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POVZETEK
Bralna fluentnost predstavlja pomembno komponento branja, saj vključuje nekatere
dimenzije, ki so pomemben predpogoj za bralno razumevanje. V diplomskem delu smo
pozornost namenili branju učencev 4. razreda, kjer smo se v pripravljenem programu
spodbujanja bralne fluentnosti osredotočili na bralno tehniko, s poudarkom na hitrosti
branja.
V programu je sodelovalo šest učencev 4. razreda osnovne šole Središče ob Dravi. Celoten
program je obsegal 9 srečanj, vsak drugi teden pa so se v program doma aktivno vključili
tudi njihovi starši. Srečanja so vsebovala izdelovanje bralnega gradiva, predstavljanje in
izvajanje strategij za spodbujanje bralne fluentnosti in merjenje fluentnosti branja.
V raziskavi smo uporabili metodo, ki smo jo priredili po vzoru metode CBM (angl.
Curriculum based measurement of oral reading). Metoda temelji na spremljanju in
evalviranju otrokovega napredka. S pomočjo te metode smo izmerili tudi bralno fluentnost
na podlagi števila pravilno prebranih besed v minuti, po vnaprej pripravljenih kriterijih.
Poleg omenjene metode smo na koncu uporabili tudi anketni vprašalnik za starše in
učence, s katerim smo ţeleli ugotoviti zadovoljstvo udeleţencev programa.
Ugotovili smo, da je skozi srečanja viden bralni napredek pri vseh učencih. Pri
usmerjenem delovanju na bralno fluentnost je potrebno uporabljati širok spekter različnih
pristopov. Poleg tega je zelo pomembno, da pri izbiranju bralnih gradiv upoštevamo
otrokove interese in njegova močna področja, da ohranjamo motivacijo za branje.

KLJUČNE BESEDE: bralna fluentnost, strategije za spodbujanje bralne fluentnosti,
merjenje bralne fluentnosti, skupno branje s starši, hitrost pri branju, metoda CBM,
izdelovanje bralnega gradiva z otroki
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ABSTRACT
Reading fluency is a crucial component of reading as its elements form preconditions for
reading comprehension. In this thesis we researched the reading of 4th grade children with
specific focus on the reading fluency. We prepared a program for increasing reading
fluency focusing on reading technique and speed.
The program was applied on six 4th grade students of the Središče ob Dravi primary
school. The program included 9 sessions, with parent involvement in homework each other
week. The session included making reading material with children, presentations and
applications of strategies for increasing reading fluency and fluency measurement.
In the research we used a method following the example of CBM (Curriculum Based
Measurement of oral reading). The method is based on continuous monitoring and
evaluation of the child’s progress. The fluency was measured as the number of correctly
read words per minute, with well-defined rules for the correctness of a read single word.
Additionally we conducted surveys about the satisfaction with the program on the students
and their parents.
We concluded that the program yielded increase in reading fluency. Reading fluency must
be targeted with a wide spectrum of different approaches. Furthermore, it is important to
maintain the student’s motivation by selecting appropriate reading materials, based on his
interests.

KEYWORDS: reading fluency, strategies for increasing reading fluency, reading fluency
measurement, reading with parents, reading rate, curriculum based measurement, making
reading material with children
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Program spodbujanja bralne fluentnosti pri osnovnošolskih otrocih

UVOD
V času osnovnošolskega šolanja je v začetnih razredih poleg razvijanja drugih šolskih
veščin, velik del učenja namenjen branju, ki ima veliko teţo tudi vsa prihodnja leta šolanja.
Branje je zahteven proces, ki zajema senzorne, motorične, spominske in miselne sisteme.
Pomembno je, da branje čim bolje razvijemo, pri čemer ne smemo pozabiti, da je
pomembno usvojiti bralno tehniko. Otroci imajo v šoli razmeroma malo časa za urjenje
bralne tehnike, zato je pomembno, da berejo tudi doma.
Če sledimo bralnim stopnjam, kot so jih opredelili in opisali različni avtorji, opazimo, da
ima vsako obdobje šolanja svoje značilnosti pri branju – od začetnega branja do visoko
razvitega branja, ki ima pomembno vlogo za učenje. Pomembno je zavedanje, da vsak
posameznik pri branju različno hitro napreduje in na to vpliva velik spekter dejavnikov.
Obstajajo velike razlike med bralci, zato v razredu opazimo različne bralce – tiste, ki
nimajo teţav pri branju, ki imajo pri branju nekaj teţav in tiste, ki imajo pri branju veliko
teţav.
Branje je v današnjem času zelo aktualna tema, ki je ţe precej raziskana. V okviru svojega
diplomskega dela sem se odločila, da se bom posvetila tej temi, ki pa bo poudarjala bralno
fluentnost kot pomembno komponento branja. Iz tega razloga sem se lotila priprave
programa spodbujanja bralne fluentnosti pri osnovnošolskih otrocih. Preko načrtovanega
programa bom sodelovala tudi s starši, ki so pomemben člen pri vključevanju v otrokovo
branje.
Bralna fluentnost je pojem, ki ga v slovenski literaturi kot takšnega nisem zasledila.
Obstaja veliko teorij o tem, kaj je bralna fluentnost. V slovenski literaturi zasledimo pojma
hitrost pri branju ali tekoče branje, ki se najbolj pribliţata omenjenemu pojmu. Znanih je
tudi nekaj strategij za spodbujanje bralne fluentnosti. V praktičnem delu se bom
osredotočila na štiri izmed njih – večkratno branje, branje v paru, branje s predogledom in
pristop, ki temelji na jezikovnih izkušnjah otrok.

1

Program spodbujanja bralne fluentnosti pri osnovnošolskih otrocih

Zaradi velikega pomena branja v šoli in uporabe branja v vsakdanjem ţivljenju je
pomembna predstavitev različnih strategij za spodbujanje bralne fluentnosti, sprotno
evalviranje otrokovega bralnega napredka in način izdelovanja bralnega gradiva skupaj z
otroki, ki temelji na njihovih jezikovnih izkušnjah. Našteto spodbuja otrokovo bralno
fluentnost, ki je predpogoj za dobro bralno razumevanje.
V času študija sem spoznala, kako pomembno je upoštevanje ţelja, izkušenj in potreb
otrok pri branju. Potrebno se je zavedati, da učenci radi berejo, kadar je bralno gradivo
povezano z njihovimi interesi, ko lahko berejo na drugačen način kot po navadi ter ko pri
branju začutijo, da so bili uspešni. Pri vsakem otroku je potrebno vedeti, katera so njegova
močna področja in kakšne so njegove individualne potrebe. Poleg naštetega je pomembna
tudi vključitev staršev v otrokovo branje, ki otroku predstavljajo dober bralni model.
Delo s starši je zelo zahtevno in terja veliko teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj,
poleg tega pa skrbno pripravljene in hkrati učinkovite oblike dela. Vodilo me je
prepričanje, da je sodelovanje lahko zelo uspešno, če se potrudijo vsi sodelujoči v procesu
– tako starši kot strokovnjaki.
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I. TEORETIČNI DEL
1

OPREDELITEV BRANJA

Pojavi se vprašanje, kaj sploh je branje? Do enotne opredelitve strokovnjaki še niso prišli.
Vsi strokovnjaki pa so si enotni v tem, da je branje interakcija številnih dejavnikov, katere
določajo različne sposobnosti. Ni povsem jasno, kakšen je deleţ posameznih dejavnikov in
kakšna je interakcija med njimi.
»Angleška beseda »reading« (branje) izvira iz anglosaksonske besede »readan« kar pomeni
»poučiti se«. In dejansko predstavlja branje še vedno, ob vsej tehniki in elektroniki, glavno
sredstvo za to, da se o nečem poučimo, da pridobimo informacije, da se nekaj naučimo.«
(Pečjak, 1996, str. 9)
Najbolj podrobno definicijo branja dobimo v Pedagoški enciklopediji iz leta 1989: »Branje
pomeni razpoznavati črke (grafeme) v pisani ali tiskani obliki (ki jih izgovarjamo ali ne),
prehajanje z očmi čez to, kar je napisano ali natiskano, sprejemati informacije (sporočila)
iz besedila, prenesti znake pisnega jezika v slušne znake (znake govornega jezika). Branje
je komunikacijski proces, v katerem besedilo prenaša sporočilo, bralec pa ga sprejema.
Pogoj odvijanja komunikacijskega procesa pa je skupna koda oz. usklajenost bralčeve kode
in kode besedila.« (Pečjak, 1991, str. 6)

1.1

RAZVOJ RAZISKOVANJA BRANJA

Začetki preučevanja branja segajo v drugo polovico 19. stoletja, v Nemčijo in Francijo.
Nemški in francoski strokovnjaki so se ukvarjali predvsem z ugotavljanjem značilnosti
zaznavanja v procesu branja, v povezavi z gibanjem oči pri branju. V začetku 20. stoletja,
pa so začeli pojave, povezane z branjem proučevati tudi angleški avtorji, katere so
zanimale psihološke osnove branja nasploh – osredotočili so se predvsem na razlike med
dobrimi in slabimi bralci ter na razlike v značilnostih med glasnim in tihim branjem pri
odraslih.
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V času po prvi svetovni vojni, so se ukvarjali predvsem s procesi razumevanja pri branju in
z uporabo različnih metod opismenjevanja. To je obdobje, ko nastanejo razvojne teorije, ki
skušajo pojasniti potek razvoja branja v obliki zaporednih stadijev ali stopenj.
Preučevanje branja se je v teh smereh, kot so opisane zgoraj, nadaljevalo tudi v času med
obema vojnama in po drugi svetovni vojni, predvsem v anglosaških deţelah. Razcvet pa je
preučevanje branja doţivelo v 60. in 70. letih, to je čas, ko se razvija teoretično področje,
kot tudi aplikacija teoretičnih spoznanj v prakso. Takrat so nastale tudi številne definicije,
ki ţelijo opredeliti branje z različnih vidikov. (Pečjak, 1999)

1.2

DEFINICIJE BRANJA

Pečjakova (1996) navaja, da se definicije branja razlikujejo po tem, kateremu procesu
različni avtorji pripisujejo večjo vlogo, kar pa ne pomeni, da zanikajo obstoj drugih
procesov pri branju. Tako lahko definicije razdelimo v večje skupine.
V prvo skupino sodijo definicije, ki pri branju poudarjajo predvsem procese zaznavanja,
percepcije – dekodiranje ali prepoznavanje tiskanih oz. pisanih simbolov (črk, besed ali
besednih skupin). To so definicije C. T. Logana in M. H. Logana (1968), D. H. Warnerja
(1979) in S. Vladislavljevića (1981). (Pečjak, 1999)
V drugo skupino spadajo definicije, ki poudarjajo pri branju proces razumevanja ali
semantično plat bralnega procesa. Take so definicije K. Goodmana (1979), A. Trstenjaka
(1977), J. Piageta (1978) in P. Russela (1986). Primer Goodmanove definicije, ki pravi, da
je »branje psiholingvistični proces, pri katerem bralci po svojih najboljših močeh
rekonstruirajo sporočila, ki so podana v pisni ali grafični obliki.« (1979, po Pečjak, 1999,
str. 12)
V tretji skupini se nahajajo definicije, ki poudarjajo integracijo obeh spoznavnih dimenzij
pri branju, to je dekodiranja in razumevanja. Avtorji, ki zagovarjajo te definicije so
Thorndike (1941), Tinker in McCullough (1965) ter Perfetti (1985). Primer Perfettijeve
definicije, ki pravi, da je »branje v prvi fazi proces dekodiranja besed, ki je odvisen od
povezave novih besed s pojmi iz bralčevega spomina in z izgovorom besed. V drugi fazi pa
gre za proces razumevanja sporočila besedila.« (1985, po Pečjak, 1999, str. 12)
V četrto skupino sodijo definicije, ki opredeljujejo branje kot večstopenjski proces, v
katerem sodelujejo različne sposobnosti, sam proces branja pa razgrajujejo na posamezne
4
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stopnje. Primera takšnih definicij sta definiciji W. Bressona (1979) in T. Buzana (1982).
Značilen je primer Buzanove definicije, ki pravi, da je »branje sedem stopenjski proces, pri
katerem gre za navezovanje medsebojnega odnosa med posameznikom ter sporočili,
podanimi v simbolih«. Pri tem loči naslednje stopnje: prepoznavanje, sprejetje, notranje in
zunanje strnjevanje, ohranitev v spominu, priklic in sporočanje. (1982, po Pečjak, 1999,
str. 12)

1.3

BRALNI MODELI

Poleg številnih definicij branja, pa bolj nazorno skušajo branje prikazati različni bralni
modeli. Moramo se zavedati, da z enim bralnim modelom ni moţno pojasniti procesa
branja pri vseh ljudeh, saj ţe pri enem bralcu zasledimo več bralnih procesov oziroma
modelov; prav zato govorimo o mnogih procesih in modelih branja. Bralni modeli skušajo
predvsem razloţiti, do kakšnih procesov prihaja med branjem v moţganih, kakšno je
zaporedje teh procesov in povezava med njimi. Večina bralnih modelov razlaga potek
procesa branja s kognitivnega vidika. Značilni sta dve lastnosti, ki jih zasledimo v vseh
modelih branja: zaporedje/sekvenčnost besed pri branju, veliko število različnih
sposobnosti in dejavnikov, ki sodelujejo v bralnem procesu. Avtorji so si enotni tudi v tem,
da je osrednji mehanizem pri bralnem procesu delovni spomin.
S preučevanjem bralnih modelov so se pričeli ukvarjati ob koncu 19. in na začetku 20.
stoletja.
Nekateri avtorji poskušajo razloţiti branje kot procesiranje informacij, vendar se njihove
razlage razlikujejo. Tako spoznavne modele lahko uvrstimo v tri večje skupine: modeli »od
zgoraj navzdol« - vrh sistema procesiranja, ki omogoča oblikovanje pomena besedila,
kontrolira pretok informacij na vseh predhodnih ravneh; modeli »od spodaj navzgor« in
tretja skupina modelov so interaktivni modeli »od zgoraj – navzdol« kot tudi od »spodaj –
navzgor«. Te skupine modelov predstavljajo različni avtorji. Znan avtor prve skupine
modelov je Goodman (1970, po Pečjak, 1999). Njegov model je nastal kot razlaga, kako se
otroci naučijo brati. Goodmanov model ima pomanjkljivost, ker ne razloţi dobro samega
procesa branja – v času 70. let je znanj o višjih spoznanih procesih, ki sodelujejo pri branju
še malo. Najbolj znana modela v drugi skupini sta Goughov in LaBerge-Samuelsov model.
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Podrobneje bomo opisali LaBerge-Samuelsov model (1974, po Pečjak, 1999). Ta model
avtomatskega procesiranja informacij vključuje pet dejavnikov: pozornost, vidno
pomnjenje, fonološko pomnjenje, pomensko pomnjenje in epizodično pomnjenje.
Izhodišče za njun model je pozornost. Pozornost je potrebna za dekodiranje in za
razumevanje pri branju. Pozornost potrebna za dekodiranje besed, je odvisna od usvojene
tehnike branja in poznavanja besed v gradivu; pozornost potrebna za razumevanje, je
odvisna od tega, koliko se informacije prekrivajo s predznanjem bralca. Začetni bralec
porabi veliko časa za dekodiranje, zato dekodiranje in razumevanje ne potekata sočasno,
tako mora bralec preusmerjati pozornost, kar zahteva določen čas in močno obremenjuje
kratkoročni spomin. Obratno pa je pri izurjenem bralcu, kjer proces dekodiranja zahteva
malo pozornosti, saj poteka avtomatsko in tudi dekodiranje ter razumevanje potekata
sočasno. Tukaj se bralec lahko usmeri na razumevanje branega.
Vidni draţljaji se procesirajo v vidnem spominu. Velikost enote procesiranja je odvisna od
veščine, namena branja in od tega, ali je besedilo znano. Najmanjša enota procesiranja je
črka, ki se v vidnem spominu veţe v govorne vzorce, ki se najprej procesirajo kot ena
vidna enota. Cela beseda se na višji ravni procesira kot ena enota. Vse informacije se nato
skladiščijo v fonološkem spominu kot enote. Fonološke informacije se prenašajo v
pomensko pomnjenje, kjer dobijo svoj pomen. Dobri, izurjeni bralci, pridejo direktno od
dekodiranja pomena, brez vmesnega fonološkega procesiranja, vendar tudi izurjeni bralci
pri teţkem besedilu uporabijo fonološko procesiranje.
Informacije, ki prispejo v pomenski spomin, poveţe bralec s predznanjem, pri čemer večja
stopnja skladnosti med prispelimi in uskladiščenimi informacijami, pripelje do boljšega
razumevanja.
Epizodično pomnjenje vključuje priklic določenih spominskih informacij, ki so povezane z
ljudmi, časom ipd., vendar pa to pomnjenje ni potrebno za tekoče branje.
Na enostranskost tega modela sta opozorila Logan in Stanovich (1988, 1990, po Pečjak,
1999). Avtorja poudarjata, da je učinkovitost učenja moţno doseči po dveh poteh – prva je
ta, o kateri govorita Samuels in LaBerge – avtomatizacija tehnike branja in s tem sprostitev
pozornosti za razumevanje, druga pot pa je avtomatizacija kot spominski pojav – učenec v
višji fazi avtomatično prepozna besedo kot celoto, ki jo ima shranjeno v spominu.
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Avtorji tretjega sklopa modelov, torej interaktivnih modelov pa so: Rummelhart (1976, po
Pečjak, 1999), novejša modela avtorjev Justa in P. Carpenterja (1980, po Pečjak, 1999) ter
Carra in Levyja (1990, po Pečjak, 1999).
Rummelhartov model izpostavi vlogo bralčevega predznanja in konteksta pri razlagi
besedila. (Pečjak, 1999)
Carrov in Levyjev model govori o tem, da pri branju besedila sodelujejo trije procesi:
vidno in fonološko procesiranje ter spominsko skladiščenje. Ta model vključuje vse
bistvene elemente v procesu branja. (Pečjak, 1999)
Ob vseh predstavljenih modelih, pa ostajajo odprta nekatera vprašanja, kot so, ali sta lahko
pomensko in fonološko procesiranje ločena, kateri neodvisni mehanizmi delujejo pri
prepoznavanju besed, kateri so tisti dejavniki, ki so ključnega pomena pri bralnem procesu,
kateri so avtomatični dejavniki in kateri so tisti na katere vplivajo metakognitivne
sposobnosti. (Pečjak, 1999)

1.4

RAZVOJNE TEORIJE BRANJA

Pridobivanje bralnih veščin in spretnosti je postopen ter zahteven proces, ki poteka v obliki
bralnih stadijev, faz ali stopenj, kakor jih strokovno imenujejo avtorji.
Z razvojnimi teorijami branja so se ukvarjali številni psihologi. Podrobneje bomo
opredelili razvojno teorijo Challove, ki pri svoji razvojni teoriji izpostavi psihološki vidik.
Omenili in primerjali bomo še nekatere druge razvojne teorije branja – Grayevo (1925, po
Pečjak, 1999), Gatesovo (1947, po Pečjak, 1999) ter razvojno teorijo Duffyja in Roehlerja
(1993, po Pečjak, 1999).
Razvojno teorijo Challove (1983, po Pečjak, 1999) predstavlja 5 bralnih stopenj. Challova
se je v svojem modelu oprla na načela, značilna za Piagetove stopnje spoznavnega razvoja.
Ta načela v razvoju bralnih stopenj so:
 da ima vsaka bralna stopnja svojo specifično strukturo in da bralci na različnih stopnjah
delajo različne stvari v odnosu do tiskanega gradiva, vendar se za vse stopnje uporablja
izraz branje;
 da si stopnje sledijo v hierarhičnem zaporedju;
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 da branje na vseh stopnjah predstavlja obliko reševanja problema;
 da je individualni napredek po stopnjah posledica posameznikovega kognitivnega
razvoja in interakcije z okoljem, to je domom, šolo, širšim kulturnim okoljem;
 da je za višje stopnje branja značilen fleksibilen pristop k branju, kar pomeni različen
način branja različnih vrst gradiva in da so bralci bolj kritični do bralnega gradiva;
 da je za različne stopnje značilna različna stopnja predznanja, ki je pomembna za
razumevanje prebranega in za branje;
 da je za vsako stopnjo značilna bralna tehnika, ki je specifična;
 da ima branje poleg spoznavne dimenzije tudi afektivno dimenzijo.
Avtorica razlikuje bralne stopnje od 0 do 5 in zraven navaja starosti in šolske razrede, ki pa
so okvirni, saj lahko posameznik določeno stopnjo doseţe ţe prej ali pozneje. Loči
naslednje stopnje:
STOPNJA 0: PREDBRALNO OBDOBJE (PRIPRAVA NA BRANJE), od rojstva do 6.
leta – v tem obdobju se razvijajo sposobnosti, ki imajo ključen pomen za proces
opismenjevanja, pri čemer so najpomembnejše zaznavne sposobnosti.
STOPNJA 1: OBDOBJE ZAČETNEGA BRANJA ALI DEKODIRANJA, starost 6 do 7
let – v tem obdobju se otroci naučijo dogovorjene simbole pisave in njihovo povezavo z
glasovi ter ponotranjijo kognitivno znanje o jeziku. Ob koncu te stopnje bi naj otroci imeli
povsem razvito sposobnost vidnega in delno razvito sposobnost slušnega razločevanja.
Pomembno je, da otroci na tej stopnji berejo preproste zgodbe.
STOPNJA 2: UTRJEVANJE SPRETNOSTI BRANJA (TEKOČE BRANJE), starost 7 do
8 let – ta stopnja je namenjena utrjevanju bralne tehnike, da bi otrok prišel do
ponotranjenja spretnosti dekodiranja, to je do avtomatizacije tehnike branja. Posledica tega
je, da se izboljša hitrost branja. Hitrost in natančnost branja sta prvi pogoj za razumevanje
– ko postane dekodiranje avtomatično, se pozornost osvobodi na višje ravni razumevanja
in predelave besedila (LaBerge in Samuels, 1974; Stanovich, 1982; Perfetti, 1985, po
Pečjak, 1999)
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Avtomatizacija se doseţe z vajo in ponavljanjem, zato je pomembno, da otroci berejo
številne znane knjige.
Pomembno je dejstvo, da imajo učenci z bralnimi in učnimi teţavami velike probleme na
prvih dveh stopnjah, kjer gre predvsem za avtomatizacijo tehnike branja.
STOPNJA 3: BRANJE ZA UČENJE (ODKRIVANJE POMENA), starost 9 do 14 let – za
to stopnjo je značilno, da se z branjem pridobiva nove informacije in znanje. Namen branja
je razumeti posamezne besede in večje dele besedila.
STOPNJA 4: VEČSTRANSKI POGLED NA PREBRANO (ODNOSI IN STALIŠČA),
starost 14 do 18 let – na tej stopnji je pomembna metakognicija učenca. Pri doseganju te
stopnje ima pomembno vlogo branje v prostem času.
STOPNJA 5: KONSTRUKCIJA IN REKONSTRUKCIJA – POGLED NA SVET, od 18.
leta naprej – gre za zrelo obdobje pri branju. Značilnost tega obdobja je v kakovosti znanja.
Tukaj so v ospredju višji miselni procesi, kot so analiza, sinteza, presojanje oziroma, da si
»… bralec iz resnice drugih oblikuje sebi lastno.« (Chall, 1996, po Lipec-Stopar, 1999)
Challova je natančno opredelila, kaj je potrebno za prehod na posamezne stopnje in katere
so tipične napake za posamezno stopnjo. Tako pravi, da so tipične napake pri prehodu s
stopnje 1 na 2 zamenjave posameznih črk in besed, ki so si na videz podobne. Prehod s
stopnje 2 na 3 predstavljajo spremembe v strategijah in odnosu do branja – temeljna
značilnost za ta prehod je pravilnost in točnost branja, to je avtomatizirana bralna tehnika.
Omenjene razvojne teorije branja v obliki bralnih stopenj predstavljajo kazalo logičnega
zaporedja v razvoju branja. Razloţiti poskušajo potek razvoja branja od začetnega do
končnega obdobja, to je do obdobja zrelega bralca.
Teorije razvoja branja niso vezane na starost učencev, oziroma so nanjo vezane le pogojno,
saj je napredovanje bralcev individualno in odvisno od velikega števila različnih
dejavnikov.
Vsem razvojnim teorijam branja je skupno, da poteka razvoj bralnih veščin od enostavnih
– identifikacija besed, do kompleksnih – uporaba prebranega.
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Avtorji zgoraj omenjenih razvojnih teorij izpostavijo predšolsko obdobje kot pomembno
obdobje za pripravo na branje. V predšolskem obdobju otrok potrebuje pogoje, ki mu
omogočijo uspešen pričetek učenja branja. Pogoji, ki jih otrok v tem obdobju potrebuje so:
razvijanje vidnega in slušnega razločevanja, povečevanje besednega zaklada, razvijanje
sposobnosti pripovedovanja, interes za učenje branja, pravilna in natančna izgovorjava.
Gates (1947, po Pečjak, 1999) je predbralno obdobje razčlenil v dveh stopnjah, medtem ko
ostali avtorji za to obdobje opredelijo eno stopnjo.
Razvojne teorije v naslednji stopnji opredelijo branje v prvem razredu. Gatesova razvojna
teorija branja podrobno opredeli branje v prvem razredu. Obdobje prvega razreda je Gates
razčlenil na tri stopnje, in sicer na obdobje začetnega branja, začetnega neodvisnega branja
in višje obdobje začetnega branja. Tako bi moral učenec začeti z branjem znanih besed, ki
se pogosto pojavljajo v jeziku, nadaljevati branje enostavnih besedil in na koncu glaskovati
neznane besede. Gates za razliko od Graya trdno zagovarja stališče, da naj se otrok
postopoma seznanja z različnimi vrstami gradiva.
Za omenjene razvojne teorije je značilno tudi to, da otrok okrog devetega leta starosti
zaključi prvo fazo v procesu opismenjevanja, to je usvajanje in avtomatizacija tehnike
branja z razumevanjem. Po zaključku te faze pride do obdobja, ko začne otrok branje
uporabljati za različne namene, predvsem in najpogosteje za učenje.
Razvojne teorije branja so pomembne, saj prispevajo k boljšemu razumevanju in izvedbi
procesa učenja branja. Teorije so pomembne tudi za učence, ki imajo bralne teţave, saj
pomagajo razločevati tiste učence, ki imajo relativno stalne bralne in s tem učne teţave, od
tistih, pri katerih je slabše branje posledica primanjkljaja v govornem razvoju. Učenci s
stalnimi teţavami pri branju imajo velike teţave pri dekodiranju in utrjevanju bralne
tehnike.
Obstajajo tudi nekatere bistvene razlike med razvojnimi teorijami branja. Teorije imajo
različna teoretična izhodišča in cilje katerim sledijo.
Če primerjamo novejši teoriji, vidimo, da je teorija Challove psihološka, ker izhaja iz
Piagetove teorije kognitivnega razvoja. Razvojna teorija branja Duffyja in Roehlerja
nadgrajuje teorijo Challove s pedagoškimi elementi, na vsaki stopnji izpostavlja stališča,
proces in vsebino bralnega pouka. Ta teorija je psihološko-pedagoška in se v tem razlikuje
od ostalih teorij. (Pečjak, 1999)
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2

