
Vaje za besedni zaklad



Branje
- je avtomatiziran proces, ki se ga moramo naučiti, 
nekje med 4. in 9. letom, 

- v tem obdobju gre za učenje same bralne tehnike,

- ko otrok že zna brati, mora v naslednjih letih podvojiti 
hitrost branja, 

- obenem povečati samo besedišče in tako z lahkoto 
razumeti prebrano besedilo. 



Brez podpore staršev otrok ne bo razvil pozitivnega 
odnosa do branja. Branje bi moralo v zgodnjem 
obdobju, se pravi v 1. triadi, postati zabavna dejavnost.



Besedni zaklad
 Je pomemben dejavnik uspešnega branja – učenja. 

 Povečanje besednega zaklada je prvi korak za 
izboljšanje razumevanja pri branju. 

 Besedni zaklad se gradi postopoma: 

- najprej so tu starši, 

- vzgojitelji,       

- nato učitelji,

- seveda pa tudi otrok – učenec sam zase.



Večanje besedišča:

- najprej otrok srka besede iz okolja, 

- besedišče mu posredujejo drugi, 

- učenec sam nadgrajuje besedišče, to je takrat, ko se 
sam prebija skozi različno literaturo, zato pa mora biti 
tudi notranje motiviran.



 Ob pisanju besed, iskanju le-teh, označevanju in 
barvanju črk učenci v najnižjih razredih bogatijo 
besedni zaklad. Ob neprestanem večanju besednega 
zaklada se izboljšuje tudi razumevanje prebranega 
gradiva, povečuje se tudi hitrost branja in 
zmanjševanje bralnih napak.



Značilnost in sposobnost bralca
 inteligentnost bralca (omenjamo pet intelektualnih 

procesov, ki sodelujejo pri razumevanju besedila); 
kognicija, spomin, konvergentno mišljenje – sklepanje, 
divergentno mišljenje – logične kreativne in 
ustvarjalne ideje, kritično mišljenje – vrednotenje 
besedila;

 bralna spretnost – tehnika branja, ki mora biti povsem 
avtomatizirana;



Značilnost in sposobnost bralca
 predznanje bralca, kar pomeni da že sam naslov 

besedila, ki ga beremo pripomore k izboljšanju 
razumevanja pri branju;

 namen branja, pri tem mislimo na konkretna navodila, 
ki določajo cilj branja, bralec tako preusmeri svojo 
pozornost na posamezne dele besedila, ki mu bodo 
pozneje pomagali pri reševanju nalog ali odgovarjanju 
na vprašanja.



Branje in hitrost
 Pri količini prebranega in razumljenega besedila ima 

pomembno vlogo hitrost branja. Ta narašča z 
izobrazbo. Večja kot je naša hitrost, daljše bo prebrano 
besedilo, vendar pri tem mora biti tudi razumljeno. 
Bralci se med seboj razlikujejo po različni izurjenosti 
branja, vendar ob tem ne smemo zanemariti tudi same 
težavnosti besedila, ki ga beremo. 



Branje in hitrost
 Počasno branje zahteva večjo stopnjo pozornosti. 

Počasni bralci so bolj obremenjeni kot pa hitri, saj 
potrebujejo veliko več časa, da preberejo neko 
zahtevano učno snov. 



Branje in hitrost
 Bralna hitrost pri učencih se poveča v celotnem šolskem 

obdobju v povprečju kar za trikrat.  Tudi med glasnim in 
tihim branje obstaja razlika, tiho branje je povsem 
razumljivo hitrejše, vendar v nižjih razredih še ni nekih 
omembe vrednih razlik. Povsem jasno pa je, da samo 
študijsko branje nima enake hitrosti kot pa kakšno branje 
za zabavo in sprostitev.

 W. Zielke (1989) je na osnovi lastnih raziskovanje oblikoval 
lestvico, oziroma shemo povprečnih hitrosti branja, kjer 
tudi natančneje določa vrsto bralnega gradiva, ki sovpada s 
hitrostjo.



Glasno in tiho branje
 Kdaj glasno in kdaj tiho branje? Učenci bi naj tiho 

brali iz tiskanih virov, ko se učimo, saj tako prihranimo 
več časa za kakšne miselne vzorce. Na začetni stopnji 
pa seveda ne moremo mimo glasnega branja, učenci se 
poslušajo in odpravljajo napake pri intonaciji in 
artikulaciji. Paul Kropp, ki je znan ameriški 
raziskovalec, v svojem delu Vzgajanje bralca zelo 
podpira glasno branje v družini. 



 Dobri bralci imajo bogat besedni zaklad. Ker veliko 
berejo, si ga nenehno pridobivajo. Pri tem ne smemo 
pozabiti na urjenje bralca v hitrosti branja, kar 
pomeni, uriti ga v bralni tehniki. Kadar je pri bralcu 
tehnika branja tako izurjena, da lahko govorimo že o 
avtomatizaciji, potem je tudi hitrost branja velika. 
Avtomatizirana tehnika branja pa je temelj za 
izboljšanje ostalih bralnih dimenzij, predvsem 
razumevanja in fleksibilnega branja.



Slabe navade pri branju
 Tudi slabe navade pri branju pripomorejo k manjšemu 

razumevanju besedila, pri tem omenimo 
nekoncentrirano branje, (sub)vokalizacijo in regresijo, 
tudi črkovanje, uporaba pomagal pri branju (prst, 
svinčnik) niso pozitivni pokazatelji dobrega branja. 



