet: SLOVENŠČINA

• Razred: 2.

• Število ur: 4–6

• Cilji: 

Učenci in učenke:  

˗ glasno ali šepetajoče berejo kratka preprosta besedila, povezana 
s temami spoznavanja okolja;

˗ po branju ustno povzamejo temo in bistvene podatke;

˗ z odgovori na vprašanja predstavijo razumevanje prebranega;

˗ vrednotijo zanimivost, razumljivost, resničnost besedila in 
utemeljijo svoje mnenje;

˗ sodelujejo v skupini.



AKTIVACIJA PREDZNANJA

• Uganka

• Kaj vedo o goseh?

»Večje so kot race, 
bele kot labodi, 
po dvorišču našem 
šest jih v vrsti hodi.«

Anja Štefan

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LBNP2SLO1_SDZ&pages=43&layout=single

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LBNP2SLO1_SDZ&pages=42-43



IZBIRA BESEDILA

• Tri skupine

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LBNP2SLO1_SDZ&pages=42-43



DELO Z BESEDILOM PO METODI 
SESTAVLJANKA
• Namen: Razumeti prebrano.

Zapomniti si čim več podatkov iz besedila. 

Besedilo predstaviti sošolcu, ki besedila ni bral.      

• Kriteriji uspešnosti: Uspešni bomo, ko bomo:

- brali sami, drug drugemu,

- razmišljali o vsebini,

- pozorno poslušali branje sošolca,

- razumeli neznane besede.
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LBNP2SLO1_SDZ&pages=86&layout=single



RAZUMEVANJE PREBRANEGA
• Namen: Obnoviti prebrano besedilo.

• Kriteriji uspešnosti: Uspešni bomo, ko:

- bo vsak predstavil nekaj podatkov,

- bomo podatke preverili in dopolnili s pomočjo besedila,

- bomo po potrebi še enkrat prebrali besedilo,

- bomo ustno odgovorili na vprašanja.

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LBNP2SLO1_SDZ&pages=42-43



• Skupine

• Namen: Čim bolj natančno obnoviti prebrano besedilo. 

Zapomniti si čim več podatkov iz besedil, ki sta    

ju brala sošolca.

• Kriteriji uspešnosti: Uspešen bom, ko bom:

- povedal čim več podatkov o prebranem besedilu,

- pozorno poslušal,

- ponovil slišano.



ODGOVORI NA VPRAŠANJA

• Namen: Smiselno odgovoriti na vprašanja.



PREVERJANJE REŠITEV
• Skupine

• Namen: Preveriti pravilnost odgovorov. 

Odgovore dopolniti, popraviti.

• Kriteriji uspešnosti: Uspešni bomo, ko:

- bo vsak prebral odgovor na določeno vprašanje,

- bomo podatke preverili v besedilu,

- bomo po potrebi popravili ali dopolnili odgovor.



KRITERIJI USPEŠNOSTI



OHRANJANJE ZAVZETOSTI IN 
MOTIVIRANOSTI ZA BRANJE

• vključevanje različnega bralnega gradiva v pouk

• branje lastnih zapisov sošolcem

• bralni kotiček 

• vsakodnevno branje

• Bralna značka



“Kdor bere, živi tisoč življenj. 

Kdor ne bere, živi le eno.”
George R. R. Martin
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