DEJAVNIKI BRALNE UČINKOVITOSTI

Dejavnike bralne učinkovitosti proučujejo različni avtorji iz različnih zornih kotov.
Posledica tega je neenotna klasifikacija dejavnikov, ki bi naj določali učinkovitost branja
pri posamezniku. Kljub temu, da so klasifikacije različne, pa lahko povzamemo, da so si
avtorji precej skladni, ko navajajo dejavnike pri branju. Poudarjajo dejavnike, katere bi
lahko spravili na enoten imenovalec: kognitivni in čustveno-motivacijski dejavniki.
(Pečjak, 1999)
Poleg omenjenih dejavnikov Pečjakova (1999) omenja tudi pomembnost socialnokulturnih dejavnikov.

2.1

KOGNITIVNI DEJAVNIKI PRI BRANJU

Pomembno je zavedanje, da med bralci individualne razlike v specifičnih sposobnostih
vodijo do velikih razlik v bralni učinkovitosti. Večina avtorjev govori o dveh temeljnih
dimenzijah v bralnem procesu – o dekodiranju in o razumevanju, nekateri avtorji pa
predstavljajo dve temeljni fazi v bralnem razvoju, to sta učenje branja in učenje s pomočjo
branja.
Učenje branja je sestavljeno iz dveh procesov, to sta proces dekodiranja in proces uporabe
jezikovnih sposobnosti (skladnja, pomenoslovje). Ko sta oba procesa usvojena, je to za
učence velik napredek pri identifikaciji besed oziroma pri bralni tehniki.
Učenje s pomočjo branja presega učenje branja v sposobnosti razumevanja. Faza učenja s
pomočjo branja predstavlja nikoli zaključen proces, medtem ko fazo učenja branja oziroma
avtomatizirano bralno tehniko večina otrok obvlada.
Ključna sposobnost začetnega branja je torej dekodiranje, kjer sta pomembni dve
dimenziji: natančnost in hitrost prepoznavanja. Sicer pa Bolandova shema (1993, po
Pečjak, 1999) dokazuje, da sposobnost dekodiranja vpliva tudi na sposobnost razumevanja
in glasovno razčlenjevanje. Sposobnost dekodiranja naj bi vplivala na razumevanje
prebranega.
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Curtis (1980, po Pečjak, 1999) pravi, da bralci, ki so dobri dekoderji, porabijo več miselne
energije za bralno razumevanje kot slabši bralci, saj slabši bralci večji del pozornosti
namenjajo prepoznavanju pisnih znakov.
Znano je, da med hitrostjo dekodiranja, razumevanjem branega in teţavnostjo gradiva
obstaja obratno sorazmeren odnos – če bralec vsebino pozna, jo lahko bere hitreje in če je
bralno gradivo teţko, potem bralec upočasni hitrost dekodiranja oziroma branja. To
ugotovitev sta empirično potrdila Just in Carpenter (1987, po Pečjak, 1999)
Na sposobnost dekodiranja, ki je pretvarjanje informacije iz pisne oblike v glasovni kod,
vplivajo številne spretnosti in sposobnosti, zelo pomembni sta sposobnosti vidnega in
slušnega razločevanja. Razvoj vidnih zaznavnih sposobnosti razvojno obsega procese
zaznavanja, procese razločevanja in procese identifikacije; razvoj slušnih sposobnosti pa
poteka od tega, da se otrok najprej zaveda dolţine besede, nato se začne zavedati zlogov iz
katerih je beseda in potem zaznava glasove v besedi. Otrokom s teţavami v vidnem in
slušnem razločevanju lahko pomagamo z različnimi vajami, na primer vidno razločevanje
lahko urimo z vajami iskanja podobnosti in razlik na sliki, slušno razločevanje pa urimo z
vajami glasovnega zavedanja, katero ima pomembno vlogo pri usvajanju veščine branja.
Poleg sposobnosti zaznavanja je zelo pomembno tudi gibanje oči pri branju. Mlajši bralci
naredijo več postankov, ki jih imenujemo fiksacijski postanki. Tudi za dober vzorec
gibanja oči obstajajo posebne vaje, s katerimi se doseţe hitrejše in natančnejše
prepoznavanje besed. Poleg naštetega, so za dekodiranje pomembne tudi besede, ki so
bralcu znane ali neznane. V primeru neznanih besed, mora bralec analizirati vse črke v
besedi in jo izgovoriti v mislih. Poleg vsega naštetega, so za dekodiranje pomembne tudi
tipografske značilnosti besedila, to so značilnosti, ki določajo, kakšni so tehnični pogoji
tiskanega besedila (dolţina in širina vrste, vrsta tiska in črk in podobno).
Medtem ko so za dekodiranje pomembni zgoraj našteti dejavniki, pa so za bralno
razumevanje pomembne sposobnosti višje ravni – obseg besednjaka, kratkoročni spomin,
sposobnost zaključevanja in druge. (Pečjak, 1999)

2.2

ČUSTVENO-MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI BRANJA

Pečjakova (1999) ugotavlja, da je premalo zavedanja pomembnosti vloge omenjenih
dejavnikov, saj je te dejavnike v učnem procesu teţko meriti in opredeliti.
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Na podlagi različnih raziskav lahko trdimo, da se motivacija za branje zmanjša na prehodu
iz niţje na višjo stopnjo osnovne šole. Otroci ob vstopu v šolo navadno zelo radi berejo, saj
imajo iz otroštva lepe spomine na poslušanje pravljic in zgodbic, ki so jim jih brali starši in
drugi odrasli. Tako si tudi ţelijo, da bi znali čim prej sami brati. Prve teţave z bralno
motivacijo se pojavijo pri otrocih, ki jim usvajanje bralne tehnike dela teţave. O
nemotiviranih bralcih v tem obdobju še ne bi mogli govoriti, saj se otrokom v niţjih
razredih še veliko bere. Problem nastane, ko postane branje glavno sredstvo učenja.
(Pečjak in Gradišar, 2002)
Različni avtorji navajajo različne čustveno-motivacijske dejavnike. Pečjakova (1999)
povzema najpogosteje navedene dejavnike: stališče in odnos do branja; interes za branje;
motivacija za branje. Pomembno vlogo pri razvijanju teh dejavnikov ima šola, ki si to
pomembno vlogo deli s starši in drugimi dejavniki v okolju – knjiţnice, vrstniki.
Pomembni nasveti za razvijanje bralnih interesov so, da naj otrok bere takšno gradivo, v
katerem lahko uţiva; teţavnost bralnega gradiva naj bo primerna otrokovi bralni
sposobnosti; otrok mora imeti priloţnost, da bralno dejavnost dokonča, poleg naštetega pa
otroku veliko pomeni pohvala in nagrada. (Pečjak in Gradišar, 2002)
Po mnenju učencev, so za branje oziroma za motivacijo pri branju pomembni vplivi, kot so
(Gambrell, po Pečjak in Gradišar, 2002): učitelj kot dober bralni model; obiskovanje
knjiţnic; moţnost, da sami izberejo knjige; pogovori in druţenja, ki so povezana s
knjigami; ţelja brati knjige in vsebine, o katerih imajo predznanje; bralne spodbude.
Poleg omenjenega, je pomembno poučevanje, ki spodbuja pozitiven odnos do branja
(McKenna po Pečjak in Gradišar, 2002). Pri branju je pomembno vključevanje staršev v
branje, glasno branje učencem in pozitiven bralni model učencem, skupinsko delo v
mešanih skupinah.
Znan model spodbujanja pozitivnega odnosa do branja je tudi prirejen Cambournov model
pogojev učenja za spodbujanje bralnih navad, ki sta ga priredila Johns in VanLeisburgova
(1994, po Pečjak in Gradišar, 2002). Posebej pomemben pogoj, ki bi ga omenili, so
povratne informacije o napredku pri branju. Ta pogoj se nanaša tako na učitelje kot tudi na
starše. Povratna informacija bi naj imela nekatere značilnosti – koristi naj hitro, ne sme
omejevati moţnosti napredka, ne sme ogroţati učenčeve samopodobe. Pomembno je, da
učenec ve da napreduje, kar ga dodatno spodbuja.
13

Program spodbujanja bralne fluentnosti pri osnovnošolskih otrocih

2.3

VPLIV OKOLJA NA BRANJE

Na branje in njegov proces poleg ostalih dejavnikov vplivajo tudi mnogi socialno-kulturni
dejavniki.
Številni avtorji omenjajo socialno-ekonomski status druţine oziroma kulturno okolje iz
katerega otrok prihaja. Tudi nekateri naši avtorji so preučevali te dejavnike in so ugotovili,
da imajo boljše jezikovno znanje tisti učenci, katerih starši imajo srednjo, višjo ali visoko
izobrazbo, v primerjavi z učenci, ki prihajajo iz okolja, kjer se govorici ne namenja
posebna pozornost (O. Kunst-Gnamuš, po Pečjak, 1996). V slovenskem prostoru sta do
enakih ugotovitev prišla tudi I. Toličič in L. Zorman. (Pečjak, 1996)
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3

BRALNA FLUENTNOST

Fluentnost branja zaseda pomembno vlogo med temami, posvečenimi branju. Tudi Cassidy
in Cassidy (2005/2006, po Samuels in Farstrup, 2006) poročata o raziskavi, v kateri so
strokovnjake spraševali o tem, ali je bralna fluentnost pomembna za branje. Strokovnjaki
so si bili enotni, da se vprašanju fluentnosti branja posveča premalo pozornosti.
Zanimanje za bralno fluentnost ni bilo konstantno. Predvsem med leti 1900 in 1950 je bilo
zanimanje zelo majhno (Samuels in Farstrup, 2006), vsekakor pa fluentnost branja ni
povsem nova tema.
Kaj sploh je fluentnost? Različni avtorji so različno definirali pojem fluentnosti branja. Še
vedno se pojavlja nekaj odprtih vprašanj na to temo.

3.1

DEFINICIJE BRALNE FLUENTNOSTI IN RAZISKAVE

Fluentnost je koncept brez enotne definicije (Kuhn in Stahl, 2000, po Oakley).
Bralne fluentnosti ni povsem enostavno definirati, pri definiciji naletimo na problem. Za
nekatere je bralna fluentnost natančnost in hitrost v besednem dekodiranju, za druge je
povezana z dobrim razumevanjem, tretji jo povezujejo s prozodijo. (Samuels in Farstrup,
2006)
Strokovnjaki so si enotni, da bralna fluentnost zajema natančnost in primerno hitrost
branja, nekateri pa k temu dodajajo še druge elemente
Bralna fluentnost je večdimenzionalna - ena dimenzija daje več poudarka na pomembnost
natančnosti in besednega dekodiranja, druga se osredotoča na hitro in avtomatično
prepoznavanje besed in tretja dimenzija predstavlja primerno ekspresijo in interpretacijo
besedila (primerna glasnost ter vse značilnosti, ki so pomembne tudi za dobro razumljiv
govor). (Rasinski, 2004)
Razumevanje fluentnosti in njeno mesto v procesu branja še zdaleč ni povsem raziskano in
končano. Porajajo se še številna vprašanja.
Začetki omenjanja bralne fluentnosti segajo v leto 1886, ko je James McKeen Cattel pri
uspešnih bralcih ugotavljal kaj laţje prepoznajo – črko ali besedo. Prišel je do spoznanj, da
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laţje prepoznajo besedo, če se v besedilu pojavi beseda, ki je bralcu znana. (Samuels in
Farstrup, 2006)
Pomembna je raziskava Austina in Morrisona iz leta 1963, ki izpostavi pomembnost
glasnega branja v razredu in z njim povezane vaje in strategije. (Samuels in Farstrup, 2006)
Omeniti velja tudi Gibsona in Levina, ki se leta 1975 posvetita glasnemu branju in hitrosti
pri branju. (Samuels in Farstrup, 2006)
Mejnik v konceptu fluentnosti branja pa je vsekakor objava LaBergove in Samuelsove
teorije avtomatizacije iz leta 1974, ki smo jo ţe omenili v poglavju bralnih modelov.
Model avtomatizacije je prvi moderni koncept, ki pripomore k razloţitvi bralne fluentnosti.
Samuels je leta 1979 v enem izmed svojih prispevkov nekoliko enostavneje razloţil teorijo
avtomatizacije. Postavil je hipotezo, v kateri trdi, da avtomatizacijo najdemo v vseh
aktivnostih, ne samo pri branju (predvsem pri športu in pri glasbi). Samuels pravi, da
morajo tudi športniki in glasbeniki svoje sposobnosti izuriti do te mere, da v njih ne rabijo
vlagati več toliko energije oziroma pozornosti, torej da to počnejo avtomatično.
Avtomatizacijo razvijejo ob pomoči učitelja oziroma trenerja, ki jim pomaga. Potem vadijo
tako dolgo, dokler te spretnosti niso popolnoma avtomatizirane. Samuels je prepričan, da je
vaja ključna za razvoj fluentnosti, tekočnosti, lahkotnosti. Ob tem se mu je porajalo
vprašanje, kako učitelji po navadi »učijo« branje? Na podlagi tega vprašanja je izvedel
raziskavo v skupini učencev s posebnimi potrebami iz Minneapolisa. Učencem je dal za
prebrati kratka besedila (250 besed), ki so jih brali tako dolgo, dokler niso prebrali 95
besed na minuto. Vaditi so torej morali tako dolgo, dokler tega cilja niso dosegli. Pri tem je
ugotovil, da je branje z večkratnim ponavljanjem dobra metoda, saj vodi do natančnosti in
hitrosti pri branju. Učenci so besedila boljše prebrali, tudi število večkratnih branj se je
niţalo, besedno dekodiranje se je s tem avtomatiziralo. (Samuels in Farstrup, 2006)
Chomsky (1976, po Samuels in Farstrup, 2006) poroča o podobnih rezultatih kot Samuels,
pri tem pa vpelje nekoliko drugačno metodo branja. Njegova metoda vključuje
ponavljajoče branje in Heckelmanovo metodo (1969), katera temelji na nevroloških vtisih.
(Samuels in Farstrup, 2006)
Schreiber in Read (1980, po Samuels in Farstrup, 2006) ugotovita, da se skozi vajo izboljša
prozodija.
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Omenjene raziskave so pomembne, saj vključujejo koncept avtomatizacije ter sposobnost
prozodije in sintakse. Upoštevajo torej pomembnost elementov koncepta bralne
fluentnosti. (Kuhn in Stahl, 2000 po Samuels in Farstrup, 2006)
Omeniti velja tudi Allingtona, ki v enem izmed svojih člankov opozarja na to, da je bralna
fluentnost zanemarjen bralni cilj. Opozarja na to, da je fluentnost branja pomemben vidik v
procesu branja ter da je premalo pozornosti namenjene metodam, materialom in
programom, ki bi fluentnost vzpodbujale. Allington označi bralno fluentnost kot zelo
pomembno. (Allington, 1983, po Samuels in Farstrup, 2006).
Študije, ki so raziskovale različne dejavnike bralne fluentnosti, so pripomogle k definiranju
in opisu aktivnosti, ki pripomorejo k spodbujanju bralne fluentnosti. (Rasinski, 1989 po
Samuels in Farstrup, 2006)
Aktivnosti in strategije, ki pripomorejo k spodbujanju in izboljšanju bralne fluentnosti,
bomo podrobneje opisali v enem izmed naslednjih poglavij.

3.2

FLUENTNI IN NEFLUENTNI BRALCI

Značilnosti fluentnih bralcev:
 berejo hitro,
 avtomatično prepoznavajo besede,
 upoštevajo prozodične elemente (jakost, poudarki pri branju).
Fluentnost je odvisna tudi od stopnje berljivosti teksta. Kadar bralec vsebino oziroma temo
besedila pozna, je tudi bolj seznanjen z besedami, ki se v besedilu nahajajo. (Samuels in
Farstrup, 2006)
Pomanjkanje fluentnosti se kaţe v počasnem tempu, zatikanju, pogostih napakah,
neprimerni intonaciji.
Nefluentni bralci berejo počasi, porabijo veliko časa za prepoznavanje nepoznanih besed,
imajo teţave pri razumevanju prebranega. (Blevins, 2001)
Allington (1983, po Blevins, 2001) navaja razloge, zakaj nekateri učenci ne doseţejo
bralne fluentnosti. Razlogi so naslednji:
17
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 pomanjkanje bralnih izkušenj (učenci doma niso imeli dobrega bralnega modela,
prihajajo iz domov, kjer je malo knjig in se je malo ali nič bralo);
 »sindrom dobrega bralca« (vedno se bolj izpostavlja bralce, ki so pri branju uspešni);
 pomanjkanje časa, premalo vaje za branje;
 frustracija (slabši bralci pri branju obupajo, kadar morajo brati teţka besedila).

3.3

VREDNOTENJE BRALNE FLUENTNOSTI

Za poučevanje oziroma doseganje bralne fluentnosti je, ključnega pomena določitev
učenčeve stopnje bralne fluentnosti in spremljanje napredka. Pri tem je pomembno, kako
merimo oziroma ocenjujemo posamezne komponente, ki so ključne za bralno fluentnost.
Pri ocenjevanju je pomembno, da je vrednotenje hitro in enostavno za uporabo, saj se v
nasprotnem primeru učitelji za njo ne bodo odločali, ker jim bo vzela preveč časa.
(Rasinski, 2004)
V diplomskem delu se bomo osredotočili na vrednotenje komponente natančnosti in
avtomatizacije, pri čemer se bomo osredotočili na hitrost branja.