Slabe navade pri branju
 Pri koncentraciji govorimo o zunanjih in notranjih 

dejavnikih, na zunanje dejavnike imamo manj vpliva, 
pri notranjih dejavnikih, na katere imamo velik vpliv, 
saj izhajajo iz bralca samega, kar pomeni, koliko ga 
besedilo privlači, ali rad bere, …



Slabe navade pri branju
 Z nekoncentriranim branjem je povezana regresija, kar 

pomeni, da nam pri branju oči skačejo nazaj, vračamo 
se v tisti del besedila, ki smo ga že prebrali, kajti zaradi 
nezbranosti več ne vemo, kaj smo prebrali. Regresija se 
pojavlja pri vseh bralcih, vendar je le-te pri dobrih 
bralcih manj. 



Slabe navade pri branju
 Pri nekaterih primerih pa je regresija potrebna in 

upravičena, npr. če izgubimo 'rdečo nit' ali je besedilo 
zahtevno s kopico novih besed.

 Če pri tihem branju besede polglasno izgovarjamo, 
(subvokalizacija) zelo zaviramo hitrost branja. To ja 
navadno posledica manj izurjenega branja, saj bralec 
še vedno potrebuje glas kot pomožno sredstvo, da se 
tako nadzoruje pri branju. 



Slabe navade pri branju
 O vokalizaciji pa govorimo, ko pri tihem branju glasno 

ali polglasno izgovarjamo besede. Ker je hitrost 
glasnega branja omejena s hitrostjo govora, je povsem 
razumljivo, da je tiho branje hitrejše. 

 Subvokalizacija pa ni vedno nezaželjena, saj je pri 
branju besedila v tujem jeziku in težjim, zahtevnejšim 
besedilom celo potrebna. (Pečjak, 1993)



Razumevanje prebranega
 Avtorica knjige, Sonja Pečjak, Kako do boljšega branja 

ponuja številne vaje, ki bralca trenirajo na osnovi 
posameznih vaj, da začne  hitreje brati. Seveda pri tem 
pa ne smemo pozabiti na razumevanje prebranega. Pri 
razumevanju prebranega besedila Sonja Pečjak 
predstavi različne nivoje razumevanja, ki jih je povzela 
po drugih, tujih avtorjih (Herber, Guszak, Barret, 
Dechant, Smith). Najnižji nivo je nivo besednega 
razumevanja, oziroma razumevanja besed, ki se 
pojavljajo v besedilu. Bralec lahko odgovarja na 
vprašanja, ki so povezana s samo terminologijo in s 
specifičnimi dejstvi.



Razumevanje prebranega
Drugi nivo, nivo razumevanja s sklepanjem, kjer bralec 
dojame bistvo in poglavitne ideje besedila, lahko 
oblikuje jasno sliko o osrednjih problemih. Pri tem je 
pomembno učenčevo predznanje. Reduktivno
sklepanje (gre za izpuščanje, posploševanje, 
povezovanje, selekcioniranje informacij) pomeni že 
predelavo besedila in je predhodnica tretjega nivoja.



Razumevanje prebranega
Najvišji nivo je nivo kritičnega in ustvarjalnega 
razumevanja, lahko ga imenujemo tudi uporabno 
razumevanje. Na tem nivoju je učenec sposoben: 
preoblikovati prebrano besedilo iz ene abstraktne ali 
simbolične oblike v drugo, pojasniti metafore ali 
simbole, odkriti argumente, oceniti veljavnost izjav, na 
osnovi istih ključnih besed oblikovati novo zgodbo, 
uporabiti podatke in dejstva iz besedila pri reševanju 
novih situacij in problemov, razčleniti besedilo na 
posamezne dogodke in ugotoviti odnose med njimi. 
Na tej stopnji torej govorimo o konvergentnem, 
divergentnem in kritičnem mišljenju. 



Besede imajo premetane črke, 
sestavi prave besede.

los: __________, rap: _____________¸

derč: __________ tep: ____________;

slit: ____________;  nojk: ________,    

bumg: _________; naft: ___________ ;

klede: __________; jark: _________;     

ejark: _________, ovat: __________ ;



Zapisane imaš zloge – posamezne črke. Tvoriš besede z 
dodajanjem črk, tako da dobiš besedo s pomenom.

______________ ka ;                  __________ a___________;         ____________ ec;

________u_______;                     ___mo____________ ;                 
____________om;

___ ast__________;                     _________________em; __ ro_________;

______________h;  ___________je_______;                
______abe______;



Končni zlog dopolnjene besede je začetni zlog druge.



 Miza : zajec

 ___________ to to_____________

 ____________ra                    ra_____________

 ___________red                    red____________       

 ___________pa                     pa_____________

 ___________ter                    ter____________    



Besedam poišči rimo. Pri vsaki besedi zapiši vsaj tri nove rimane 
besede.  



 SOK: ________________________________

 BAS: ________________________________

 GOS: ________________________________

 TAT: _________________________________

 SVAK: _______________________________

 MOLK: ______________________________ 

 KOL: ________________________________

 LAS: _________________________________

 RIS: _________________________________



V zapisanih besedah lahko najdeš še kakšno besedo. Izpiši jih. 



 MUHOLOVKA ____________________________

 JEZIKAČ          _____________________________

 VLASTA          _____________________________

 BRADAČ        ______________________________

 POKOPALIŠČE _____________________________

 NOSOROG        ______________________________

 HRUSTANEC   ______________________________
































