3.4

HITROST BRANJA

Hitrost se pogosto uvršča med osnovne dimenzije bralne učinkovitosti, poleg razumevanja
prebranega. Redkeje se med dimenzije bralne učinkovitosti uvršča besedni zaklad otroka in
fleksibilnost pri branju. Pomembna dimenzija, to je hitrost, pomeni določeno kvantitativno
predelavo informacij v določeni časovni enoti, oziroma nam pove, koliko besed na minuto
lahko preberemo ob hkratnem dobrem razumevanju prebranega. (Pečjak, 1996)
Hitrost je pri branju pomembna, saj obstaja ogromna količina bralnega gradiva, ki ga mora
otrok v določenem času predelati.
Znana je raziskava Alojza Kobole iz leta 1982, v kateri je ugotovil, da so počasni bralci v
osnovni šoli trikrat bolj obremenjeni kot njihovi sošolci, ki so hitri bralci. (Pečjak, 1996)
Kobola je izvedel tudi raziskavo, v katero je vključil dvanajst hrvaških šol z njihovimi
podruţnicami. Zanimalo ga je, kakšna je hitrost hitrega in tihega branja učencev od 1. do 8.
razreda. Za primer navajamo najvišja rezultata hitrega branja v 4. in 5. razredu, to je 111 in
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115 besed na minuto in najniţja rezultata v 4. in 5. razredu, to je 23 in 25 prebranih besed
na minuto. (Kobola, 1980)
Osredotočili se bomo na raziskavo glasnega branja. Glasno branje je meril na
enominutnem testu branja. Kobola navaja, da je hitrost glasnega branja omejena na hitrost
glasnega razumljivega govora. Fiziološka meja branja na glas je od 100 do 120 besed na
minuto. (Kobola, 1980)
Tiho branje je dvainpolkrat hitrejše od glasnega branja, pri tem je razlika med glasnim in
tihim branjem v niţjih razredih manjša, v višjih pa se povečuje hitrost tihega branja.
Pomembni so dejavniki, ki vplivajo na hitrost branja. Ti dejavniki so: razumevanje
vsebine, kar pomeni, da če je bralcu vsebina znana in jo razume, tudi hitreje bere; način
branja, pri čemer je glasno branje počasnejše od tihega; vrsta oziroma teţavnost bralnega
gradiva; slabe bralne navade, kot so na primer regresija oziroma vračanje oči v besedilu
nazaj ali slabša koncentracija pri branju. (Pečjak, 1996)
S. Vladisavljevič (1981, po Pečjak, 1996) opozarja na to, da se veliko teţav, povezanih z
bralno hitrostjo, pojavi zaradi prehitrega prehoda od počasnega proti hitremu branju.
Pečjakova (1996) opozarja, da urjenje hitrosti pri branju pomeni tudi urjenje bralne
tehnike. Če ima bralec bralno tehniko zelo izurjeno in govorimo o avtomatizirani tehniki,
potem bo tudi branje hitro ter obratno. Temelj za izboljšanje bralnega razumevanja in
fleksibilnosti pri branju je ravno avtomatizirana tehnika branja.
Bralna hitrost torej določa učenčevo stopnjo avtomatizacije. Profesor Stanley Deno je leta
1985 razvil metodo, ki učitelju pomaga evalvirati hitrost branja teden za tednom in je
hkrati tudi hitra ter preprosta za uporabo. Angleško ime za to metodo je Curriculum based
measurement of oral reading (metoda CBM). (Rasinski, Blachowicz in Lems, 2006 ter
Rasinski, 2004)
3.4.1

METODA CBM

Metoda CBM je pristop, ki ga učitelj lahko uporablja za merjenje napredka pri osnovnih
šolskih veščinah. Uporabna je tudi za starše, saj teden za tednom dobijo informacije o tem,
kako so otroci napredovali. CBM deluje tako, da je otrok testiran vsak teden. Test
predvidoma traja od 1 do 5 minut. Primer za branje: otrok glasno bere 1 minuto, ti rezultati
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se potem vpisujejo v graf. Po potrebi se lahko način poučevanja oziroma treninga
spreminja – prilagodi se lahko čas, način dela, materiali in podobno. (Mclane,
www.studentprogress.org/families.asp)
Ta metoda omogoča učitelju, da opazuje napredek posameznega učenca skozi šolsko leto.
Njena prednost je v tem, da lahko v nekaj urah oceni branje celotnega razreda. Prav tako
mu omogoča poglobljen vpogled v to, na kaj se mora pri branju določenega učenca
osredotočiti in kakšne prilagoditve so potrebne za posameznega učenca.
3.4.2

MERJENJE HITROSTI BRANJA PO METODI CBM

Mera za hitrost branja je po CBM število pravilno prebranih besed v minuti - besede
izgovorjene pravilno ali izgovorjene napačno, vendar popravljene v treh sekundah še
štejejo kot pravilne; ponovitev besede se ne šteje kot napaka; izpustitev, zamenjava ali
napačno izgovorjena beseda se šteje kot napaka; če učenec okleva in se muči z besedo 3
sekunde, se prav tako šteje kot napaka. (Shinn R. M. idr., 1992)
Za izvedbo metode CBM je potrebna ena minuta. Učenci berejo besedila, ki vsebujejo
pribliţno 250 besed in so primerna za njihovo stopnjo. V tem času učitelj ali druga oseba,
na primer starši, beleţijo napake, ki jih učenec naredi tekom branja. Na koncu preštejejo
število pravilno prebranih besed, pri čemer so kriteriji za pravilno prebrane besede opisani
zgoraj. V tabeli bomo prikazali primer, kjer so predstavljene norme za hitrost branja iz leta
2003, povzete iz AIMSweba:
RAZRED

JESEN (WCPM – ZIMA (WCPM)
število

POMLAD (WCPM)

pravilno

prebranih besed v
minuti)
1.

/

10-30

30-60

2.

30-60

50-80

70-100

3.

50-90

70-100

80-110

4.

70-110

80-120

100-140
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5.

80-120

100-140

110-150

6.

100-140

110-150

120-160

7.

110-150

120-160

130-170

8.

120-160

130-170

140-180

Tabela 1: norme za hitrost branja od 1. do 8. razreda

Iz tabele 1 je razvidno, da je komponenta avtomatizacije pri fluentnosti branja v ospredju v
začetnih razredih, oziroma, da se hitrost branja zmanjša v 6. razredu. To pa ne pomeni, da
se kasneje več ne spodbuja in vrednoti. (Rasinski, 2004)
Pomembna je raziskava Fuchsa, Fuchsa in Maxwella (1988, po Rasinski, 2004), ki je
potrdila korelacijo med doseţenim rezultatom, ki jo je učenec dosegel po CBM metodi in
med doseţenim rezultatom na standardiziranem testu bralnega razumevanja.

3.5

PROGRAMI RAZVIJANJA BRALNE FLUENTNOSTI

Eden izmed znanih programov, ki razvija bralno fluentnost je skupno branje (angl. Shared
book experience - SBE), kjer učitelj predstavi knjigo in jo bere učencem ali manjši skupini.
O knjigi nato skupaj diskutirajo, kasneje pa jo berejo sami ali v paru. Študije so pokazale
pozitivne rezultate v povezavi s tem programom. (Holdaway, 1979, 1981 po Samuels in
Farstrup, 2006)
Podoben program prejšnjemu je program ORL (angl. Oral recitation lesson), le da temelji
na povzetkih določene zgodbe, ki jih učenci potem berejo učitelju. Avtor tega programa je
Hoffman. (1987, po Samuels in Farstrup, 2006)
Program FORI (angl. Fluency oriented reading instruction), avtorjev Stahla in Heubacha iz
leta 2005, je modificirana verzija prejšnjega programa. Tukaj učenci zgodbo ponovno
preberejo doma s starši ali drugim odraslim. (Samuels in Farstrup, 2006)
Rasinski, Padak, Linek in Sturtevant, so leta 1994 razvili program »Lekcija bralne
fluentnosti« (angl. Fluency development lesson - FDL). V začetku učitelj učencem prebere
pesem in potem diskutirajo o njej. Nato pesem preberejo vsi skupaj, kasneje pa še v parih.
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Na koncu jo predstavijo publiki, obenem pa so zadolţeni, da jo predstavijo tudi doma.
(Samuels in Farstrup, 2006)
Vsi našteti programi

spodbujanja bralne fluentnosti temeljijo na večkratnem,

ponavljajočem branju in branju ob pomoči, kar ima dokazano pozitiven vpliv na bralni
doseţek pri učencih začetnih razredov. (Samuels in Farstrup, 2006)

3.6

STRATEGIJE ZA IZBOLJŠANJE BRALNE FLUENTNOSTI

Učenci s teţavami pri branju po navadi za branje izberejo knjigo oziroma besedilo, ki je
prezahtevno za njih. Za spodbujanje otrok k boljši izbiri knjige ali besedila je primerno, da
otrokom beremo laţje knjige, katere v razredu postavimo na vidno mesto. Tako učenci
pogosto v roke vzamejo ţe brane knjige in jih tudi sami preberejo. (Richek M. A. idr.,
2002)
V literaturi zasledimo več različnih strategij, ki vplivajo na izboljšanje bralne fluentnosti.
Pri izvajanju praktičnega dela smo se osredotočili le na nekatere.
Pri strategijah za izboljšanje fluentnosti branja je pomemben model fluentnega branja in
navodila za posamezne strategije (Scholastic Teaching Resources, 2003)
3.6.1

BRANJE OB POMOČI

Pri branju ob pomoči (angl. assisted reading) učenec in fluentni bralec (model) bereta
skupaj. Metoda je lahko izvedena individualno ali v manjši skupini.
Ta metoda je ustrezna iz več razlogov: učitelj spodbuja učenca k branju; ker ima učenec za
prepoznavanje besed pomoč fluentnega bralca, se laţje usmeri na pomen besedila; učenci
imajo model in tako laţje slišijo, kakšno bi naj bilo ustrezno branje; motivira učenca k
branju, saj po srečanjih oziroma po izvajani strategiji učenec besedilo samostojno prebere.
Ta metoda si prizadeva za samostojno branje učenca, zato je pomembno, da je pomoči
čedalje manj. (Richek M. A. idr., 2002)
3.6.2

BRANJE Z ODMEVOM

Metoda branja z odmevom (angl. echo reading) je različica branja ob pomoči modela.
Tukaj učenec bere za učiteljem enake povedi. Ta oblika metode je primerna za krajša
besedila in je ustreznejša za začetne bralce. (Richek M. A. idr., 2002)
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3.6.3

BRANJE V SKUPINI

Vsi učenci hkrati berejo določeno besedilo. Ta strategija branja v skupini (angl. choral
reading) je primerna predvsem za branje pesmi, ki vsebujejo ritem in rimo. (Richek M. A.
idr., 2002)
3.6.4

BRANJE OB POSLUŠANJU

Pri metodi branja ob poslušanju (angl. simultaneous listening-reading) učenci poslušajo
besedilo, ki je posneto na kaseto, sočasno pa berejo isto besedilo v knjigi. Chomsky je
ugotovil, da je ta metoda je uspešna pri različno starih učencih (1978, po Richek M. A. idr.,
2002 )
3.6.5

BRANJE V PARU

Pri strategiji branja v paru (angl. partner reading ali peer tutoring strategy) učenci berejo po
parih, s sošolci. Ta oblika branja ponuja intenzivno bralno vajo za oba učenca in je tudi
efektivna metoda za učence s teţavami pri branju, kar sta potrdila Stahl in Heubach (1993,
po Richek M. A. idr., 2002)
Učence lahko razporedimo v različne pare. Učenci so veseli, kadar lahko sami izberejo
partnerja, s katerim bodo brali, lahko pa jih v pare razporedi učitelj, ki učence dobro pozna
ter tudi pozna njihovo branje. Pari so lahko sestavljeni tako, da sta skupaj dva slabša
bralca, saj tako spoznata, da nista edina s teţavami pri branju, lahko pa sta skupaj v paru
slabši in boljši bralec, pri čemer je boljši bralec dober model bralcu s teţavami. (Richek
M. A. idr., 2002)
Navodila za branje v paru:
Naloge za učitelja:
1.) Razdelitev učencev v pare (počasnejši in hitri bralec v paru).
2.) Razlaga naloge branja v paru.
3.) Razlaga popravljanja napak.
4.) Uporaba štoparice za začetek in konec branja (5 minut vsak oziroma 10 minut vsak
par).
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5.) Učence prosi, da podajo mnenja o branju, predstavijo napake in seštejejo točke.
6.) Razglasitev najboljšega para.
Naloge za učenca:
1.) Upoštevajta pravila.
2.) Bodita prijazna eden do drugega.
3.) Vsak bere 5 minut. Nato zamenjajta vlogi.
Pravila za branje v paru:
 Beri 5 minut. Trudi se, da bo branje pravilno, da boš naredil čim manj napak. Po petih
minutah te bom ustavila in zamenjala bosta vlogi.
 Pozorno poslušaj partnerja, ko bere.
 Ko partner naredi napako ga popravi. Takrat mora ponovno prebrati to besedo, jo
zapisati na kartonček in še enkrat pravilno prebrati poved, v kateri se beseda nahaja.
 Na koncu seštejta napake, ki sta jih naredila oba skupaj. (povzeto po Mastropieri A.M.,
Leinart A., Scruggs E.T., 1999, str. 281)
3.6.6

VEČKRATNO, PONAVLJAJOČE BRANJE

Pri metodi večkratnega branja (angl. repeated reading) učenec bere določeno besedilo do te
stopnje, da doseţe bralno fluentnost (Samuels, 1979, po Richek M. A. idr., 2002). Kadar
učenec določeno besedilo prebere večkrat, je branje bolj natančno in hitro ter z več
ekspresije (Downhower, 1987, Herman, 1985, Rashotte in Torgesen, 1985, po Richek M.
A. idr., 2002)
Strategija večkratnega branja je fleksibilna, zato se lahko prilagaja učenčevim potrebam.
Pomembno je, da za to metodo izberemo besedilo, ki bo učencem zanimivo, saj bodo lahko
le tako imeli interes za večkratno branje. (Richek M. A. idr., 2002)
Navodila za večkratno branje:
Naloge za učitelja:
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1.) Razloţi učencem, kako vaja pomaga pri branju.
2.) Izbira primernega cilja (hitrosti branja) za vsakega učenca.
3.) Izbira primernosti besedil za učence.
4.) Učenje učencev kako izračunajo, zapišejo, interpretirajo bralne doseţke.
Naloge za učenca:
1.) Izbere zgodbo.
2.) Vadi branje zgodbe sam, z učiteljem ali s sošolcem 10 minut (preberi zgodbo
trikrat).
3.) Prosi za pomoč pri izgovorjavi besed, če jo potrebuje.
4.) Po bralni vaji, prebere zgodbo kolikor hitro zmore.
5.) Zapiše svoj napredek na grafu.
6.) Primerja svoj doseţek z bralnim ciljem, ki mu ga je določil učitelj. (povzeto po
Mastropieri A.M., Leinart A., Scruggs E.T., 1999, str. 280)
3.6.7

BRANJE S PREDOGLEDOM

Strategija branja s predogledom (angl. previewing reading) je podobna strategiji
večkratnega branja. Pri tem branju vnaprej vidimo določene teţje besede.
Poznamo tri različne oblike branja s predogledom – učenci dobijo navodilo, da preberejo
besedilo na glas, tiho ali s poslušanjem učitelja, ko bere besedilo. Opisali bomo slednjega.
Navodila za branje s predogledom:
Naloge za učitelja:
1.) Odloči se za primeren tekst za učenca.
2.) Učencu razloţi postopek.
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3.) Učencu poda navodilo, da sledi, medtem ko on bere – relativno počasi, pribliţno
130-160 besed na minuto.
4.) Naroči učencu, da glasno bere enak odlomek 1 minuto.
5.) Označi si napake, medtem ko bere.
6.) Od števila pravilno prebranih besed, odšteje tiste, ki jih je prebral napačno.
7.) Začne naslednjo lekcijo od tam, kjer je ostal.
Naloge za učenca:
1.) Sledi učitelju, ko bere na glas.
2.) Učitelju prebere besedilo na glas za eno minuto.
3.) Označi svoj doseţek.
4.) Preveri svoj doseţek na grafu. Trudi se, da bere čim boljše in brez napak.
5.) Nadaljuje, kjer je ostal. (povzeto po Mastropieri A.M., Leinart A., Scruggs E.T.,
1999, str. 282)
3.6.8

PRISTOP, KI TEMELJI NA JEZIKOVNIH IZKUŠNJAH OTROK

Pri pristopu, ki temelji na jezikovnih izkušnjah otrok, učenci sestavijo zgodbe, ki se
kasneje uporabijo za vajo branja. Zgodbe lahko napišemo in uredimo tudi na računalniku.
Ker učenci sami napišejo zgodbe, so neučakani, da jih preberejo. V tem pristopu učenci
vidijo direktno povezavo med govorom in branjem. Nekateri učitelji skrbno zapisujejo
zgodbe in jih potem tudi natisnejo ter zberejo, tako nastane knjiga teh zgodb. V skupinah je
pomembno, da vsak učenec dobi svojo kopijo zgodbe.
Nekateri učenci imajo pri sestavljanju zgodbe teţave, zato moramo paziti, kakšne naloge
so jim podane in kakšne vsebine so izbrane, saj naj bi bile le-te povezane z otrokovim
interesom. (Richek M. A. idr., 2002)
Zadnje štiri metode smo podrobneje opisali, ker smo jih praktično preizkusili. Prav tako so
naštete metode primerne za učence z učnimi teţavami.
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4

VKLJUČENOST

IN

SODELOVANJE

STARŠEV

PRI

OTROKOVEM BRANJU
Za otroke je pomembno, da imajo nekoga, ki jim predstavlja dober bralni model. Predvsem
starši in drugi druţinski člani imajo pri tem pomembno vlogo ter vpliv na pozitiven odnos
do branja.
Pogosto so starši v stiski, saj ne vedo, kako pomagati svojemu otroku pri branju.
Zgodi se da starši, katerih otrok ne mara branja, povečujejo pritisk nad otrokom, ko ga
silijo k branju.
Da otrok avtomatizira branje, mora veliko vaditi. Vaja je pomembna tudi doma. Pri vaji se
pogosto srečamo z vprašanjem, kako dolgo in koliko bi naj otrok prebral. Cilj, ki ga
postavimo mora biti viden, prav tako bo boljše, ko bo otrok sam odločal in izbiral kaj in
koliko bo prebral. (Ţerdin, 2003)
Seveda pa so starši tisti, ki bodo svojega otroka pri branju usmerjali. Tudi starši pri
usmerjanju potrebujejo pomoč in podporo s strani šole oziroma učitelja.

4.1

RAZISKAVE

S

PODROČJA

VKLJUČEVANJA

STARŠEV

K

BRANJU
Pri branju je zelo pomembna vloga staršev. Številne raziskave so dokazale, da je bralni
uspeh otrok boljši, če je pri branju prisotna pomoč staršev. Na ta dejavnik so opozorili G.
M. Della Piana, N. E. Strahman in D. W. Allen (1968, po Pečjak, 1996). Podrobneje pa
je ta problem obdelal A. W. Niedermayer leta 1979, ko je s pomočjo eksperimentalne in
dveh kontrolnih skupin ugotavljal učinke pomoči staršev pri branju. Pomoč je temeljila na
povratnih informacijah staršev o branju, ki so jih dajali otrokom. Otroci, ki so imeli pomoč
staršev, so na bralnem testu dosegli večje število točk, kar pomeni, da jim je pomoč staršev
zelo koristila. (Pečjak, 1996)
Podobno kot Niedermayer, je leta 1989 ugotavljala Hewisova. Tudi ona je ugotavljala
odnos med bralno učinkovitostjo otrok in sodelovanjem staršev pri branju, pri čemer se je
osredotočila predvsem na pomoč mater pri otrokovem branju. Kriterij, ki ga je postavila za
pomoč je bil redno poslušanje pri branju. Rezultati, ki jih je dobila, so pokazali, da je
poslušanje matere močno vplivalo na bralni uspeh otrok. (Pečjak, 1996)

27

Program spodbujanja bralne fluentnosti pri osnovnošolskih otrocih

Raziskavo na temo pomoči staršev pri otrokovem branju je izvedel tudi Tizard (1980, po
Pečjak, 1996). Zanimalo ga je, kako se odraţa pomoč pri branju, če je ta redna ali samo
občasna. Rezultati so pokazali, da je pomoč bolj učinkovita, če je stalna, kot če je le
občasna.
Vse študije so pokazale, da je vključenost in pomoč staršev otrokom pri branju pomembno
vplivala na otrokov bralni uspeh.
Pomembno je tudi, kako šola spodbuja starše za pomoč otrokom in kako jim pri tem
pomaga. Šola mora staršem dati vedeti, kako lahko otrokom pomagajo pri branju doma in
kako lahko podpirajo šolski izobraţevalni program. Pri tem je pomembno, da so starši s
programom v šoli dobro seznanjeni. Starši bi se naj udeleţili dogodkov v šoli, kjer jim je
predstavljeno, kakšna je njihova vpletenost v program, oziroma kako lahko pomagajo
otrokom doma. (Marow po Kuhn in Schwanenflugel, 2008)

4.2

ZNAČILNOSTI

USPEŠNEGA

VKLJUČEVANJA

STARŠEV

V

BRALNE PROGRAME
Kadar so starši vključeni v otrokovo branje in dobivajo spodbude s strani šole in učiteljev,
takrat lahko verjamemo, da bo to pozitivno vplivalo na otrokovo branje. Znane so nekatere
značilnosti in smernice, katerim bi naj šole in učitelji sledili pri načrtovanju vključevanja
staršev v razne programe, tudi bralne. Značilnosti oziroma smernice za uspešno
vključevanje staršev so naslednje:
UPORABA PREIZKUŠENIH IN UČINKOVITIH STRATEGIJ – aktivnosti, ki jih bodo
starši z otrokom izvajali doma, naj temeljijo na metodah, ki bodo pripomogle k izboljšanju
bralnega napredka. Poleg tega, morajo biti metode ustrezne za izvajanje doma. Strategije,
opisane v prejšnjem poglavju se kot takšne lahko izvajajo tudi doma, ne samo v šoli.
ZAGOTOVITEV TRENINGA, KOMUNIKACIJE IN PODPORE – pomembno je, da
starši na praktičnem primeru vidijo kako poteka trening in da imajo tudi moţnosti za
vprašanja. Prav tako je pomembno, da starši dobijo povratne informacije, na primer preko
informativnih sporočil, telefonskih klicev… Komunikacija med starši in šolo je zelo
pomembna, saj starši svojega otroka dobro poznajo, poznajo njegova šibka in močna
področja.
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AVTENTIČNO BRANJE – starši naj berejo otrokom, ne glede na to, koliko so stari.
Raziskave kaţejo, da starši in učitelji, ki berejo otrokom, pripomorejo k temu, da se širi
otrokov besedni zaklad in da se izboljšuje razumevanje. Kadar otroci berejo staršem ali
komu drugemu, so postavljeni v avtentično vlogo. Ob tem otrok razvija svoje bralne
zmoţnosti. Besedila za branje naj bodo enostavnejša, da jih bodo otroci z lahkoto brali.
PREPROSTE IN STALNE AKTIVNOSTI – aktivnosti, ki jih bodo izvajali starši z otroci
doma, ne smejo biti preveč kompleksne. Prav tako ne smejo terjati preveč časa, saj se
moramo zavedati, da je čas, ki ga imajo starši za delo z otrokom omejen. Aktivnosti
morajo biti naravnane tako, da so čim bolj preproste in uspešne.
BRANJE NAJ BO ZABAVNO – pomembno je, da se starši in otroci pri branju zabavajo.
Aktivnost naj bo naravnana tako, da jo bo otrok lahko uspešno dokončal.
PRIPRAVA BESEDIL IN NAVODIL ZA STARŠE – nekateri starši imajo teţave pri izbiri
primernega besedila, zato jim delo olajšamo s tem, da sami pripravimo besedila za branje.
(Rasinski in Padak, 2000)

4.3

OPIS NEKATERIH BRALNIH PROGRAMOV

Znanih je več uspešno izvedenih programov, ki vključujejo starše v otrokovo branje.
Omenili bomo nekatere bralne programe iz tujine.
Znan je tako imenovani projekt Book it is, katerega glavni namen je branje v prostem času.
(Rasinski in Padak, 2000)
Eden izmed bralnih programov je tudi tako imenovani »Bralni milijonarji« (angl. Reading
Millionaires) (O'Masta in Wolf, 1991, po Rasinski in Padak, 2000), kjer so spodbujali
otroke k branju doma in pri tem postavili cilj: prebrati milijon minut do konca šolskega
leta. Starši so poslušali otroke pri branju doma in jim tudi sami brali. Na šoli so sprotno
beleţili minute branja. Na koncu programa je bil zastavljen cilj doseţen. O podobnem
programu in rezultatih poročajo tudi Shanahan, Wojciechowski in Rubik (1998, po
Rasinski in Padak, 2000).
Program, ki vključuje starše pri otrokovem branju, je tudi branje v paru. Omenjeno
strategijo smo opisali ţe v prejšnjem poglavju in se lahko kot takšna izvaja tudi doma s
starši. Ta projekt se je začel razvijati v Angliji in je ţe v začetku vključeval sodelovanje
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staršev. Raziskave so pokazale, da metoda branja v paru vpliva na izboljšanje učenčevega
branja. (Rasinski in Padak, 2000)

4.4

OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI

Pri vseh programih je ključ do uspešnosti komunikacija s starši. Komunikacija med
razredom oziroma med šolo in domom lahko poteka na različne načine, eden izmed
načinov je tudi »pisna« komunikacija, preko sporočil staršem. Starši lahko preberejo, kar
so jim učitelji napisali. Ta sporočila vsebujejo predvsem informacijo o tem, kaj je učenec
naredil v šoli in s čim se bo v kratkem srečal. Poleg teh informacij lahko vključijo tudi to,
kako lahko pomagajo otroku pri branju z različnimi strategijami, jim priporočajo knjige ali
aktivnosti povezane z branjem. Takšna oblika sodelovanja s starši naj bi bila informativna
in naj bi imela pogovorno vrednost, s poudarkom na zamisli o sodelovanju med šolo in
domom. (Rasinski in Padak, 2000)
Poleg zgoraj omenjene oblike sodelovanja s starši, so bolj poznane tudi nekatere druge,
bolj tradicionalne oblike sodelovanja s starši.
Pri sodelovanju s starši se za obliko sodelovanja z njimi odločamo glede na cilj dela. Tako
se poleg ustaljenih oblik sodelovanja s starši, kot so govorilne ure in roditeljski sestanki,
posluţujemo tudi drugih, neformalnih oblik sodelovanja. Neformalne oblike sodelovanja s
starši so na primer: obisk staršev v razredu, projekti, dnevi odprtih vrat, kvizi, pikniki, igre,
glasila in podobno.
Neformalne oblike sodelovanja s starši se organizirajo predvsem z namenom, da bi jim
predstavili različne oblike dejavnosti, da bi se spoznali s starši, izmenjali različna mnenja
in izkušnje, omogočili bolj sproščeno komunikacijo. (Murgelj, po Pšunder, 2006)
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II. EMPIRIČNI DEL
5

OPREDELITEV PROBLEMA

Rasinski (2004) pravi, da ima bralna fluentnost tri pomembne dimenzije, ki gradijo most
do razumevanja. Te dimenzije so: natančnost v besednem dekodiranju, avtomatizacija in
prozodija. Poudarja tudi pomembnost vrednotenja in spodbujanja bralne fluentnosti pri
osnovnošolcih.
Za skupno branje odraslega z otrokom, ki mu predstavlja model fluentnega branja, je v
današnjem natrpanem vsakdanu namenjeno premalo časa. Vranešičeva (1998/99) navaja,
da je tudi v šoli urjenju in izpopolnjevanju bralne tehnike namenjeno premalo časa. Prav
zato je pomembno, da otroci branje vadijo tudi doma.
Pomembno je, da otroka pri branju vključujemo v sodelovalen odnos z vrstniki in
odraslimi ter da mu predstavimo različne strategije, ki jih lahko pri branju uporabi. Znanih
je tudi nekaj strategij za spodbujanje bralne fluentnosti, o katerih je v slovenskem prostoru
manj zapisanega.
K spodbujanju bralne fluentnosti in k pozitivnemu odnosu do branja prispevajo različni
pristopi - vključitev staršev k branju, glasno branje učencem, različni bralni programi,
skupinsko delo, ki naj poteka v čim bolj mešanih skupinah. Aktivnosti, ki jih v ta namen
pripravimo morajo biti skrbno načrtovane in preproste za uporabo tako za učitelje, kot tudi
za starše.
Zaradi pomembnosti spodbujanja bralne fluentnosti pri osnovnošolcih, je naš cilj, da preko
izdelanega programa staršem in učencem predstavimo pomen bralne fluentnosti ter
strategije, s katerimi jo lahko spodbujamo. Namen je aktivna vključitev staršev k branju
doma in praktična uporaba predstavljenih strategij za izboljšanje bralne fluentnosti. Pri
sodelovanju s starši bomo uporabili pisno komunikacijo, v kateri jim bo predstavljena
vsebina programa v šoli in naloge, ki jih bodo z otroki izvajali doma.
Naš cilj je tudi, da izberemo in izdelamo besedila za učence 4. razreda osnovne šole skupaj
z učenci, katera bi predstavili v obliki knjige. Ţelimo izbrati teme, ki bodo učence
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zanimale in v skladu s temami pripraviti krajša besedila. Poleg priprave krajših besedil je
namen tudi ta, da učenci sami izdelajo besedila na določene teme.
Poleg naštetega ţelimo sprotno evalvirati bralne dejavnosti učencev. Evalvacija bralnih
dejavnosti bo potekala po metodi, prirejeni po vzoru metode CBM ter na analiziranju
relativnih napredkov posameznega učenca.
Namen diplomskega dela in pripravljenega programa je, da pokaţemo, kako v relativno
kratkem času ovrednotiti otrokovo bralno dejavnost in sočasno sodelovati s starši ter jih
vključiti v proces spodbujanja bralne fluentnosti.
Poleg tega bomo prispevali k temu, da bodo starši in učitelji našli odgovore na to, kako
lahko popestrijo branje v šoli in doma ter navsezadnje tudi kako lahko povečajo bralni
interes in spodbujajo bralno fluentnost otrok.

6

CILJ RAZISKAVE

V skladu s predmetom in problemom, smo postavili cilje:
 izdelati program z aktivnostmi, ki bodo spodbujale bralno fluentnost učencev;
 aplicirati program spodbujanja bralne fluentnosti na majhni skupini učencev četrtega
razreda osnovne šole in vanj vključiti tudi njihove starše;
 beleţiti bralni napredek učencev;
 ugotoviti odziv staršev in učencev na celoten program spodbujanja bralne fluentnosti.
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RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

7

Glede na postavljene cilje, smo opredelili naslednja raziskovalna vprašanja:
 Kako z načrtovanimi aktivnostmi vplivamo na bralni interes otrok in na njihov bralni
napredek?
 Kako pomembno je upoštevanje interesov otrok pri izbiri dejavnosti in pri vsebini
besedil?
 Katere so značilnosti strategij za spodbujanje bralne fluentnosti, ki jih udeleţenci
programa ocenjujejo kot najbolj učinkovite?
 Na kakšen način vsak učenec napreduje skozi srečanja in v kolikšni meri bo napredek
pri branju izraţen pri deklici s posebnimi potrebami?
 Kakšen je pomen beleţenja sprotnih opaţanj skozi celoten program?

8
8.1

METODOLOGIJA
VRSTA RAZISKAVE

Pri izvedbi raziskave smo uporabili študijo primera kot deskriptivno in kvalitativno
raziskovalno metodo. Pri študiji primera je lahko proučevan en primer ali več primerov,
tako ločimo singularno in pluralno ali komparativno študijo primera. Pri raziskavi smo
uporabili slednjo - pluralno ali komparativno študijo primera (imenovana tudi razširjena,
angl. extended, multiple). (Mesec in Rode, 2008)
V naši raziskavi so učenci sodelovali v več opazovanjih, ki so potekala kratko časovno
obdobje (2 meseca). Različni avtorji takšen pristop imenujejo mikrogenetski eksperiment,
ki se v zadnjem času vse bolj uveljavlja. V mikrogenetskem eksperimentu otrok ne
opazujemo samo dvakrat ali trikrat, ampak otroci v relativno kratkem obdobju sodelujejo v
večjem številu opazovanj, v katerih ocenjujemo njihovo vedenje na različnih dimenzijah,
na primer osem zaporednih testiranj v času dveh mesecev. (Siegler 1995, po Svetina 2002)
V posameznem srečanju sem sproti beleţila opaţanja, ki sem jih pridobila posamezno uro.
Zbrana opaţanja sem skušala zapisati čimbolj avtentično, da sem lahko zapise uporabila v
nadaljnji analizi.
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Pri načrtovanju dela z učenci sem uporabila podatke in opaţanja, ki sem jih pridobila na
prvem srečanju z otroki ter podatke pridobljene s strani razredničarke, specialne in
rehabilitacijske pedagoginje ter staršev. Na podlagi tega sem oblikovala individualizirane
cilje, vezane na bralni napredek otrok.
Poleg opazovanja učencev in sprotnega beleţenja opaţanj, smo po vnaprej pripravljenih
kriterijih spremljali napredek vseh vključenih otrok.

8.2

MERSKI INSTRUMENT

Raziskava je vsebovala načrtovanje in oblikovanje programa, izvedbo programa, merjenje
bralne fluentnosti, sprotno evalviranje bralnega napredka sodelujočih učencev ter
vrednotenje celotnega programa s strani staršev in učencev.
Skozi celoten program, ki je bil usmerjen k izboljšanju bralne fluentnosti, smo po vzoru
metode CBM, ki smo jo podrobneje opisali v teoretičnem delu, vodili evalvacijo bralnega
napredka otrok.
Preizkus za bralno fluentnost je po izvedeni metodi število pravilno prebranih besed v
minuti. Vnaprej postavljeni kriteriji za štetje pravilno prebranih besed so naslednji: besede
izgovorjene pravilno ali izgovorjene napačno, vendar popravljene v treh sekundah še
štejejo kot pravilne; ponovitev besede se ne šteje kot napaka; izpustitev, zamenjava ali
napačno izgovorjena beseda se šteje kot napaka; če učenec okleva in se muči z besedo 3
sekunde, se prav tako šteje kot napaka.
Starši so na koncu programa izpolnjevali kratek anketni vprašalnik, kjer so ocenili:
zadovoljstvo s programom, posamezne strategije za izboljšanje fluentnosti branja,
pomembnost bralne fluentnosti in otrokovo branje (starši so otrokovo branje ocenili tudi v
začetku programa – z ocenami od 1 do 5).
Tudi učenci so na koncu programa izpolnili kratek anketni vprašalnik, kjer so ocenili
zadovoljstvo s programom, izbrali najučinkovitejšo strategijo za izboljšanje bralne
fluentnosti in prav tako ocenili svoje branje (z oceno od 1 do 5).

8.3

OPIS VZORCA

V programu je sodelovalo šest otrok iste starosti (9 let) in različnih spolov: dve deklici in
štirje dečki. Izbrala sem učence 4. razreda Osnovne šole Središče ob Dravi, katerih starši
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so privolili za sodelovanje v pripravljenem programu. Tako je v programu sodelovala
heterogena skupina učencev. Heterogeno skupino učencev smo izbrali zato, ker smo ţeleli
pokazati, kakšen je medsebojni vpliv različnih dejavnikov na bralno učinkovitost pri
učencih ki imajo bralne teţave in pri učencih, ki bralnih teţav nimajo. Zanimalo nas je, ali
bo izboljšanje bralne učinkovitosti vidno pri vseh učencih. Učence iste osnovne šole smo
izbrali zaradi laţjega usklajevanja dela pri raziskavi – sodelovanje s starši, izvajanje
programa z učenci vsak teden po stalnem urniku.
V nadaljevanju bomo na kratko opisali učence 4. razreda, ki so sodelovali v programu. V
opisih otrok bomo pozornost namenili naslednjim področjem:
- dosedanjim obravnavam in ugotovitvam; govoru, branju in pisanju; usmerjenosti
procesov; socialnemu polju otroka ter močnim in šibkim področjem.
Ta področja smo izpostavili zaradi laţjega načrtovanja dela z učenci in namena raziskave.
V nadaljevanju bomo preko ciljev načrtovali delo za vsakega učenca.
8.3.1

UČENKA 1

Deklica je usmerjena v izobraţevalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo v obsegu 5 ur tedensko.
Od tretjega leta starosti je obiskovala logopeda. Trenutno ga ne obiskuje, čeprav bi bila
logopedska pomoč še potrebna. Pri deklici so diagnosticirane zmerne govorno-jezikovne
motnje in primanjkljaji na posameznih področjih učenja.
Učenka ima teţave pri artikulaciji glasu r, prisoten je rotacizem. Učenkin besedni zaklad je
skromen. Pisava je čitljiva, vendar pri samostojnem zapisu povedi niso vsebinsko in
gramatično ustrezne. Tempo branja je počasen. Učenka bere vezano. Napak pri branju je
malo, občasno ima teţave pri prepoznavanju črk b-d. Pojavljajo se substitucije teh črk.
Učenka je v razredu mirna in zadrţana, opazno je pomanjkanje energije. Potrebuje veliko
spodbud in povratnih informacij (tudi s strani sošolcev), saj se na njih dobro odziva.
Pomembno je, kako načrtujemo dejavnosti, saj je njeno razpoloţenje zelo spremenljivo.
Njeni interesi in močna področja so - likovno izraţanje, vodljivost pri pouku, ples, delo
preko igre.

35

Program spodbujanja bralne fluentnosti pri osnovnošolskih otrocih

Načrtovanje dela:
 Učenka poveča tempo branja (učenka bere hitreje, pri čemer je število napačno
prebranih besed majhno - največ 2 besedi).
 Učenka pri branju razlikuje črki b in d.
8.3.2

UČENEC 2

Učenec 2 ima bogat besedni zaklad. Tvorjene povedi so sintaktično in semantično
ustrezne. Tempo branja je zelo hiter. Branje je tekoče in natančno. Kadar napačno prebere
besedo, se pogosto takoj popravi. Pri branju upošteva prozodične elemente. Razredničarka
pove, da je učenec 2 med najbolj uspešnimi bralci v razredu.
Je komunikativen in se dobro vključi v skupino. Dobro sodeluje s svojimi sošolci in
sošolkami. Njegova pozornost je usmerjena in stalna.
Njegovi interesi in močna področja so: glasba (igranje harmonike), obiskuje številne šolske
kroţke.
Načrtovanje dela:
 Učenec besedilo prebere brez napak.
 Učenec pri urah programa pomaga ostalim fantom – po potrebi razloţi navodila, jih
usmeri.
8.3.3

UČENKA 3

Učenka ima bogat besedni zaklad, povedi so strukturirane in gramatično ustrezne. Tempo
branja je hiter. Učenka bere tekoče. Pri branju naredi zelo malo ali nič napak.
Razredničarka pove, da je pri pouku drugače, saj se pri branju pogosto pojavljajo napake.
Učenka ima v razredu dobro prijateljico s katero pogosto tekmujeta pri šolskih dejavnostih.
Ta sošolka ni vključena v program izvajanja.
Učenka je v razredu zelo komunikativna, pogosto ţeli biti v središču pozornosti in
potrebuje potrditev za določeno nalogo, vprašanje. V skupini je sproščena, pripravljena
pomagati, pogosto je opaziti, da pri delu spodbuja tudi druge udeleţence programa ter išče
ideje in predloge za rešitev naloge.

36

Program spodbujanja bralne fluentnosti pri osnovnošolskih otrocih

Njeni interesi in močna področja so: šport, likovno ustvarjanje, glasba (igranje klavirja).
Načrtovanje dela:
 Učenka pomaga deklici, ki je vključena v program – jo usmerja, ji ponudi predloge za
izvedbo določene naloge.
 Učenka pri branju na koncu programa besedilo prebere brez napak.
8.3.4

UČENEC 4

Branje učenca 4 ni ritmično in tekoče. Tempo branja je počasen. Učenec okleva pri teţjih,
daljših besedah. Napake pri branju so pogoste, pri tem se besedam spremeni pomen. Pri
branju ne upošteva prozodičnih elementov.
V skupini je nekoliko bolj tih in umirjen od ostalih fantov, ki sodelujejo v programu. Pri
izvajanju dejavnosti je vztrajen in natančen. Občasno je pri učencu opaziti rahel nemir,
predvsem na koncu ure (zadnjih deset minut). Učenec je po naših srečanjih obiskoval
glasbeno šolo in je bil na koncu ure vedno nesproščen. Učenec pove, da ima pred uro
klarineta tremo, kar je bilo občutiti, saj se je njegovo vedenje takrat popolnoma
spremenilo.
Njegovi interesi in močna področja: zanimanje za ţivali (predvsem ovce), likovno
izraţanje, glasba (igranje klarineta).
Načrtovanje dela:
 Učenec pri branju upošteva končna ločila.
 Učenec ne okleva pri branju.
 Učenčeva melodija branja se od začetka do konca programa izboljša.
 Učenec pravilno prebere končni l v besedi.
 Učenec poveča tempo branja.
8.3.5

UČENEC 5

Tempo branja je pri učencu 5 počasen. Branje ni tekoče in ritmično - pri branju ne
upošteva končnih ločil. Branemu besedilu ne sledi z očmi, pomaga si s sledenjem prsta. Pri
uporabi jezika ne upošteva sintakse in semantike. Tvorjene povedi so kratke in skromne,
besedni zaklad je skromnejši.
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Učenec je v razredu zelo zgovoren in zabaven in s to lastnostjo prispeva k pozitivnemu
vzdušju v skupini. Pri izvajanju različnih dejavnosti je zelo vztrajen, njegova pozornost je
usmerjena.
Njegovi interesi in močna področja: zanimanje za ţivali in vesolje.
Načrtovanje dela:
 Učenec pri branju sledi z očmi.
 Učenec pri branju upošteva končna ločila.
 Učenec poveča tempo branja.
8.3.6

UČENEC 6

Branje učenca 6 je vezano. Tempo branja je hiter. Pri branju naredi srednje veliko napak,
ki se pojavljajo le pri daljših besedah. Učenec pogosto bere zelo tiho, zato občasno ni
razumljivo kaj bere. Njegov besedni zaklad je bogat. Struktura povedi je ustrezna,
upošteva sintaktične in semantične značilnosti.
Je zelo motiviran za delo v razredu in pogosto nalogo opravi prvi v skupini. Rad sodeluje v
skupinskih dejavnostih.
Njegovi interesi in močna področja: glasba (igranje harmonike), šport (rokomet),
zanimanje za dinozavre.
Načrtovanje dela:
 Učenec natančno prebere daljše besede v besedilu (naredi lahko največ eno napako).
 Učenec bere dovolj glasno in pri tem ne spreminja glasnosti tekom branja besedila.
 Učenec pravilno prebere končni l v besedi.

8.4

ZBIRANJE IN OBDELAVA PODATKOV

Dovoljenje za izvajanje programa sem najprej pridobila s strani Osnovne šole Središče ob
Dravi – s strani ravnatelja in specialne in rehabilitacijske pedagoginje, ki mi je pomagala
tudi pri sami organizaciji.
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Pred začetkom izvajanja programa sem pripravila skupno srečanje s starši 4. razreda.
Predstavila sem jim namen in cilje raziskave ter jim razdelila soglasja za sodelovanje v
programu.
Ko so starši izpolnili soglasja, sem izvedla še en sestanek s tistimi starši, ki so se odločili
za sodelovanje. Predstavila sem jim vsebino dela, jih seznanila s strategijami za
spodbujanje bralne fluentnosti, z metodo evalvacije bralnega napredka in z urnikom
srečanj. Ker je program temeljil na srečanjih z otroki, smo se odločili, da bodo starši dobili
pisna navodila. Če je med programom prišlo do nejasnosti, sem bila staršem dosegljiva po
elektronski pošti in telefonu.
Za načrtovanje dela za posameznega učenca, sem opravila razgovor z razredničarko ter
specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo, ki sta mi učence na kratko predstavili.
Za vsako srečanje sem pripravila dve besedili, ki sta bili po vsebini podobni, pri tem pa je
drugo besedilo obsegalo pribliţno 250 besed. Vsak drugi teden programa smo izdelovali
bralno gradivo skupaj z otroki. To besedilo sem nato pretipkala na računalnik. Učenci so
izdelano bralno gradivo odnesli domov, kjer so po isti strategiji kot na prejšnjem srečanju
brali doma skupaj s starši. Starši so izmerili število pravilno prebranih besed v minuti in
rezultat zabeleţili. Po treningu skupaj s starši, smo v začetku ponovnega srečanja preverili
bralni napredek na besedilu, katero je bilo sestavljeno iz vseh besedil, ki smo jih prebrali in
izdelali do takrat. V takšnem zaporedju so srečanja potekala do konca programa.
Program z učenci je potekal enkrat tedensko, v skupaj osmih srečanjih. Poleg srečanj z
učenci, smo izvedli še dve srečanji s starši pred programom ter eno srečanje s starši in
učenci skupaj na koncu programa. Celoten program je potekal od konca decembra 2010 do
začetka marca 2011.
Podatke pridobljene s pomočjo opazovanja in sprotnih beleţenj, sem predstavila opisno in
tabelarično po posameznih srečanjih.
Kvantitativne rezultate pridobljene s pomočjo evalvacijske metode sem predstavila
grafično, za vsakega učenca posebej.
S frekvenčno distribucijo sem ponazorila rezultate kratkega anketnega vprašalnika,
katerega so starši in učenci izpolnjevali na koncu programa.
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9

REZULTATI IN INTERPRETACIJA

V tem poglavju je v štirih ločenih delih predstavljeno: priprave srečanj z njihovo vsebino
in refleksijo; zapisi sprotnih opaţanj in evalvacija bralnih dejavnosti po srečanjih;
evalvacija bralnega napredka z rezultati; zadovoljstvo s programom s strani učencev in
staršev.
Vsa besedila, ki so navedena in so jih učenci brali ter izdelali, se nahajajo v prilogah, pod
istimi zaporednimi številkami kot so navedena v pripravah.

9.1

PRIPRAVE SREČANJ Z REFLEKSIJO

V prvem delu bo v obliki priprav opisano, kakšna je bila vsebina posameznih srečanj.
Poleg tega so zapisani tudi splošni cilji srečanj in uporabljeni pripomočki ter materiali, ki
smo jih za izvedbo posameznega srečanja potrebovali. Pod pripravami so zapisane kratke
refleksije, ki sem jih pisala po vsakem srečanju. Elementi, ki jih priprava vsebuje:
Zaporedna številka srečanja:
Datum:
 Splošni cilji srečanja:
 Uporabljeni pripomočki, materiali:
 Uporabljena literatura:
Aktivnost, cilji dejavnosti
UVOD:
JEDRO:
ZAKLJUČEK:
Kratka refleksija srečanja:
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Zaporedna številka srečanja: 1.
Datum: 21.12.2010
 Splošni cilji srečanja: seznanitev učencev z namenom programa, spoznavanje
učencev, prvo merjenje bralne fluentnosti
 Uporabljeni pripomočki, materiali: lutka, predloge za izdelovanje sneţaka,
barvni listi, besedilo 1
 Uporabljena literatura: Ciciban, december 2005
Aktivnost, cilji dejavnosti

Potek dela

UVOD:

Se predstavim, predstavim Otroke

1. Spoznavanje učencev s
pomočjo lutke.
Učenec

se

Opombe:

tudi prijatelja ţabca. Preko pritegnila,
lutke

se

pogovarjam

besed na listke

bili

so

zelo
zelo

nekoliko

učenci in jih spodbujam, da zadrţana je bila le učenka 1.
na

Učenci lutko poimenujejo

kratko se na kratko predstavijo.

Miha.

Vsak
Uvodna

lutka

z komunikativni,

predstavi.

2.

je

vaja:

učenec

na

listek

pisanje napiše tri besede na temo
zima. Nato izţrebajo listke,
izberejo

eno besedo

iz

seznama in jo čim bolj
podrobno opišejo, ostali pa
moramo ugotoviti, katera
beseda to je.
JEDRO:
3. Sestavljanje sneţaka in
pisanje voščila (sestavimo ga
skupaj)

Vsak izmed učencev dobi
predlogo

sneţaka

za

sestavljanje in barvni list.
Sestavi sneţaka, ga prilepi
in pobarva ter na list
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papirja napiše voščilo.

ZAKLJUČEK:

Izmerim število pravilno Izmerila sem število pravilno
prebranih besed v minuti prebranih besed v minuti pri

4.

Merjenje

bralne

fluentnosti (1 minuta)

na besedilu 1.

vsakem učencu. Pokazale so
se precejšnje razlike

Kratka refleksija srečanja:
S prvim srečanjem sem zelo zadovoljna, saj so učenci zelo dobro sodelovali, bili so
motivirani. Dogovorili smo se za nadaljnji urnik, tako da bomo srečanja izvajali izven
pouka. To srečanje je izjemoma potekalo med poukom, zato tudi nismo uspeli izpeljati
vseh dejavnosti.
V začetku ure sem učence seznanila z namenom programa, ki ga bomo izvajali. Razloţila
sem jim, kako bodo srečanja potekala in da bodo določene naloge izvajali tudi s starši
doma. V ta namen sem jim razdelila mape, v katere bodo shranjevali material in naloge s
srečanj.
Lutka je predstavljala dobro motivacijsko in sprostitveno sredstvo za naše prvo srečanje,
saj so učenci v začetku ure bili nekoliko zadrţani. Otroci so veliko povedali o sebi in o
svojih interesih. Med drugim so povedali tudi kakšni so njihovi bralni interesi.
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Zaporedna številka srečanja: 2.
Datum: 7.1.2011
 Splošni cilji srečanja: razvijanje fonološkega zavedanja, branje po metodi
večkratnega branja, merjenje bralne fluentnosti na koncu ure
 Uporabljeni pripomočki, materiali: besedili 2b in 2c, barvni listki, bralna ravnila,
lista beleţenja za učence
 Uporabljena literatura: Saro de la Iglesia. (2007). Ţeliš vedeti... Vse o naših
ţivalih. Karantanija

Aktivnost, cilji dejavnosti

Potek dela

Opombe:

UVOD:

Vsak izmed učencev na Učenci so hitro ugotovili za
listek napiše dve ţivali na katero ţival gre. Opisi so

1. Uvodna vaja: zapis imen
ţivali na določeno črko

določeno

črko.

Nato

si bili skopi, ponavadi so ţival

izbere eno izmed ţivali iz opisali

tako:

ţival

je

Učenec napiše imeni dveh seznama in jo opiše, ostali velika/mala... Niso opisali
morajo ugotoviti za katero podrobnosti, katere bi ţival
živali.
ţival gre.
Učenec opiše izbrano žival.

bolje opisale. Vaja jim je
bila zelo všeč, na koncu
sem še jaz napisala po eno
ţival za vsakega in so jo
oponašali s pantomimo. Vsi
otroci

na

so

srečanje

prinesli svojo mapo, za kar
so bili tudi pohvaljeni.
JEDRO:
2.

Branje

po

ponavljajočega branja

metodi

Učenci dobijo besedilo 1a in Učenci

so

razumeli

ga preberejo trikrat. Pred navodila

za

izvajanje

tem učenci na listke napišejo strategije. Nobeden izmed
števila od 1 do 3. Ko prvič učencev

ni

rekel,

da

preberejo besedilo, poloţijo besedila ne bi bral večkrat.
na mizo listek s številko 1 in
tako naprej do 3. Podam tudi
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navodilo, da v okvirček
narišejo ţivali, če končajo
prej kot ostali sošolci.
ZAKLJUČEK:

Izmerim

število

pravilno Učenci so dobili list, kamor

prebranih besed v minuti na bodo
3.

Merjenje

bralne

besedilu 2b.

beleţili

število

pravilno prebranih besed v

fluentnosti (1 minuta) na

minuti vsako srečanje.

besedilu 2b

4. Ocenitev ure s strani V pripravljeni tabeli učenci
učencev

označijo, kako so se počutili Vsi učenci so se na srečanju
na srečanju. Izbirajo lahko dobro počutili, saj so v
med

nezadovoljnim tabeli označili zadovoljen,

obrazom,
zadovoljnim

srednje veseli obraz.
obrazom

in

zadovoljnim obrazom.
Kratka refleksija srečanja:
Učenci so bili zelo motivirani za delo. Takoj po končani uvodni vaji so sedli za mize, kjer
so brali vsak svoje besedilo večkrat. Nekaj nemirnosti med izvajanjem naloge je bilo
opaziti le pri učenki 1 in pri učencu 4, ki sta med izvajanjem naloge pogledovala po
razredu, njuna pozornost ni bila usmerjena.
Po končani uri in štetju pravilno prebranih besed na minuto, sem prišla do zelo
raznovrstnih rezultatov. Najboljši bralec je prebral skoraj trikrat toliko besed, kot
najpočasnejša bralka.
Besedila, ki sem jih pripravila, so bila po mnenju učencev primerna, saj nobeden izmed
učencev ni ocenil, da bi bilo besedilo preteţko za branje. Tudi v končnem delu, ko so brali
podobno besedilo, učenci niso imeli teţav z branjem.
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Zaporedna številka srečanja: 3.
Datum: 14.1.2011
 Splošni cilji srečanja: razvijanje fonološkega zavedanja, izdelovanje bralnega
gradiva na temo Janez in njegov dan na kmetiji
 Uporabljeni pripomočki, materiali: kocke s črkami (Boogle kocke), predloge –
učni listi, kartice z narisanimi ţivalmi, svinčniki, barvice, navodila za delo v paru
 Uporabljena literatura: Pečjak S. (2000). Z igro razvijamo komunikacijske
sposobnosti učencev. Zavod republike Slovenije za šolstvo

Aktivnost, cilji dejavnosti

Potek dela

UVOD:

Učenci

mečejo

Opombe:
kocke

s Učenci so našli veliko

črkami. Igramo se igro, da besed na določene črke in
1. Uvodna vaja: iskanje besed
na določeno črko

povejo besedo na tisti glas - sestavili ustrezne povedi.
določimo ali se glas nahaja v

Učenec

pove

besedo,

vsebuje

določen

glas

ki začetnem, sredinskem ali
na končnem delu besede. Zadnji

začetku, v sredini ali na sestavi poved iz teh besed.
koncu besede.
Učenec
vsebinsko

oblikuje
in

ustrezno

gramatično

poved, ki vsebuje čim več
besed, ki so jih povedali
sošolci.
Učence

JEDRO:

razdelim

v

pare.

Razdelim jim predloge z
2.

Izdelovanje

gradiva v paru

bralnega

narisano kmetijo. Preberem
jim začetek zgodbe. Označiti

Učenec pravilno označi pot morajo, kod je hodil fant
Janez. Na koncu morajo
Janeza na predlogi.
razvrstiti sličice ţivali, ki jih
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Učenec sličice razvrsti v je Janez obiskal v pravilno
zaporedje. Učenci še sami

pravilni vrstni red.
Učenec na predlogo nariše
tri živali.

izberejo tri ţivali, ki bi si jih
Janez ţelel imeti na kmetiji in
jih

Učenec soustvari zgodbico.

narišejo.

Dokončajo

zgodbico

Janezovega

vsakdana.

Po

ţelji

lahko

vključijo še kakšno osebo/več
oseb. Dobijo navodilo, kako
obseţna

naj

bo

zgodba.

Zgodba bo sestavljena iz treh
delov – uvoda (kateri bo ţe
zapisan), jedra (ki bo imel
zapisan začetek) in zaključka.
Zgodba bo povsem prosta, ne
bo omejitev o čem naj pišejo,
le to, da mora nastopati
glavna oseba Janez.
ZAKLJUČEK:

Učenci

preberejo

zgodbico.
3.

Predstavitev

bralnega

gradiva sošolcem

Vse

svojo Učenka 1 in učenec 5
zgodbice občasno

nista

vedela

zdruţim in naredim mešano prebrati svoje pisave.
zgodbo, katero bodo potem

Učenec ustvarjeno besedilo otroci brali s starši doma po
metodi
ponavljajočega
predstavi sošolcem.
branja.
prešteli

Nato

bodo

število

starši

pravilno

prebranih besed v minuti in
rezultat

zapisali.

Učenci

zgodbico tudi ilustrirajo.
Kratka refleksija srečanja:
Pisanje nekaterim učencem predstavlja nepriljubljeno dejavnost, zato je zelo pomembno,
na kakšen način učence predhodno motiviramo. Za povečanje motivacije sem izbrala
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predlogo narisane kmetije, ki so jo učenci dopolnili z narisanimi domačimi ţivalmi in je
predstavljala tudi osnovo za pisanje zgodbe.
Poleg predloge sem pripravila tudi usmeritve, ki bi učencem bile v pomoč pri pisanju
zgodbe. Usmeritev nobeden izmed učencev ni potreboval. Učenci so imeli polno zamisli,
nastale so zanimive zgodbe. V parih so zelo dobro sodelovali. V pare sem jih razdelila
sama in sicer tako, da je v vsakem paru bil en uspešnejši bralec. Pisanje zgodbe v parih se
je izkazalo kot dobro motivacijsko sredstvo pri učinkovitosti učencev.
Učenci so imeli za izvedbo naloge na voljo 20 minut, čeprav so jo dokončali nekoliko prej.
Učenci zelo radi rišejo in barvajo, zato so nalogo risanja opravili z velikim veseljem.
Likovno izraţanje je močno področje pri večini učencev, zato je pomembno, da ga
vključujemo tudi v naslednjih srečanjih.
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Zaporedna številka srečanja: 4.
Datum: 21.1.2011
 Splošni cilji srečanja: branje po metodi branja v paru, merjenje bralne fluentnosti
na začetku in koncu ure
 Uporabljeni pripomočki, materiali: besedilo 4a - sestavljeno iz prejšnjih besedil;
besedilo 4b – novo besedilo, besedilo 4c – besedilo, ki je podobno besedilu 4b
 Uporabljena literatura: www.uciteljska.net; Čudovita mala enciklopedija 5.
Dinozavri, plazilci in dvoţivke, pajkovci in ţuţelke. (2009). Tehniška zaloţbe
Slovenije.; Parker S. (1988). Kako so ţiveli dinozavri. Ljubljana: Domus in
Mladinska knjiga.

Aktivnost

Potek dela

UVOD:

Vsak

Opombe:
učenec

besedilo vsi učenci z njihovimi starši.

pripravljeno
1. Merjenje bralne fluentnosti
na besedilu, ki je sestavljeno

bere Domačo nalogo so opravili

(besedilo 4a) 1 minuto. Po
eni minuti ga ustavim.

iz vseh dosedanjih besedil.
2. Pregled domače naloge.

Zabeleţim rezultate branja
(besedilo

3)

doma

za

vsakega učenca.

JEDRO:

Učence razdelim v pare – v Branje
paru je učenec, ki hitro bere učencem

3. Branje po metodi branja v
paru – besedilo 4b.

in

učenec,

ki

v

paru
zelo

je
všeč,

bilo
še

bere posebej pomembna se mi

počasneje. Vsak izmed njiju zdi komponenta, ko učenci
bere besedilo 5 minut. Po eden drugega popravljajo ali
tem času jih ustavim. Drugi po potrebi drug drugega
učenec v paru pozorno sledi prosijo za pomoč.
branemu in popravi besedo,
ki jo je učenec narobe
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prebral in tako mora tisti
učenec ki bere, besedo še
enkrat ponoviti in pravilno
prebrati poved. (Učenci na
koncu

napišejo

na

kartončke besede, ki so jih
narobe prebrali.)
ZAKLJUČEK:

Izmerim število pravilno
prebranih besed v minuti za

4. Merjenje fluentnosti branja
na besedilu 4c.

vsakega učenca na besedilu
4c,

ki

je

podobno

prejšnjemu (4b).
Kratka refleksija srečanja:
Strategija branja v parih se je izkazala za zelo motivacijsko in učinkovito. Učenci so dobro
sodelovali v parih, vendar menim, da bi bilo vredno poskusiti tudi tako, da bi v pare dala
skupaj dobre bralce in skupaj slabše bralce - tako bi lahko učenci še laţje sledili branemu,
zaradi podobnega bralnega tempa partnerja. Namen takšne razporeditve v paru je bil, da
uspešnejši bralci predstavljajo dober bralni model manj uspešnim bralcem.
Učenci radi sodelujejo v parih. Prepričana sem, da je delo v parih zelo dobro tudi pri
izvajanju drugih dejavnostih (ne samo bralnih), saj se učenci naučijo strpnosti, pomoči,
medsebojnega sodelovanja, kar je zelo pomembno. Otroci se med seboj velikokrat
posnemajo, zato sem prepričanja, da ima medvrstniško delo in medvrstniška pomoč zelo
pozitiven vpliv. Menim tudi, da je dobro, če se pari vedno nekoliko pomešajo – tako se
učenci med seboj boljše spoznajo in tudi ugotovijo, čigava pomoč jim najbolj ustreza.
Primerno je, kadar mi določimo par, saj so takrat pari zagotovo raznoliki. Pri določitvi para
se izognemo tudi manjšim prepirom, kdo bo s kom v paru in preprečimo, da bi si določeni
učenci v par vedno izbrali istega sošolca ali sošolko.
Po mnenju učencev je bilo pripravljeno besedilo primerno, čeprav so se pojavljale nekatere
značilne napake – predvsem v povezavi z imeni dinozavrov in nekatere druge besede, na
primer: pribliţno, fosilih, milijone let, svet dinozavrov; drugih večjih napak ni bilo..
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Kartončki, na katere so učenci zapisali napačno prebrane besede, bodo na naslednjem
srečanju sluţili kot pripomoček za uvodno vajo na naslednjem srečanju.
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Zaporedna številka srečanja: 5.
Datum: 28.1.2011
 Splošni cilji srečanja: razvijanje bralne natančnosti, izdelovanje bralnega gradiva
na temo Moderni svet dinozavrov, govorno nastopanje
 Uporabljeni pripomočki, materiali: knjige o dinozavrih, slike dinozavrov,
kartončki s teţjimi besedami, škarje, lepilni trak, karton, navodila za nalogo,
slamice
 Uporabljena literatura: Čudovita mala enciklopedija 5. Dinozavri, plazilci in
dvoţivke, pajkovci in ţuţelke. (2009). Tehniška zaloţbe Slovenije.; Parker S.
(1988). Kako so ţiveli dinozavri. Ljubljana: Domus in Mladinska knjiga.; slike z
interneta

Aktivnost, cilji dejavnosti

Potek dela

Opombe:

UVOD:

Učenci izţrebajo listke z Učenci so pravilno prebrali
besedami, ki so jih na besede, spomnili so se, kdo

1.

Uvodna

napačno

vaja:

branje

prebranih

besed;

pogovor o dinozavrih
Učenec

pravilno

prejšnjem srečanju narobe je katero narobe prebral.
prebrali. Naloga je, da jih Povedali so veliko na temo
pravilno preberejo in jih po dinozavrov

prebere potrebi razloţijo.

(veliko

podatkov so uporabili iz
besedila, ki smo ga brali na

besedo, ki jo izžreba.

prejšnjem srečanju).
Učenec

pripoveduje

o

dinozavrih – učenec vključi
svoje predznanje.
Učenci dobijo nalogo, da Nastali so zelo zanimivi

JEDRO:

izdelajo
2.

Izdelovanje

gradiva

bralnega

in

opišejo dinozavri,

dinozavra po svoji meri. učencev je bila še večja, kot
Tako si izmislijo ime za sem pričakovala, tudi opisi

natančno svojega dinozavra in ga dinozavrov so
opiše izmišljenega dinozavra. poskušajo čim bolje opisati. domišljijski.
Učenec

motivacija

čimbolj

bili

zelo

Nato ga tudi narišejo in iz
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Učenec nariše izmišljenega tega
dinozavra.
Učenec

izdelajo

lutko

dinozavra na slamici.
izdela

lutko

dinozavra na slamici.
ZAKLJUČEK:

Z učenci se posedemo v Učenka 1, učenec 5 in
krog in se za trenutek učenec 6 imajo nekaj teţav

3.

Predstavitev

bralnega

gradiva sošolcem

preselimo

v

dinozavrov.

Tam

svet z branjem svojega zapisa.
se

različni
bralno predstavijo
dinozavri. Učenci eden
gradivo in lutko sošolcem.
Učenec

predstavi

drugemu
svojega

predstavijo
dinozavra.

Na

koncu se odločijo, kateri
dinozaver jim je najbolj
zanimiv.
Kratka refleksija srečanja:
Učenci uţivajo pri dejavnostih, ki so strukturirane in povezane z njihovimi interesi.
Učencem je potrebno dati čas, da si ogledajo slike in prelistajo knjige. Prepogosto to fazo
izpustimo in jim damo premalo časa. Takšen način nudi otrokom izkušnjo, da sami
prelistajo knjige in poiščejo potrebne informacije o določeni temi.
Odlična ideja so bile tudi lutke, nad katerimi so bili učenci navdušeni. Pomembno vrednost
za učence ima končna evalvacija. Ne smemo pozabiti na dajanje povratnih informacij
učencem. Pomembno vrednost ima tudi samoevalvacija, ko učenci sami pridejo do
spoznanja, kaj in na kakšen način bi lahko opravili boljše in pri čem so bili na srečanju
posebej uspešni. Učenci so bili tako navdušeni nad dejavnostmi, da smo srečanje precej
podaljšali. Med drugim smo se tudi dogovorili, da bo prav tema dinozavrov tista, katero
bomo na zaključnem srečanju podrobneje predstavili staršem. V ta namen bomo uporabili
tudi izdelane lutke dinozavrov in izdelano bralno gradivo.
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Zaporedna številka srečanja: 6.
Datum: 4.2.2011
 Splošni cilji srečanja: branje po metodi branja s predogledom, merjenje bralne
fluentnosti na začetku in koncu ure (na besedilu 6a in 6c)
 Uporabljeni pripomočki, materiali: besedilo 6a - sestavljeno iz prejšnjih besedil;
besedilo 6b – novo besedilo, besedilo 6c – besedilo, ki je podobno besedilu 6b
 Uporabljena literatura: Dyer A. (2010). Vesolje. Mladinska knjiga.; Goldsmith
M. (2008). Zvezde in planeti. Učila international.

Aktivnost

Potek dela

UVOD:

Na začetku izmerim bralno fluentnost na besedilu 6a, ki je
sestavljeno iz vseh dosedanjih besedil, ki smo jih brali.

1.

Merjenje

bralne

fluentnosti
2. Pregled domače naloge.

Preverim, ali so vsi naredili domačo nalogo (branje besedila
5) in si zabeleţim rezultate, ki so jih učenci dosegli pri
branju doma.
Učencem preberem besedilo 6b (v zmernem tempu - nekje

JEDRO:

do 140 besed na minuto). Učencem dam navodilo, da isto
3. Branje po metodi branja s
predogledom – besedilo 6b.

besedilo berejo vsak eno minuto. Medtem beleţim napake,
ki jih vsak učenec naredi. Potem, ko vsak učenec bere eno
minuto, pogledamo najpogostejše napake in te besede še
enkrat preberemo in po potrebi razloţimo njihov pomen.

ZAKLJUČEK:

Izmerim bralno fluentnost na besedilu 6c, ki je podobno
besedilu 6b. Po eni minuti učenca ustavim, sproti si beleţim

4.

Merjenje

bralne

opaţanja.

fluentnosti na besedilu 6c.
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Kratka refleksija srečanja:
Učenci so na koncu ure povedali, da jim je bilo besedilo nekoliko zahtevno, čeprav v
besedilu ni bilo kakšnih posebno teţkih besed, pojavilo se je nekaj takšnih besed, ki se
nekoliko manj uporabljajo, npr. namesto sončna – sončeva. Čeprav so otroci trdili, da jim
je bilo besedilo zahtevno, pa je povprečje pravilno prebranih besed podobno tistemu, ko so
brali po drugih strategijah. Glede na mnenje učencev bi pričakovala, da bo povprečje
števila pravilno prebranih besed v minuti nekoliko niţje.
Ko sem učence vprašala, ali jim je bila branje po strategiji s predogledom všeč, so
povedali, da jim je bilo všeč, ampak da jim je bila vaja branja v parih ljubša.
Besede, kjer so se pojavljale napake pri branju: astronomi, Sončeva, pustinja, rjastih,
premerom, Zemelj, smrtonosnim. Opaţam, da so se napake pojavljale pri besedah, ki se ne
uporabljajo tako pogosto. V besedilo sem namenoma dala tudi nekaj zahtevnejših besed.
Po prebranem, sem izpisala teţje besede in jih zapisala na tablo. Učenci so te besede še
enkrat pravilno prebrali, razloţili smo tudi pomen manj razumljivih besed. Pri končnem
merjenju se te napake niso več pojavljale. Prepričana sem, da je zelo pomembna povratna
informacija o napačno prebranih besedah, saj se pogosto zgodi, da otroci besede ne
razumejo in jo tudi naslednjič preberejo narobe, ker jim je neznana. S tem ko besede še
enkrat pravilno preberemo in po potrebi razloţimo pomen si jih učenci boljše zapomnijo.
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Zaporedna številka srečanja: 7.
Datum: 11.2.2011
 Splošni cilj srečanja: govorno nastopanje, širjenje besednega zaklada, izdelovanje
bralnega gradiva na temo Nezemljani
 Uporabljeni pripomočki, materiali: različne knjige o vesolju, barvni papirji,
kartoni, risalni papirji, škarje, lepilni trak, lepilo, barvice, flomastri
 Uporabljena literatura: Dyer A. (2010). Vesolje. Mladinska knjiga.; Goldsmith
M. (2008). Zvezde in planeti. Učila international; Kotzwinkle W. (1983). E.T.
vesoljček in njegove dogodivščine na Zemlji. Pomurska zaloţba.; Galičič M.
(2003). Nebo, premazano z zvezdami. Učila International; Bailey J., Lilly M.
(2001). Rojstvo Zemlje. Didakta.

Aktivnost, cilji dejavnosti

Potek dela

Opombe:

UVOD:

Učenci si lahko izberejo Učenci

so

pregledovali

knjigo, dam jim čas, da jo knjige in se med seboj
1. Pogovor o vesolju, listanje

prelistajo.

pogovarjali o njih. Posebej

knjig o vesolju.

zanimive so jim bile slike v
knjigah.

Učenec si izbere knjigo, jo
prelista in po želji kaj prebere
sošolcem.
Učenec pripoveduje o vesolju.
2. Pogovor o izvenzemeljskem
ţivljenju – preberem dejstvo iz
knjige, pokaţem

jim

E.T.

vesoljčka in preberem, kakšen
naj bi bil po pripovedovanjih,
pokaţem ga tudi na sliki.

Vprašam jih po tem, kaj
menijo o izvenzemeljskem
ţivljenju,

kako

si

predstavljajo izvenzemeljska
bitja.

Nato

preberem

odgovor na to temo iz
knjige: Nebo, premazano z
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Učenec opiše vesoljčka.

zvezdami.
Na koncu jim pokaţem še
izmišljenega junaka - E.T.
vesoljčka,

katerega

vsak

izmed učencev opiše.
Učencem dam navodilo, da Učencem je bilo všeč, da

JEDRO:

izdelajo
3. Izdelovanje nezemljanov in
opis le – teh.

takšnega sem jim dala čas in da jim

nezemljana, kot si ga sami nisem dala veliko navodil.
predstavljajo. Na voljo jim Bilo jim je všeč, da sem

Učenec v povezavi z vsebino dam pribliţno 15 minut časa. zapisovala njihove opise.
Nato grem do vsakega
besedila izdela nezemljana.
učenca in naredim intervju z
Učenec v intervjuju čimbolj njim. V intervjuju opiše
natančno opiše nezemljana, ki nezemljana (če se pojavijo
ga je izdelal.

teţave,

pomagam

podvprašanji).
zapisujem

s
Opise

dobesedno,

s

takšnimi besedami, kot jih
uporabljajo

učenci.

Tako

nastane zgodba o različnih
izven zemeljskih bitjih z
različnimi

imeni

in

lastnostmi.
Učenci

ZAKLJUČEK:
4. Učenci predstavijo svoja
izven

zemeljska

bitja

in

izdelajo plakat
Učenec sodeluje pri izdelavi
plakata na temo Nezemljani.
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predstavijo

svoja Učenci so navdušeni nad

izven zemeljska bitja in izdelanim.
oblikujejo plakat (slika 1). drugega

Učenci
pohvalijo

eden
in

Na koncu ocenijo svoje izpostavijo nezemljana, ki
izdelke.

jim je najbolj všeč.
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Kratka refleksija srečanja:
Sodelovanje učencev je bilo odlično, preseglo je moja pričakovanja. Kadar dejavnost ni
preveč strukturirana, so otroci zelo sproščeni. Omejiti jih nekoliko moramo, ker bi v
nasprotnem primeru nastali izdelki, ki ne sledijo določenemu cilju. Kadar otroke preveč
omejimo, pa izdelki in pripovedi niso tako izvirni in domišljijski, kot bi pričakovali.
Potekale so tudi priprave na srečanje s starši. Učenci so se zelo angaţirali za lutkovno
predstavo, ki jo pripravljamo. Moja prvotna ideja je bila, da bi učenci svoje dinozavre le
predstavili staršem, učenci pa so samoiniciativno ţe naredili tudi sceno za lutkovno igro –
iz kartona izdelanega ogromnega dinozavra, vulkan, drevesa… Poleg tega, pa je učenka 3
zapisala tudi scenarij. Scenarij sem nekoliko dopolnila, vendar ideje in zapisanega nisem
popravljala. Nekoliko sem razširila vezni tekst, za katerega so učenci določili mene, da ga
bom brala.
Po uri sem bila zares vesela, saj je bil več kot doseţen namen, da so otroci pri uri sproščeni
in motivirani. Najbolj pomembno pa se mi zdi to, da si učenci med seboj pomagajo, se
spodbujajo, pohvalijo. Sem prepričanja, da je nekaterim učencem vrstniška pohvala vredna
še več kot pohvala učitelja ali staršev.

Slika 1: plakat z nezemljani
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Zaporedna številka srečanja: 8.
Datum: 18.2.2011
Splošni cilj srečanja: merjenje bralne fluetnosti na začetku in koncu ure (na besedilu 8a in
neznanem besedilu 8),
Uporabljeni pripomočki, materiali: besedilo 8a - sestavljeno iz vseh prejšnjih besedil;
besedilo 8 – novo neznano besedilo, namenjeno končnemu merjenju fluentnosti
Uporabljena literatura: www.wikipedia.com
Aktivnost, cilji dejavnosti

Potek dela

Opombe:

UVOD:

Na začetku izmerim bralno Tudi zadnjo domačo nalogo
fluentnost na besedilu 8a, so naredili vsi učenci in

1. Merjenje bralne fluentnosti

ki je sestavljeno iz vseh starši.
dosedanjih besedil, ki smo
jih brali.
Preverim, ali so vsi naredili

2. Pregled domače naloge.

domačo

nalogo

(branje

besedila 7) in zabeleţim
rezultate

za

vsakega

učenca.
Učenci

JEDRO:

ilustrirajo

brana Učenci z veseljem rišejo

besedila. Ilustracije bodo risbe na prebrane teme in
3.

Ilustracija

prebranih

besedil.
Učenec

vključene v knjigo našega povedo,
»bralnega kluba«.

ilustrira

da

se

veselijo

knjige.

izbrano

besedilo.
ZAKLJUČEK:

Izmerim bralno fluentnost Izvedemo
na

4. Merjenje bralne fluentnosti

besedilu

ki

zadnje

je merjenje bralne fluentnosti,

popolnoma neznano – ni ki bo sluţila za primerjavo
povezave
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na besedilu 8.

temami.

Po

eni

minuti prvemu merjenju.

učenca ustavim, sproti si
beleţim opaţanja.

5. Vaja za lutkovno igro.

Na koncu vadimo lutkovno
igro, ki jo bomo predstavili

Učenci z veseljem vadijo
lutkovno igro.

staršem.
Kratka refleksija srečanja:
Z zadnjo uro sem zadovoljna, saj je moč opaziti zadovoljstvo učencev, navsezadnje pa tudi
dobre rezultate pri izvajanem programu.
Učenci so ţalostni, ko se pogovarjamo, da je to naše zadnje srečanje. Povedo, da ne morejo
izpostaviti ene stvari, ki bi jim bila posebej všeč, čeprav so največ zanimanja pokazali za
temo dinozavrov.
Posebno veselje so učenci imeli za pripravo in vajo lutkovne igre, katero smo večkrat
poskusili odigrati. Učenci so se zelo potrudili za sceno, čeprav posebne naloge za to niso
dobili. Za izdelano sceno sem jih posebej pohvalila.
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Zaporedna številka srečanja: 9.
Datum: 10.3.2011
 Splošni cilji srečanja: seznanitev staršev in učencev z doseţenimi cilji in
ugotovitvami programa, predstavitev šolskega dela programa, ovrednotenje
programa s strani staršev in učencev.
 Uporabljeni pripomočki, materiali: pripravljeno gradivo iz srečanj, lutke, ostali
pripomočki za lutkovno igrico, kratki anketni vprašalniki, flomastri
Aktivnost:
UVOD:
- nagovor in pozdrav staršem in učencem.
JEDRO:
- predstavitev rezultatov in ugotovitev iz programa– na splošno;
- seznanitev staršev in učencev z doseţenimi cilji programa;
- predstavitev ugotovitev programa s strani razredničarke;
- lutkovna igra.
ZAKLJUČEK:
- izpolnjevanje anketnih vprašalnikov: ocenitev programa s strani staršev in učencev;
- zahvala staršem in učencem za sodelovanje v programu;
- govorilna ura.
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Kratka refleksija srečanja:
Pred začetkom sestanka sem pripravila prostor – pripravila sem sceno za lutkovno igro in
stole za starše in učence. Stole sem postavila v krog, saj sem veliko bolj sproščena, če sem
bliţe staršem. V začetku srečanja sem imela rahlo tremo, ki pa je po uvodnem pozdravu
hitro minila.
Srečanja so se udeleţili vsi starši, zraven nekaterih učencev sta prišla oba starša.
V glavnem delu sem na splošno predstavila rezultate in ugotovitve iz programa. Za
vsakega učenca sem pripravila rezultate vseh srečanj. Zapis rezultatov sem oblikovala v
obliki diplome. Tako so vsi učenci prejeli diplome za sodelovanje. Učenci so bili zelo
ponosni, ko so prejeli diplome in smo jim vsi navzoči zaploskali.

Slika 2: končni izdelek - knjiga bralnega kluba

Po predstavitvi rezultatov, sem razredničarki, ki se je prav tako udeleţila sestanka, izročila
Knjigo bralnega kluba (slika 2), kjer so bila zbrana vsa besedila, ki smo jih z učenci brali.
Razredničarka je bila zelo vesela. Tudi sama je povedala nekaj besed o tem, kaj je kot
razredničarka začutila ob izvajanju programa in do kakšnih ugotovitev je prišla.
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Slika 3: lutke dinozavrov, ki so jih izdelali učenci

Sledila je lutkovna igra z naslovom: Deţela dinozavrov (slika 3, slika 4) in njihova velika
potovanja. Učenci so povedali da imajo tremo, vendar so igro zelo dobro odigrali in za
nastop so jim gledalci zaploskali.

Slika 4: scena lutkovne igre

Za konec sem pripravila kratke anketne vprašalnike, nato pa starše povabila, da se
udeleţijo govorilne ure. Na govorilni uri sem vsakemu staršu in učencu predstavila kakšen
je njegov bralni napredek in kakšna so moja priporočila za naprej.
Tako se je naše srečanje zaključilo.
Po končanem sestanku sem bila zelo zadovoljna. Tudi sama sem dobila povratne
informacije, ki so dobro opisale moje delo. Starši so mi povedali, da so otroci zelo radi
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hodili na srečanja, da so bili zelo zadovoljni s samo vsebino programa. Nekateri so
povedali, da so opazili velik napredek pri branju in tudi to, da učenci, ki prej niso imeli
interesa za branje, zdaj sami poseţejo po knjigah. Eden izmed staršev mi je tudi povedal,
da mu je bilo všeč, da sem strokovne izraze posebej razloţila, tako da so jih lahko
razumeli.
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9.2

ZAPISI

SPROTNIH

OPAŢANJ

IN

EVALVACIJA

BRALNIH

DEJAVNOSTI PO SREČANJIH
V tem poglavju bodo po zaporednih številkah srečanj zapisana sprotna opaţanja in
evalvacija bralnih dejavnosti za vsakega učenca posebej. Zapisana sprotna opaţanja so
povezana z vsebino posameznega srečanja. Oblika zapisa sprotnih opaţanj, ki se je skozi
srečanja spreminjala je:
Srečanje (datum):
OPAŽANJA IN EVALVACIJA BRALNE DEJAVNOSTI
UČENEC:

Zapis opaţanj, ki je odvisen od vsebine srečanja, na primer: motivacija
za delo, enominutno branje na začetku ali koncu ure, branje po določeni
strategiji…

Učenka 1
Učenec 2
Učenka 3
…

Srečanje (datum): 1., 21.12.2010 – PRVO MERJENJE BRALNE FLUENTNOSTI:
OPAŽANJA IN EVALVACIJA BRALNE DEJAVNOSTI
UČENEC:

KOMUNIKACIJA IN BRANJE

Učenka 1

Komunikacija: učenka je bila v pogovoru precej zadrţana. Njen opis je
bil zelo kratek. Pri predstavitvi sem ji pomagala z podvprašanji.
Učenka pove svoje ime, nato pa je nekaj časa tiho. Ko ji postavim
podvprašanje pove, da rada riše in da najraje bere o temah, ki opisujejo
ţivali.
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Branje: učenkin tempo branja je bil zelo počasen. Branje je bilo vezano.
Pri branju ni upoštevala prozodičnih elementov. Učenka 1 je pri branju
naredila 1 napako.
Učenec 2

Komunikacija: učenec je bil zelo komunikativen. O sebi je povedal
veliko stvari – povedal je, da se v prostem času ukvarja z veliko
dejavnostmi, poleg številnih kroţkov na šoli obiskuje tudi glasbeno
šolo, kjer se uči igranja harmonike.
Branje: pri branju je bil zelo pozoren, njegova pozornost je bila
usmerjena. Njegov tempo branja je bil zelo hiter. Upošteval je
prozodične elemente. Njegovo branje je bilo vezano. Kadar je naredil
napako, se je takoj popravil. Najraje bere o dinozavrih.

Učenka 3

Komunikacija: učenka je ţe v začetku ure bila zelo sproščena in
zgovorna. Tudi ona je o sebi povedala veliko stvari. Povedala je, da se
veliko ukvarja s športom, še posebej rada pleza. Obiskuje glasbeno
šolo, kjer se uči igranja na klavir.
Branje: učenkino branje je bilo vezano, tempo branja hiter. Branje je
bilo natančno, učenka je naredila eno napako, katero je sama takoj
popravila. Najraje bere besedila, ki so povezana s športom in športnimi
rekordi.

Učenec 4

Komunikacija: učenec je bil na srečanju umirjen in tih. Predstavil se je
na kratko. O sebi je povedal to, da obiskuje glasbeno šolo, kjer se uči
igranja na klarinet in da imajo doma veliko ovc.
Branje: njegov tempo branja je počasen. Ne upošteva prozodičnih
elementov. Pri branju je naredil 5 napak. Ker je njegovo zanimanje za
ovce veliko, rad bere o njih.

Učenec 5

Komunikacija: učenec je bil ţe od začetka ure zelo zgovoren. O sebi je
povedal to, da ima rad ţivali in da imajo doma veliko kmetijo.
Branje: njegov tempo branja je srednje hiter, pri tem pa ne upošteva
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prozodičnih elementov, končnih ločil sploh ni upošteval. Naredil je 4
napake, pogosto pa je napačno prebrane besede popravil. Pri branju
besedilu sledi s pomočjo prsta. Rad bere o ţivalih in vesolju.
Učenec 6

Komunikacija: učenec je bil na srečanju tih in zadrţan. Pri predstavitvi
je o sebi povedal, da obiskuje glasbeno šolo, kjer se uči igranja
harmonike. Povedal je, da ga zanimajo dinozavri.
Branje: njegov tempo branja je hiter. Pri branju je naredil 2 napaki,
kateri sta se pojavili pri daljših besedah. Nekatere napačno prebrane
besede je takoj popravil. Ker ga zanimajo teme o dinozavrih, rad bere o
njih.

Tabela 2: interesi otrok in enominutno branje na koncu ure (prvo merjenje bralne fluentnosti)

Tabela 2 prikazuje, kakšne interese imajo učenci, o katerih temah radi berejo in kakšno je
bilo njihovo enominutno branje na prvem srečanju, ko sem opravila prvo merjenje bralne
fluentnosti.
Pomembno je, da za branje izbiramo besedila, ki so primerna starosti učencev in ki
ustrezajo njihovim interesom, saj v nasprotnem primeru učenci nimajo motivacije za
branje.
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Srečanje (datum): 2., 7.1.2011 – VEČKRATNO BRANJE:
OPAŽANJA IN EVALVACIJA BRALNIH DEJAVNOSTI
UČENEC:

BRANJE

PO

METODI ENOMINUTNO BRANJE NA

VEČKRATNEGA BRANJA
Učenka 1

KONCU URE

Z branjem je zaključila 5. po vrsti, Učenkin tempo branja je tudi
pri branju je za sledenje besedilu tokrat bil počasen, kljub temu, da
uporabila

bralno ravnilo. Pri sva z učenko pred branjem na

branju je bila njena pozornost kartonček
šibkejša kot pri ostalih učencih. povezano

zapisali
z

navodilo

bralno

hitrostjo.

Občasno se je ustavila pri branju in Branje je bilo natančno, naredila
gledala po razredu, vendar je nato je eno napako.
brez

opozorila

nadaljevala

z

branjem.
Učenec 2

Z branjem je zaključil 1. po vrsti, Branje je bilo zelo tekoče. Tempo
pri branju ni uporabljal nobenega branja je bil zelo hiter. Branje je
pripomočka. Pri branju je bila bilo natančno, naredil je eno
pozornost usmerjena.

Učenka 3

napako.

Z branjem je zaključila 3. po vrsti. Branje je bilo tekoče, tudi tempo
Tudi

njena pozornost

je bila branja je bil hiter. Tudi učenka 3

usmerjena.

je pri branju naredila eno napako
– izpustila je eno besedo, ki pa ni
spremenila pomena povedi.

Učenec 4

Z branjem je zaključil zadnji po Tempo branja je bil počasen.
vrsti. Poznost je bila usmerjena.

Branje je bilo natančno. Učenec
ni

upošteval

prozodičnih

elementov. Melodija branja je
bila ves čas ista – branje je
monotono. Učencu preberem isti
del

besedila.

Nato

učenca
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vprašam, ali je opazil, da sem
tekom

branja

spreminjala

melodijo

branja.

Učenec

je

povedal, da sliši razliko med
mojim in njegovim branje in da
se bo naslednjič pri branju bolj
potrudil.
Učenec 5

Učenec 5 je z branjem zaključil 4. Pri

branju

po vrsti. Pri branju je besedilu upošteval
sledil s pomočjo prsta.

tudi

tokrat

ločil

ni

(naslednjič:

uporaba usmerjenega navodila na
kartončku). Tudi učenec 5 je ţelel
poskusiti

brati

z

bralnim

ravnilom. Pove, da mu je laţje
brati, če besedilu sledi z bralnim
ravnilom.
Učenec 6

Z branjem je zaključil 2. po vrsti. Tempo branja je bil hiter. Teţave
Njegova
usmerjena.

pozornost

je

bila so se pojavile pri branju daljših
besed. Naredil je 3 napake.
Učenca po branju opozorim, da
naj bo pozoren na daljše besede
in da si naj za branje teh besed
vzame več časa.

Tabela 3: branje po metodi večkratnega branja in enominutno branje na koncu ure

Tabela 3 prikazuje opaţanja, kako so učenci brali po metodi večkratnega branja in kakšno
je bilo enominutno branje na koncu ure, ko smo izmerili bralno fluentnost.
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Srečanje (datum): 3., 14.1.2011 – IZDELOVANJE BRALNEGA GRADIVA JANEZ
IN NJEGOV DAN NA KMETIJI:
OPAŽANJA
UČENEC:

VLOGA V PARU

SODELOVANJE PRI DELU, PISANJE
ZGODBE

Učenka 1

V paru z učenko 3.

Tokrat je bila učenka 1 zelo motivirana za
delo, čeprav so me pred srečanjem opozorili,
da je učenkino razpoloţenje slabo. V začetku
ure je bila nekoliko zadrţana. Ko sem učence
razdelila v pare, je bila učenka 1 posebej
motivirana, ker je pri delu sodelovala z
učenko 3.
Na koncu, ko smo prebirali vse zgodbe, je
bila

odsotna,

njena

pozornost

ni

bila

usmerjena. Ob kratkem preverjanju bralnega
razumevanja sem opazila, da učenka ni
poznala

vsebine

prebranih

besedil.

Pri

prebiranju svoje zgodbe določenih povedi ni
znala prebrati.
Pri pisanju zgodbe je naredila veliko napak pojavijo se predvsem napake: izpuščanje črk,
izpuščanje določenih glagolov, zamenjave
črk a-o.
Učenec 2

Manjkal.

Manjkal.

Učenka 3

V paru z učenko 1.

Učenka 3 je na srečanju dobro sodelovala. V

Prevzame večji del vloge

napisani zgodbi so povedi preproste, gre
večinoma za naštevanje. Ni prehoda med
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v paru. Predlaga vsebino jedrom in zaključkom, kljub direktnim
zgodbe.

usmeritvam.
Pisava je lepo oblikovana, tudi napak je zelo
malo – pojavijo se nekatere pravopisne
napake.

Učenec 4

Manjkal.

Manjkal.

Učenec 5

V paru z učencem 6.

Učenec 5 je bil motiviran za delo. Pri
sestavljanju

Prevzame
sestavljanje

pobudo

za

vsebine

zgodbe. Pri sestavljanju

zgodbe

je

pokazal

svojo

duhovito plat, saj je vsebina zgodbe bila
šaljiva. Zadovoljstvo pri delu je izraţal z
glasnim smehom.

zgodbe se zelo zabavata.
V zapisu zgodbe se pojavijo napake,
manjkajo nekateri glagoli v povedih. Pisava
je površna, črke niso izdelane. Zapisana
zgodba ima zanimivo vsebino. Učenca v
zgodbo poleg glavne osebe vključita še eno
osebo.
Učenec 6

V paru z učencem 5.

Tudi učenec 6 se je pri delu zabaval.

Učenec 6 ima v paru V zapisu je pisava je površna, manjkajo
enakovredno vlogo kot določene besede. V zgodbi je viden prehod iz
učenec 5.

jedra na zaključek. Napake v zapisu so se
pojavile zaradi tega, ker so bili učenci bolj
osredotočeni na vsebino kot na pravopis.

Tabela 4: vloga v paru in sodelovanje na srečanju

Tabela 4 prikazuje opaţanja iz ure, ko so učenci pri izdelovanju branega gradiva sodelovali
v parih. Za vsakega učenca je zapisano kakšno vlogo je prevzel v paru, kakšno je bilo
njegovo sodelovanje skozi celotno srečanje ter kakšen je bil samostojen zapis zgodbe.
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Srečanje (datum): 4., 21.1.2011 – BRANJE V PARU:
OPAŽANJA IN EVALVACIJA BRALNIH DEJAVNOSTI
UČENEC:

ENOMINUTNO BRANJE V ENOMINUTNO
ZAČETKU URE

Učenka 1

BRANJE

NA

KONCU URE

Tempo branja je bil hitrejši kot Tempo branja je bil spet počasen.
ponavadi.

Branje

je

bilo Branje je bilo natančno.

natančno.

Učenkina pozornost pri branju v paru ni

Učenkino branje je bilo bolj bila usmerjena. Ker je bilo zadnje
tekoče kot ponavadi.

besedilo podobno tistemu, ki so ga brali
v paru, je bil učenkin rezultat slabši kot
pri ostalih učencih.

Učenec 2

Učenec je bral tako hitro, da Branje je bilo zelo tekoče in hitro.
sem komaj utegnila slediti Učenec je naredil zelo malo napak.
branemu.

Kljub

hitremu Učenec je bil usmerjen k cilju, da pri

bralnemu tempu je učenec bil branju ne bi naredil nobene napake, za
pozoren

tudi

prozodijo,

na

primerno kar se zelo trudi.

sintakso

in

semantiko.
Učenka 3

Branje učenke 3 je bilo tekoče Učenkino branje je bilo nekoliko
in hitro. Učenka je brala počasnejše kot ponavadi. Učenka pri
natančno in pri tem upoštevala branju besedila ni naredila napake.
prozodične elemente.

Tako je dosegla zastavljen cilj. Učenka
je bila zelo vesela in je povedala, da se
bo tudi nadaljnja srečanja trudila, da bo
branje brez napak.

Učenec 4

Branje učenca 4 je bilo hitrejše Učenec se je trudil, da bi bilo branje
kot ponavadi. Naredil je malo boljše kot na prejšnjem srečanju. Trudil
napak.

se je, da branje ni bilo tako monotono.
Upošteval

je prozodične elemente.
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Napak je bilo več kot običajno, vendar
je le-te sproti popravljal. Vidno je
izboljšanje branja pri učencu 4.
Učenec 5

Učenec

5

je

pri

branju Učenec 5 si je pri sledenju branega

upošteval končna ločila. Pred pomagal z bralnim ravnilom. Tudi
branjem

sva

na

kartonček njegovo branje je zelo napredovalo.

zapisala: »Upoštevam končna Tempo branja je počasnejši, vendar je
ločila.«

Učencu

5

je

bil tokrat upošteval vsa končna ločila,

kartonček v veliko pomoč, saj popravljal je napačno prebrane besede.
ga je pri tem in pri končnem
branju opomnil na upoštevanje

Učenec je bil zelo vesel, ko sem mu
povedala, da se je njegovo branje vidno

ločil.

izboljšalo. Doseţen je cilj upoštevanja
končnih ločil pri branju, na kar bomo
pozorni tudi naslednja srečanja.

Učenec 6

Branje je bilo zelo tekoče in Učenec

6

je

posebno

pozornost

namenjal daljšim besedam, kljub temu

hitro.

pa je njegov tempo branja bil hiter.
Tabela 5: enominutno branje na začetku in koncu ure

Zgornja tabela prikazuje značilnosti enominutnega branja učencev na začetku in koncu 4.
srečanja.
Srečanje (datum): 5., 28.1.2011 – IZDELOVANJE BRALNEGA GRADIVA
MODERNI SVET DINOZAVROV:
OPAŽANJA
UČENEC:

MOTIVACIJA ZA DELO, PRISTOPI K REŠEVANJU NALOGE

Učenka 1

Učenka 1 je bila zelo motivirana za delo, zelo zgovorna, razposajena,
medtem ko prejšnje ure ni bilo začutiti takšne sproščenosti. Pohvale so jo
še dodatno motivirale. Tudi opis, ki ga je zapisala je bil razširjen in
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domišljijski, čeprav je vseboval veliko napak (manjkali so glagoli,veliko je
bilo pravopisnih napak).
Učenka je pokazala veliko mero iznajdljivosti, saj si je pri izdelovanju
svojega dinozavra pomagala z asociacijami in s plakatom v razredu.
Izdelan dinozaver je bilo zelo zanimiv.
Ko je predstavljala dinozavra je imela nekaj teţav z branjem zapisanega,
zato sem ji predlagala, da poskuša dinozavra opisati čimbolj preprosto.
Učenki sem pomagala s podvprašanji, spodbudila sem učence, da so ji
pomagali z dodatnimi vprašanji.
Učenec 2

Učenec 2 je bil zelo motiviran za delo.
Hitro se je lotil izdelovanja dinozavra, takoj je vedel, kakšno ime mu bo dal
in kako bo izgledal. Učenec ima veliko predznanja o dinozavrih, zato ni
imel teţav z reševanjem te naloge. Ker je delo končal nekoliko prej, je vzel
v roke eno izmed knjig o dinozavrih in jo je bral.

Učenka 3

Tudi učenka 3 je imela veliko motivacijo za delo. Vmes je spraševala o
ustreznosti reševanja naloge, da je dobila potrditev.
Učenka je bila pri delu nekoliko počasnejša kot ponavadi, saj je pri
oblikovanju besedila uporabljala veliko različnih barv.
Opis dinozavra je bogat. Poleg opisa dinozavra nastane ţe prava zgodba na
temo dinozavrov.

Učenec 4

Tudi učencu 4 za izdelovanje dinozavra ni manjkalo idej, hitro se je lotil
dela. Tudi učenec 4 ţe v začetnem delu pokaţe veliko predznanja o
dinozavrih.
Njegov opis dinozavra na koncu ure je bogat. Pri opisu ne potrebuje
pomoči.

Učenec 5

Učenec 5 si pred izdelavo dinozavra pomaga s knjigo, da dobi idejo za
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svojega dinozavra.
Njegov dinozaver je bil nekoliko drugačen od ostalih, ideja je bila
zanimiva - narisal je dinozavra s kljunom in perjem.
Njegov opis dinozavra je bogat, vendar opis vsebuje kratke, preproste
povedi.
Učenec 6

Učenec 6 se je reševanja naloge lotil takoj. Tudi učenec 6 ima o dinozavrih
precej predznanja. Hitro je končal z reševanjem naloge. Lutko dinozavra je
izdelal prvi.
Dinozavra je ustrezno opisal, v opis je vključil veliko podrobnosti – na
primer, zakaj ima njegov dinozaver v repu strup.
Tabela 6: opaţanja pri izdelovanju bralnega gradiva Dinozavri

Tabela 6 prikazuje opaţanja, ki sem jih zapisala pri uri, ko so učenci izdelovali lutko
dinozavra in dinozavra tudi samostojno opisali.
Srečanje (datum): 6., 4.2.2011 – BRANJE S PREDOGLEDOM:
EVALVACIJA BRALNIH DEJAVNOSTI
UČENEC:

BRANJE

PO

PREDOGLEDA
Učenka 1

METODI ENOMINUTNO

BRANJE

NA

ZAČETKU IN KONCU URE

Branje je bilo zelo počasno, Pred branjem jo opozorim, naj poveča
naredila je več napak kot tempo branja – s tem ko jo opozorim, je
ponavadi.

tempo res hitrejši, tudi napak pri branju
je zelo malo.

Učenec 2

Branje je bilo tekoče. Učenec Branje je bilo tekoče. Občasno je branje
se je zelo trudil, da bi ţe nekoliko prehitro, saj je slišati, da
zapisano pravilno prebral. deček izpusti zadnje črke v besedi, na kar
Branje je bilo počasnejše kot ga po branju tudi opozorim.
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ponavadi, vendar še vedno
veliko hitrejše kot pri ostalih
učencih.
Učenka 3

Branje je bilo natančno - Pri branju ni posebnosti, naredi manjše
brez napak.

Učenec 4

Naredil
mučil

napake, katere tudi popravi.

je veliko napak, Tudi pri branju na koncu ure je naredil
se

z

izgovorjavo precej napak – narobe prebere besede ali

nekaterih besed v besedilu.

začetek prebere pravilno, nato pa si
konec besede izmisli.

Učenec 5

Branje je bilo negotovo. Pri sledenju branega si več ni pomagal s
Učenec je pri branju okleval, prstom ali ravnilom. Učenec je branemu
se mučil z besedami.

besedilu sledil z očmi. Tako je doseţen
cilj, da učenec 5 za sledenje
besedila

ne

uporablja

branega
nobenega

pripomočka.
Učenec 6

Občasno je narobe naglasil Občasno je izpustil zadnje črke v besedi,
besede, po koncu branja mu npr. veliki – velik. Pri daljših besedah
povem, katere besede so to in konec besede prebere površno.
jih še enkrat prebere. Daljše
besede je prebral površno,
opozorim ga tudi na to, da
naj se pri daljši besedi ustavi,
jo prebere in nato izgovori.
Tabela 7: branje s predogledom in enominutno branje na začetku in koncu ure

Tabela 7 prikazuje opaţanja iz ure, ko so učenci brali po metodi branja s predogledom. V
tabeli so tudi zapisana opaţanja, ki sem jih zabeleţila pri enominutnem branju na začetku
in koncu ure.
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Srečanje (datum): 7., 11.2.2011 – IZDELOVANJE BRALNEGA GRADIVA
NEZEMLJANI:
OPAŽANJA
UČENEC:

MOTIVACIJA ZA DELO, REŠEVANJE NALOGE IN OPISOVANJE

Učenka 1

Je zelo motivirana za delo, opaziti je izjemen napredek pri sodelovanju
(več komunicira s sošolci, jim dovoli, da ji pomagajo pri določeni
dejavnosti). V začetku srečanj je skoraj ni bilo moč opaziti. Skozi vsa
srečanja, vključno z današnjim, je dekličino razpoloţenje nespremenljivo.
Uţiva v ustvarjanju svojega nezemljana. Ustvarjanje in predvsem likovno
izraţanje je njeno močno področje. Dodatno jo motivira pohvala in
predvsem pohvala sošolke (učenke 3), ki prav tako sodeluje v programu.
Njen opis nezemljana je bil nekoliko skromen, usmerjala sem jo pri
oblikovanju nekaterih povedi, ker ni vedela, kako bi opisala svoje bitje. Pri
opisovanju sem ji pomagala z nekaterimi podvprašanji.

Učenec 2

Pri opisovanju nezemljana nima teţav, pove veliko povedi, tako da komaj
utegnem zapisovati. Nezemljana je narisal veliko prej kot ostali, zato je
izdelal še eno nezemeljsko bitje.

Učenka 3

Tudi učenka 3 nima teţav pri opisovanju svojega nezemljana. Njena
zgodba je zelo domišljijska, na koncu se domisli, da bo izdelala še bratca
dvojčka za svojega nezemljana. Pri sestavljanju povedi se občasno
pojavljajo napake. Takrat jo popravim in učenka popravljeno še enkrat
ponovi. Učenka 3 ni potrebovala usmerjanja s podvprašanji.

Učenec 4

Učenec 4 je bil na srečanju nekoliko nesproščen. V začetku je zelo dobro
sodeloval in bil dobre volje, ko se je ura bliţala koncu, pa je postajal
nekoliko nemiren. Vsak petek po naši uri ima učenec glasbeno šolo in
ugotavljam, da ima učenec stisko pred glasbeno uro, saj je vsako srečanje
pred koncem čutiti rahel nemir.
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Učenec 5

Učenec zelo rad ustvarja, tudi on je izdelal še eno bitje. Njegove zgodbe so
zelo izvirne, čeprav je nekoliko šibkejši na področju jezika (povedi so
pomensko neustrezne, takrat ga usmerim; včasih ne ve, kako bi sestavil
poved in se zaplete; kadar dela v paru, ga to dodatno motivira in mu tudi
pomaga, da se lahko boljše izrazi.

Učenec 6

Manjkal.
Tabela 8: opaţanja pri izdelovanju bralnega gradiva Nezemljani

Tabela 8 prikazuje opaţanja, kakšno motivacijo so učenci imeli za reševanje naloge, kako
so na podlagi predhodnega branja in pogovora izdelali svoje nezemljane in kako so jih
opisali.
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Srečanje (datum): 8., 18.2.2011 – ZADNJE SREČANJE – KONČNO MERJENJE
BRALNE FLUENTNOSTI:
EVALVACIJA BRALNIH DEJAVNOSTI
OTROK

ENOMINUTNO

BRANJE ENOMINUTNO

NA ZAČETKU URE

BRANJE

NA

KONU URE – ZADNJE MERJENJE
BRALNE FLUENTNOSTI

Učenka 1

Branje

je

nekoliko Branje je bilo zelo počasno, vendar

bilo

hitrejše kot ponavadi, vendar brez napak. Učenko je potrebno
ji veliko časa vzame to, da se spodbujati.
ob

napačno

prebranem

popravi, kar pa je seveda
pozitivno. Kljub temu, da je
prebrala manj besed, je njeno
branje bilo uspešno.
Učenec 2

Branje je bilo zelo tekoče, Branje je hitro in tekoče, naredil je le
čeprav

je

ţe

na

meji eno napako in še ta nastane zaradi

prehitrega branja, saj učenec nekoliko hitre izgovorjave besede in
prebrano

komaj

utegne tudi ne spremeni pomena – na primer

izgovoriti, pri čemer se tudi besedo poznani prebere znani.
zelo utrudi. Pri branju je
naredil 2 napaki, ki pa ne
spremenita pomena.
Učenka 3

Branje je bilo tekoče, pri Branje je bilo tekoče, pri branju ni
branju je naredila le eno naredila niti ene napake, tudi rezultat
napako.

Učenec 4

je glede na prvo merjenje boljši.

Učenec je bil pri branju zelo Učenec je bil pri branju nemiren, kar
sproščen, kar je vidno tudi pri je bilo moč opaziti po njegovem glasu,
rezultatu,

ki

je

najboljši ki je bil rahlo tresoč. Pri branju ni

doslej. Pri branju je naredil naredil veliko napak, vendar je bilo
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eno napako in tudi to je branje tega besedila bistveno slabše
kot branje prejšnjega. Rezultat je

popravil.

glede na prvo merjenje za eno besedo
boljši.
Učenec 5

Branje je bilo zelo tekoče in Branje je bilo uspešno – upošteval je
hitro. Tudi on je pri tem končna ločila, vendar pa je naredil
branju

dosegel

najboljši precej napak – 5. Tudi njegov rezultat

rezultat doslej. Pri branju ni je glede na prvo merjenje boljši.
naredil nobene napake, samo
enkrat ni upošteval končnega
ločila – pike, na kar ga na
koncu tudi opozorim in sam
pove, da se spomni, da pike ni
upošteval.
Učenec 6

Branje

je

bilo

nekoliko Branje je bilo tekoče, brez zatikanj,

negotovo, vendar natančno, tudi daljše besede je prebral brez
saj je učenec naredil le eno zatikanj in pri tem ni naredil nobene
napako.

napake. Rezultat je glede na prvo
merjenje boljši.

Tabela 9: enominutno branje na začetku in koncu ure (zadnje merjenje bralne fluentnosti)

Tabela 9 prikazuje značilnosti enominutnega branja učencev na začetku in koncu ure.
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9.3

EVALVACIJA BRALNEGA NAPREDKA UČENCEV Z REZULTATI

V tem poglavju so za vsakega učenca posebej grafično prikazani rezultati, ki smo jih
pridobili preko metode, prirejene po vzoru metode CBM. Poleg rezultatov so zapisane
evalvacije ciljev, ki smo jih predstavili v poglavju 4.3.1.
Vsi grafi prikazujejo rezultate, ki so jih učenci dosegli doma in v šoli. Pod točkami 3, 6 in
9 so prikazani rezultati, ki so jih učenci dosegli doma, ko so brali bralno gradivo, katero so
izdelali sami; točke 2, 5 in 8 predstavljajo rezultate, ki so jih učenci dosegli, ko so brali po
določeni strategiji za izboljšanje bralne fluentnosti; točke 4, 7 in 10 pa predstavljajo branje
besedil, ki so bila sestavljena iz ţe branih delov besedil. Točki 1 in 12 predstavljata
začetno in končno merjenje bralne fluentnosti – merjenje števila pravilno prebranih besed v
minuti na začetku programa in po izvajanem programu.
9.3.1

UČENKA 1

V nadaljevanju bodo prikazani rezultati za učenko 1. Pod rezultati je zapisana evalvacija
ciljev, ki smo jih postavili v začetku programa.

Učenka 1
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Graf 1: rezultati merjenja bralne fluentnosti za učenko 1

Graf 1 prikazuje rezultate učenke 1, ki jih je dosegla na merjenjih bralne fluentnosti. V
grafu so zdruţeni vsi rezultati – rezultati, ki jih je učenka dosegla v šoli in rezultati, ki jih
je učenka dosegla doma. Pod 3, 6 in 9 so rezultati, ki jih je učenka dosegla doma, ostalo pa
so rezultati, ki jih je učenka dosegla v šoli. Rezultati pod 2, 5 in 8 so rezultati, ki jih je
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učenka 1 dosegla na merjenju, ko smo brali po določeni strategiji za izboljšanje bralne
fluentnosti. Rezultat pod 1 je rezultat začetnega merjenja, rezultat pod 12 pa je rezultat
končnega merjenja. Preostali rezultati so iz merjenja fluentnosti branja v šoli na besedilu,
ki je bilo sestavljeno iz besedil, ki so jih učenci ţe brali.
Učenka 1 je najboljši rezultat (64 pravilno prebranih besed na minuto) dosegla pod točko
7, ki predstavlja branje besedila v šoli, ki je bilo sestavljeno iz znanih delov besedil.
Učenka je delno dosegla prvi cilj – v eni minuti branja se je število napak zmanjšalo, na
nekaterih srečanjih ni naredila nobene napake. Ni pa doseţen drugi del cilja, saj tekom
srečanj ni prišlo do napredka pri bralni hitrosti - končni rezultat je bil niţji (ena prebrana
beseda manj v minuti).
Doseţen je drugi cilj, ki smo ga postavili. Izboljšalo se je razlikovanje črk b in d.
Priporočila in ugotovitve: učenka bere hitreje, kadar jo na to spomnimo. Priporočam, da
učenka pri šolskem delu dobiva direktne usmeritve, ki naj bodo zapisane na kartončkih ali
na vidnem mestu v razredu.
Učenka se zelo trudi in ima tudi podporo s strani specialne in rehabilitacijske pedagoginje,
ki ji nudi pomoč na njenih šibkih področjih.
Starši na sestanku povejo, da so opazili večjo motivacijo do branja. Mama pove, da je prej
deklica le redko kdaj doma sama vzela v roke knjigo, oziroma da ni marala brati. Pove
tudi, da je dobila še večji odpor do branja, kadar so ji rekli, da mora brati. Po programu pa
mama pove, da deklica sama vzame v roke knjigo in da je zelo presenečena nad tem.
Specialna in rehabilitacijska pedagoginja, ki dela z deklico pove, da je deklica zelo
pozorna na napake v besedilu, ki ji jih pripravi. Pove, da učenka pred izvajanjem programa
nikoli ni bila posebej pozorna na napake v besedilih.
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9.3.2

UČENEC 2
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Graf 2: rezultati merjenja bralne fluentnosti za učenca 2

Graf 2 prikazuje rezultate učenca 2, ki jih je dosegel na merjenju bralne fluentnosti v šoli
in doma.
Pod 3, 6 in 9 so rezultati, ki jih je učenec dosegel doma, ostalo pa so rezultati, ki jih je
učenec 2 dosegel v šoli.
Najboljši rezultat (205 pravilno prebranih besed na minuto) je učenec dosegel doma in je
zares visok (po pripovedovanju mame je bilo branje še komaj razumljivo.)
Pri učencu 2 sta doseţena oba cilja, ki smo si jih postavili.
Občasno se je dogajalo, da je učenec bral tako hitro, da je zaradi tega prihajalo do napak –
to so bile napake, ki niso spremenile pomena besed. Učenca sem opozorila, da je branje ţe
prehitro, da mestoma ni več razumljivo.
Tudi drugi cilj je doseţen, saj je učenec pogosto pomagal svojim sošolcem in sošolkam pri
posameznih nalogah.
Priporočila in opaţanja: učenec je zelo dober bralec, močno je izstopal od ostalih
udeleţencev programa. Posebnih priporočil za učenca nimam, saj je branje zelo
avtomatizirano.
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9.3.3

UČENKA 3
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Graf 3: rezultati merjenja bralne fluentnosti za učenko 3

Graf 3 prikazuje rezultate, ki jih je učenka 3 dosegla na merjenju bralne fluentnosti. Pod 3,
6 in 9 so rezultati, ki jih je učenka dosegla doma, pod 2, 5 in 8 so rezultati, ki jih je dosegla
v šoli, ko smo brali po določeni strategiji za izboljšanje bralne fluentnosti, preostali
rezultati pa predstavljajo rezultate branja na besedilu, ki je bilo sestavljeno iz znanih delov
besedil.
Najvišji rezultat je učenka 3 dosegla doma (177 pravilno prebranih besed na minuto) na
besedilu, ki so ga izdelali učenci sami.
Tudi učenka 3 je dosegla oba cilja, ki smo si jih postavili v začetku programa. Na srečanjih
je besedila pogosto prebrala brez napak, veliko je pomagala učenki 1 – dajala ji je nasvete,
jo usmerjala pri posameznih nalogah.
Posebnih priporočil za izboljšanje branja pri učenki 3 nimam, saj je tudi pri njej branje zelo
avtomatizirano.
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9.3.4

UČENEC 4
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Graf 4: rezultati merjenja bralne fluentnosti za učenca 4

Graf 4 prikazuje rezultate, ki jih je učenec 4 dosegel na merjenju bralne fluentnosti doma
in v šoli.
Pod 3, 6 in 9 so rezultati, ki jih je učenec dosegel doma, ostalo pa so rezultati, ki jih je
učenec 4 dosegel v šoli.
Najvišji rezultat (95 pravilno prebranih besed na minuto) je učenec 4 dosegel doma, ko je
bral besedilo na temo vesolje. To je bilo besedilo, ki so ga učenci sami izdelali v šoli.
Pri učencu 4 smo postavili 5 ciljev. Učenec je dosegel 4 izmed zastavljenih ciljev. Učenec
pri branju po programu upošteva ločila, melodija branja se je vidno izboljšala – učenec
bere bolj doţiveto, črko l na koncu besed prebere kot u, tudi njegov tempo branja se je
nekoliko povečal - prebere več besed v minuti kot v začetku programa.
Edini cilj, ki ga učenec ni dosegel je ta, da občasno okleva pri branju. Kadar je besedilo
znano do oklevanja ne prihaja, pri branju novega besedila pa učenec pogosto zavlačuje,
branje je mestoma nerazumljivo.
Priporočila in opaţanja: staršem sem svetovala, da naj doma čim več vadijo. Priporočala
sem jim tudi, da naj otrok napiše svoja besedila, ki jih potem pretipkajo in jih otrok
prebere. Tako bo vadil branje doma, obenem pa bo dobil več zaupanja v svoje branje.
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Svetovala sem jim, da naj še naprej berejo po strategijah, ki smo jih predstavili, saj je tako
branje bolj pestro.
Učenčevo branje se je tekom programa vidno izboljšalo. Tudi razredničarka je povedala,
da vidi izrazit napredek pri učencu 4.
9.3.5

UČENEC 5
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Graf 5: rezultati merjenja bralne fluentnosti za učenca 5

Graf 5 prikazuje rezultate, ki jih je učenec 5 dosegel na merjenju bralne fluentnosti doma
in v šoli.
Pod 3, 6 in 9 so rezultati, ki jih je učenec dosegel doma, ostalo pa so rezultati, ki jih je
učenec 5 dosegal v šoli.
Najboljši rezultat (97 pravilno prebranih besed na minuto) je učenec 5 dosegel v šoli, ko je
bral besedilo, ki je bilo sestavljeno iz znanih delov besedil.
Pri učencu 5 smo postavili 3 cilje. Učenec je vse cilje dosegel. Pri prvem branju sploh ni
upošteval končnih ločil, kar se je tekom programa vidno izboljšalo. V začetku sva z
učencem 5 napisala usmerjeno navodilo o upoštevanju ločil, vendar sva kartonček kmalu
lahko pospravila, saj je bil cilj zelo hitro doseţen. Proti koncu programa je učenec bral brez
pomoči prsta in bralnega ravnila. Učenec branemu besedilu sledi z očmi. Tudi hitrost
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branja se je povečala, tudi vmesni rezultati so bili veliko višji kot rezultat pri prvem
merjenju bralne fluentnosti.
Priporočila in opaţanja: učenec zelo hitro popravi napake, kadar ga na to opozorimo.
Posebnih opozoril ne potrebuje, zato tudi v prihodnje predlagam, da se uporabljajo
kartončki, na katere se napiše kratko usmerjeno navodilo. Ko učencu predstavimo cilj, se
učenec trudi, da ga doseţe.
Tudi za učenca 5 je razredničarka povedala, da vidi izjemen bralni napredek, kot pri
učencu 4. Posebej je izpostavila ta dva učenca. Tudi mama je povedala, da je nad
programom navdušena in da vidi velik napredek.
9.3.6

UČENEC 6
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Graf 6: rezultati merjenja bralne fluentnosti za učenca 6

Graf 6 prikazuje rezultate merjenja bralne fluentnosti za učenca 6 v šoli in doma.
Pod 3, 6 in 9 so rezultati, ki jih je učenec dosegel doma, ostalo pa so rezultati, ki jih je
učenec 6 dosegel v šoli.
Najboljši rezultat (132 pravilno prebranih besed na minuto) je učenec dosegel dvakrat –
obakrat doma, ko je bral besedilo, ki so ga učenci izdelali v šoli.
Učenec je dosegel dva cilja od treh, enega je delno dosegel. Učenec je tekom srečanj bil
bolj pozoren na daljše besede, saj jih je bral bolj natančno, zato je tudi število prebranih
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besed bilo manjše. Ob koncu programa nikoli ni naredil več kot ene napake pri branju
daljših besed. Občasno je učenec spreminjal glasnost pri branju, kljub večkratnemu
usmerjenemu navodilu. Branje končne črke l je učenec izboljšal in črko prebral kot u.
Priporočila in opaţanja: staršem sem predlagala, da vadijo branje daljših besed, da izdelajo
škatlo nagajivih besed, kamor bo učenec vlagal teţje, daljše besede. Ko se bo besed v škatli
nekaj nabralo, naj jih učenec vsak dan nekaj izţreba in prebere, na obratni strani pa naj
zapiše tudi pomene teh besed, da si jih bo boljše zapomnil. Učenec in mama sta bila nad
idejo navdušena. Kljub temu, da se pojavljajo teţave pri branju daljših besed, je besedni
zaklad dober, tudi pisni izdelki so bili ustrezno zapisani.
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9.4

ZADOVOLJSTVO S PROGRAMOM

Na zadnjem srečanju, kjer so bili prisotni tudi starši, sem izvedla kratko anketo, katere
namen je bil ovrednotiti program spodbujanja bralne fluentnosti. Anketni vprašalnik so
izpolnjevali starši in učenci – vprašalnik za starše je vseboval 5 vprašanj, vprašalnik za
učence pa 3 vprašanja. Vprašanja so bila odprtega in zaprtega tipa.
Nekatere odgovore, ki so si zelo podobni pri obeh anketnih vprašalnikih, bom prikazala
vzporedno.
V prvem vprašanju sem starše vprašala, kako zadovoljni so bili s programom. Zadovoljstvo
s programom so ocenjevali z ocenami od 1 do 5. Vsi starši so podali oceno 5, kar pomeni,
da so bili s programom zelo zadovoljni.
Tudi učenci so na prvo vprašanje odgovarjali podobno. Vprašala sem jih, ali so bili
zadovoljni s srečanji. Obkroţiti so morali črko pred odgovorom – moţni odgovori so bili:
da/ne/včasih da, včasih ne. Vsi učenci so obkroţili odgovor da, kar pomeni, da so tudi oni
bili s programom zadovoljni.
Prvo vprašanje je bilo sestavljeno. Vprašala sem jih tudi, kaj jim je bilo na srečanjih
najbolj všeč. Odgovore so zapisali na črto.
Odgovori so bili precej podobni – dva učenca sta napisala, da jima je bilo všeč, ko so brali
v paru; eden učenec je napisal, da mu je bilo všeč, ko so izdelovali nezemljane in
dinozavre; eden učenec je napisal, da mu je bilo všeč, ko so sami napisali zgodbo in jo
prebrali; dva učenca pa sta odgovorila, da jima je bilo všeč, ko so brali o dinozavrih in
vesolju.
Tudi na drugo vprašanje so starši in učenci odgovarjali podobno. Starši so z ocenami od 1
do 3 ocenjevali strategije za izboljšanje bralne fluentnosti, pri čemer 1 pomeni najmanj
zadovoljen s strategijo, 3 pa najbolj zadovoljen s strategijo. Ocenjevali so strategije:
strategijo večkratnega branja, strategijo branja v paru in strategijo s predhodnim branjem (s
predogledom).
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Strategija

Strategija branja Strategija

večkratnega

v paru

branja

3

predhodnim
branjem

f

f

f

(najbolj 3

6

2

zadovoljen

s

s

strategijo)
2

2

/

2

1

(najmanj 1

/

2

6

6

zadovoljen

s

strategijo)
Skupaj:

6

Tabela 10: ocenitev strategij za izboljšanje bralne fluentnosti s strani staršev

Iz tabele zgoraj je razvidno, da so starši najbolje ocenili strategijo branja v paru, saj so vsi
starši to strategijo ocenili z oceno 3.
Tudi učenci so pri drugem vprašanju obkroţali črko pred strategijo branja, po kateri jim je
bilo najljubše brati. Odgovori so bili naslednji:
f
a) večkratno branje

b)

branje

v

/

paru

s 5

sošolcem/sošolko

c)

branje

poslušanjem

s

predhodnim 1
(branje

s
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predogledom)
Skupaj:

6

Tabela 11: ocenitev strategij za izboljšanje bralne fluentnosti s strani učencev

Tabela 11 prikazuje, da je tudi učenci najbolje ocenili strategijo branja v paru. Eden učenec
je odgovoril, da je rad bral po strategiji branja s predogledom.
Pri tretjem vprašanju sem starše vprašala, ali se jim zdi, da je fluentnost pomemben
dejavnik/komponenta pri branju. Vsi starši so odgovorili, da fluentnost predstavlja
pomembno komponento pri branju.
Tako starše kot učence sem v vprašalniku prosila, da ocenijo branje po izvajanem
programu (od 1 do 5 – 1 zelo slabo branje, 5 zelo dobro branje). Starši in učenci so branje
ocenili:
Učenec (ocena)

Starši (ocena)

Učenka 1:

3

4

Učenec 2

4

5

Učenka 3:

4

4

Učenec 4:

3

4

Učenec 5:

4

5

Učenec 6:

4

4

Tabela 12: Ocenitev branja po izvajanem programu

Tabela 12 prikazuje kako so učenci in starši ocenili branje po izvajanem programu. Učenci
so svoje branje po večini ocenili z niţjo oceno kot njihovi starši. Starše sem ţe pred
programom prosila, da ocenijo branje. Ocene so se nekoliko razlikovale – branje učenca 5
so starši pred programom ocenili z oceno 3, tudi branje učenca 4 so ocenili z oceno 3. Pri
ostalih so bile ocene enake. Dejansko se je pri teh dveh učencih branje vidno izboljšalo,
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tudi razredničarka je izpostavila branje učenca 4 in 5 in povedala, da pri njiju vidi največji
bralni napredek.
Zadnje vprašanje je starše spraševalo po tem, ali so se ob branju oziroma ob zastavljenih
nalogah kaj novega naučili. Vprašanje je bilo odprtega tipa.
Starši so zapisali, da so se ob nalogah naučili: kako se zabavati ob branju; kako otroka
pripraviti do tega, da z veseljem bere; da otrok raje bere, če starši berejo z njim; da je
branje bolj zanimivo, če skupaj berejo po različnih strategijah; kako otroka spodbujati in
poslušati pri branju.
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SKLEP
Učenci pri branju ne napredujejo enako hitro. Pomembno je, da vsi učenci branje vadijo,
saj s tem urijo bralno tehniko. Z izurjeno bralno tehniko je povezana tudi bralna hitrost.
Poleg natančnosti je hitrost pomembna komponenta, ki vpliva na bralno fluentnost. Bralna
fluentnost je pomemben vidik v procesu branja, zato ji je potrebno nameniti pozornost v
vseh razredih osnovne šole.
Da bi bila vaja branja za učence zanimiva in hkrati učinkovita, je pomembno, da izbiramo
različne aktivnosti, strategije in metode, ki bodo pripomogle k spodbujanju bralne
fluentnosti.
V okviru raziskave smo preizkusili različne strategije za izboljšanje bralne fluentnosti.
Strategijo branja v paru so učenci in starši ocenili kot najbolj učinkovito. Glede na
rezultate raziskave ne bi mogli izpostaviti strategije, ki se je izkazala za najbolj učinkovito.
Lahko potrdimo, da imajo različne strategije pozitiven vpliv na bralno motivacijo.
Izvajan program je potekal v manjši skupini v obdobju dveh mesecev. Med izvajanjem
programa sem ugotovila, da je delo v manjši skupini primerno, saj se lahko bolj posvetimo
posameznemu učencu, preko načrtovanih dejavnosti pa vplivamo na otrokovo bralno
učinkovitost in bralni interes. Učenci radi sodelujejo pri dejavnostih, ki so nekoliko
drugačne od vsakdanjih. Usmerjene, čeprav kratkotrajne dejavnosti, hitro pripeljejo do
rezultatov.
Program dela je ustrezen tudi zato, ker učencem pri zastavljenih nalogah dovoljuje
določeno mero samostojnosti, sodelovanja s sošolci in medsebojno pomoč. Poleg naštetega
je program zastavljen tako, da k branju vključi tudi starše.
Predstavljen program vključuje širši spekter področij na katera lahko vplivamo poleg
spodbujanja bralne fluentnosti. Izdelan program zajema individualno delo z učenci, ki
temelji na vnaprej zastavljenih ciljih, v našem primeru na bralnih ciljih; spodbuja
sodelovanje in medvrstniško pomoč v razredu, ki pomembno vpliva na šolsko delo in na
osebnostni razvoj otroka; omogoča neposredno delo s starši, ki je zelo pomembno za
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napredek otroka; spodbuja timsko delo, saj lahko na podlagi različnih mnenj pridobimo
več informacij o posameznem otroku.
Uporaba opisanih in uporabljenih strategij za spodbujanje bralne fluentnosti je smiselna
doma in v šoli. Starši se vključijo v branje doma, ko so strategije načrtovane in dobijo
natančna navodila za njih, na kar sta opozorila tudi Rasinski in Padak (2000). Starši imajo
v današnjem času vse manj časa, zato je pomembno, da jim olajšamo delo z otrokom doma
in jim svetujemo, na kakšen način jim lahko pomagajo pri šolskem delu. Preko programa
so starši pozitivno vplivali na otrokovo branje s tem, da so sodelovali pri branju doma,
predstavljali dober bralni model svojemu otroku, s poznavanjem različnih bralnih strategij
pripomogli k temu, da je bila vaja branja doma zanimivejša.
Poleg načrtovanih strategij moramo pri branju upoštevati tudi potrebe učencev, pri čemer
je posebno pozornost potrebno nameniti učencem z učnimi teţavami. Prav pri načrtovanih
strategijah lahko načrtujemo prilagoditve za posameznega učenca (omogočimo mu več
časa za branje, na kartonček zapišemo direktne usmeritve) oziroma najdemo takšno
strategijo, ki bo za učenca najbolj primerna in učinkovita. Skozi program smo nekaterim
učencem ponudili direktne usmeritve, ki so jim pomagale pri branju. Preko večih
predstavljenih in praktično uporabljenih strategij pa so učenci spoznali različne načine vaje
branja.
Besedila, ki jih izbiramo za branje, pomembno vplivajo na uspešnost pri branju in na
bralno fluentnost. Če so vsebine besedil učencem zanimive, jih laţje, hitreje in bolje
preberejo. Poleg interesov je pri izbiri besedil pomembno tudi upoštevanje jezikovnih
izkušenj učencev. Pri izbiri besedil smo upoštevali interese učencev. Preko besedil, ki so
jih izdelali učenci sami, smo vplivali na to, da so učenci širili besedni zaklad ter besedila z
veseljem brali, saj so poznali vsebino in besedišče.
Na podlagi izvajanega programa smo potrdili, da učenci zelo radi berejo bralno gradivo, ki
ga izdelajo sami. Za tovrstno branje so posebej motivirani. Tudi rezultati, ki so jih učenci
pri tem branju dosegli, so pri nekaterih učencih neprimerljivo višji, kot rezultati branja
pripravljenih besedil. Tudi učenci, ki so brali počasi, so pri branju izdelanega bralnega
gradiva dosegli precej višje rezultate kot pri branju pripravljenega gradiva.
Pri učenki s posebnimi potrebami glede na rezultate merjenja ni bilo opaziti izrazitega
napredka pri bralni hitrosti, je pa se njeno branje izboljšalo v smislu natančnosti in
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pozornosti pri branju. Poleg omenjenega je pri njej opaţen izrazit bralni interes in
zanimanje za branje doma, ki ga pred izvajanjem programa ni bilo.
Ugotovili smo, da so učenci skozi srečanja različno napredovali. Napredka ne smemo
vrednotiti samo glede na začetne in končne rezultate, ki so jih učenci dosegali, saj je branje
odvisno od različnih dejavnikov, tudi od otrokovega trenutnega razpoloţenja. Tako začetno
in končno merjenje števila pravilno prebranih besed v minuti nista zanesljiva pokazatelja
za učenčev bralni napredek. Primerjati moramo vse rezultate in opaţanja vseh srečanj
skozi celoten program. Prav zato poseben pomen pripisujemo beleţenju sprotnih opaţanj.
Opaţanj tekom srečanja oziroma šolske ure je veliko, zato je nemogoče beleţiti vsa.
Izvedena raziskava se osredotoča na heterogeno skupino osnovnošolcev, iz katere je
razvidno, kako različno učenci berejo in kakšne teţave se pri njihovem branju pojavljajo.
Skozi program smo pri različnih učencih ugotovili kakšen je bralni napredek. Bralna
učinkovitost se izboljša pri vseh učencih. Pri nekaterih opazimo večji bralni napredek, pri
drugih pa napredek ni tako izrazit.
Načrtovanje in izvajanje dejavnosti povezanih z bralno fluentnostjo, zahteva predvsem
poznavanje strategij za izboljšanje le-te. Poleg poznavanja strategij je za učitelje in starše
ustrezna tudi uporabljena metoda z vnaprej pripravljenimi kriteriji, ki nudi hiter vpogled v
otrokovo branje.
Raziskava v diplomskem delu je osredotočena na nekatere učence četrtega razreda osnovne
šole. Moţnosti za izvajanje programa so bile omejene na nekatere učence in na število
srečanj v šoli.
Kljub uspešno izvedenemu programu spodbujanja bralne fluentnosti ostaja odprto
vprašanje, ali se bo fluentnosti branja kot pomembnemu vidiku branja v šoli in doma
namenjalo več časa oziroma ali se bodo učitelji in starši posluţevali opisanih strategij za
izboljšanje bralne fluentnosti?
Bralni fluentnosti bi bilo potrebno nameniti več časa. Učence, učitelje in starše bi bilo
potrebno seznaniti s strategijami za izboljšanje bralne fluentnosti. Način spodbujanja
bralne fluentnosti, kot smo ga izvedli v našem programu ne vzame veliko časa, zato je
primeren za branje tako v šoli kot doma. Posamezne strategije bi lahko staršem predstavili
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na roditeljskih sestankih, učencem pa na razrednih urah. V ta namen bi lahko izdelali
brošuro, kjer bi bile opisane posamezne strategije in navodila za njihovo izvajanje. Na
voljo so tudi razne neformalne oblike dela, kjer lahko staršem predstavimo strategije za
izboljšanje bralne fluentnosti in metodo, po kateri lahko spremljajo otrokov bralni
napredek. Poleg poznavanja strategij je pomembna tudi izbira besedil, ki jih uporabimo za
branje. Pri izbiri besedil je pomembno upoštevanje otrokovih interesov in individualnih
potreb. Večja pozornost bi se morala nameniti bralnemu gradivu, ki ga izdelajo učenci
sami in ki temelji na njihovih jezikovnih izkušnjah.
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PRILOGE
10 BESEDILA
10.1 BESEDILO 1: SNEŢNOSEK
Bilo je neke zime, ko je bilo toliko snega, da so bile hiše zaobljene kot igluji in vrtovi kot
bele sanje. Natek je delal sneţenega moţa. Sneg je bil ravno prav moker in čudovito
ubogljiv, da bi z lahkoto valil debele kepe. Skoraj se je ţe stemnilo, ko je Natek posadil
sneţaku na glavo svojo rumeno kapo s cofkom in sneţeni moţ je bil narejen.
»Mama, mama, poglej mojega sneţaka!« je zaklical Natek mami.
»Vidim, Natek,« se je zasmejala mama. »Napravil si prav čudovitega sneţaka!«
»Ime mu bo Sneţnosek, mama! Ker ima nos iz snega, namesto iz korenčka!« je rekel
Natek.
»Sneţnosek?« se je nasmehnila mama! »Pa naj bo Sneţnosek! Zdaj pa le noter, Natek, saj
je ţe noč!« je rekla. Toda Natek si ni mogel kaj, da ne bi še enkrat pogledal Sneţnoska in
mu pomahal, preden je končno stopil za mamo.
»Saj ti ne bo nikamor pobegnil!« se je smejala mama, ko je videla, kako steţka se je Natek
ločil od sneţaka.
Ko je Natek zjutraj obiskal sneţaka, se je ta iskril še lepše in bolj belo in nagajivo
pogledoval Natka z očmi iz modrih gumbov.
»Sem ti všeč?« je zaslišal Natek. »No, sem ti ali ne?«
»Sem naredil sneţaka, ki govori?« se je čudil Natek.
»Naredil ţe, zdaj se pa niti pogovarjati nočeš z mano!« je razločno in glasno dejal sneţak.
»Pogovarjati – seveda, saj se vendar pogovarjam s tabo!« je zajecljal Natek in začudeno
strmel v sneţaka.
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»No, se greva sankat«? se je zasmejal Sneţnosek.
»Seveda, samo po sanke grem!« je poskočil Natek.
Potlej sta se Natek in Sneţnosek sankala in kepala in delala angelčke v snegu vse tja do
noči.
»Bo vse v redu s tabo?« je vprašal Natek Sneţnoska, ko se je odpravljal v hišo.
»Brez skrbi!« se je nasmehnil sneţak in se ozrl navzgor v zvezde. »Štel bom zvezde,
dokler ne bom zaspal.«
»Lahko noč, Sneţnosek!«
»Lahko noč, Natek!«
Naslednji dan je Natek obiskal Sneţnoska skupaj s svojo belo muco Sneţko. Veselo se je
smukala ob sneţakovih nogah in z dolgim belim repom pometala sneg, da se je vse
naokrog prašilo od sneţno belih saj.
»Tvoja muca je mehka in topla, da se kar topim!« je rekel Sneţnosek in dvignil Sneţko v
naročje. In od tedaj so se vsak dan sankali v troje – Sneţka, Sneţnosek in Natek.
In vsak večer, preden je Natek zaspal, je stopil k oknu in pomahal Sneţnosku. Sneţnosek
pa mu je odmahal nazaj.
Sneţnosek, Sneţka in Natek so postali pravi prijatelji.

10.2 BESEDILO 2b: VSE O NAŠIH ŢIVALIH
Ovca je ena najstarejših domačih ţivali, saj jo je človek udomačil ţe pred pribliţno deset
tisoč leti. Ovca nam daje topel koţuh, volno, meso in mleko, iz katerega izdelujemo
okusen sir.
Ovca ţivi v čredi, saj se le tako počuti varna in zaščitena. Ta ţival je preţvekovalka in se
hrani s travo, senom ter suho krmo. Je nezahtevna ţival, potrebuje pa čisto pitno vodo.
Ovca lahko postane mati, ko je stara točno eno leto. Po petmesečni brejosti spomladi
običajno skoti le eno jagnje, zelo redko dve.
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Enkrat na leto, ko se začne lepo vreme, ovce ostriţejo. Običajno da ovca tri do pet
kilogramov volne, dolgodlaka pa do osem kilogramov.
Pes je mesojeda ţival ter ima zelo dober sluh in voh. Barva in dolţina dlake se razlikujeta
od pasme do pasme. V mrzlih krajih imajo psi dolgo in gosto dlako, v toplejših pa kratko.
Pes obnovi dlako dvakrat na leto in sicer spomladi in jeseni.
Za pse je značilen poseben način vedenja. Psi svoja čustva izraţajo s pomočjo poloţaja
ušes in repa. Tako na primer povešen rep in ušesa ter reţanje izraţajo strah ali napadalnost,
pokončna ušesa in hitro mahanje z repom pa veselje.
Psica ima mladiče dvakrat na leto. Po pribliţno dvomesečni brejosti skoti med pet in
dvanajst mladičev.
Mačka je svojeglava in lepa ţival. Ima mehek koţuh, kratko ali dolgo dlako in mehke šape
s skritimi kremplji.
Po pribliţno dveh mesecih brejosti si mačka poišče varen kraj, na katerem skoti dva do pet
muckov.

10.3 BESEDILO 2c: DOMAČE ŢIVALI
Ljudje imajo za domače ţivali različne ţivali. Nekateri imajo muce, drugi pse, tretji ţelve,
zajce, ovce ali kakšno drugo ţival.
Pravijo, da je najstarejša domača ţival ovca. Ovca ni zahtevna ţival, pomembno pa je, da
ima čisto pitno vodo. Ta ţival daje meso in mleko, s katerega izdelujemo sir. Daje tudi
volno, običajno od tri do pet kilogramov volne, če ima daljšo dlako pa več kilogramov.
Po petmesečni brejosti ovca skoti ponavadi le enega mladička.
Ovca je zelo bojazljiva in plašna ţival.
Mnogi ljudje imajo za domačo ţival psa, kateremu ponavadi dajo tudi ime. Psi so različnih
pasem, od pasme je tudi odvisno, kakšne barve in dolţine bo dlaka. Pes dlako obnovi
dvakrat na leto.
Psi se značilno vedejo, svoja čustva izraţajo s pomočjo poloţaja ušes in repa. Pokončna
ušesa in hitro mahanje z repom n primer pomenijo veselje.
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Psička dvakrat letno skoti več mladičev – med pet in dvanajst.
Veliko druţin pa si izbere za svojo domačo ţival muco. Tudi muce pogosto dobijo ime, ki
jim ga ponavadi izberejo otroci. Muce imajo tako kot psi različno dolgo dlako, katera je
različnih barv.
Mačke pogosto in dolgo liţejo svoj koţuh, da ohranijo čistočo. Muce s svojim jezikom
temeljito umivajo tudi svoje mladiče, skoti od dva do pet mladičkov, katere skrbno neguje.
Mačke rade lenarijo. Če je prijetno toplo, spijo na hrbtu, če je hladno, se zvijejo v klobčič.
Pes in mačka nista vedno sovraţnika, pogosto sta prijatelja in se skupaj igrata.

10.4 BESEDILO 3: JANEZ IN NJEGOV DAN NA KMETIJI
Fant Janez je star 14 let. Zelo rad ima ţivali. Na današnji dan je vstal zgodaj zjutraj. Pred
hišo se je najprej močno pretegnil, nato pa odšel pogledat konja Liska. Skočil je preko
ograje in se povzpel na desni hrib. Tu je imel krasen razgled po vsej okolici. Iz desnega
hriba je videl, da se kravi ţe paseta, zato je odšel okrog hiše po levi strani pogledat kozo.
Ta je od veselja zameketala. Poboţal jo je in hotel oditi domov. Medtem pa se je spomnil,
da neke ţivali še ni obiskal. Ni še obiskal zajca.
Janez ni edini otrok na kmetiji. Ima sestro Anjo, ki je stara 17 let. Oba s sestro Anjo imata
zelo rada ţivali. Janez velikokrat prebere kakšno knjigo o ţivalih, sestra Anja pa zelo rada
dela različna dela na kmetiji.
Janez in Anja sta se odločila, da bi rada imela na kmetiji še več ţivali, zato se je druţina
odločila, da bodo po novem imeli še pujsa, noja, muco, psa in raco. Tako je zdaj na kmetiji
še več dela. Janez ponavadi nahrani muco, Anja pa psa, oba skupaj pa poskrbita za raco,
katera je zelo divja. Muca pa je zelo lena, najraje lenari na kavču.
Janez ima zelo dobro prijateljico Micko, katera ga večkrat obišče. Nekega dne je Janezova
druţina na levem bregu, kjer se pasejo krave, priredila piknik. Na piknik je bila povabljena
tudi Micka. Zabavali so se do večera in Janez je postal utrujen. Odšla sta domov. Po poti
sta si pripovedovala različne zgodbe.
Ko sta prispela domov, sta videla, da na kmetiji gori luč. Takoj sta šla pogledat, kaj se
dogaja. Zagledala sta majhnega telička, ki se je pravkar skotil, bil je črno-bele barve. Tako
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so na kmetiji dobili še eno ţival. Anja in Janez pa ţe razmišljata, kako se bo delo razdelilo
med člane druţine.

10.5 BESEDILO 4a: JANEZ IN ANJA NA KMETIJI
Fant Janez je star 14 let. Zelo rad ima ţivali. Tudi njegova sestra Anja ima rada ţivali.
Njuna druţina ima kmetijo. Janez velikokrat prebere kakšno knjigo o ţivalih, Anja pa rada
dela različna dela na kmetiji.
Na kmetiji imajo polno ţivali, med drugim tudi muco in psa. Janez ponavadi nahrani
muco, Anja pa nahrani psa. Njuna muca rada lenari, najraje na kavču.
Janez o mački pove, da je svojeglava in lepa ţival. Ima mehek koţuh, kratko ali dolgo
dlako in mehke šape s skritimi kremplji. Vsako leto skoti od dva do 5 muckov.
Anja pa pove, da je pes mesojeda ţival ter ima zelo dober sluh in voh. Barva in dolţina
dlake se razlikujeta od pasme do pasme. V mrzlih krajih imajo psi dolgo in gosto dlako, v
toplejših pa kratko. Pes obnovi dlako dvakrat na leto in sicer spomladi in jeseni.
Pove tudi, da je za pse značilen poseben način vedenja. Psi svoja čustva izraţajo s pomočjo
poloţaja ušes in repa. Tako na primer povešen rep in ušesa ter reţanje izraţajo strah ali
napadalnost, pokončna ušesa in hitro mahanje z repom pa veselje.
Anja in Janez si ţelita, da bi imeli na kmetiji tudi ovco. Ovca velja za eno izmed
najstarejših domačih ţivali, saj bi jo naj človek udomačil ţe pred pribliţno deset tisoč leti.

10.6 BESEDILO 4b: O DINOZAVRIH
Mnogi dinozavri so bili pravi orjaki, nekateri so bili teţki do 100 ton. Po fosilnih ostankih
so doslej določili pribliţno 1000 različnih vrst. Bili so mesojedi, mnoge vrste pa so bile
miroljubni rastlinojedci, čeprav njihovo ime izvira iz stare grščine in pomeni 'grozen
kuščar'.
Ena od posebnosti dinozavrov je raznolikost oblik in velikosti. Nekateri dinozavri so bili
pravi velikani, večji od običajne hiše, nekateri pa niso bili nič večji od današnjega
piščanca.
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SVET DINOZAVROV:
Dinozavri so bile ţivali, katerih koţa je bila prekrita z luskami, sodili so med plazilce.
ŽIVLJENJE PRED DINOZAVRI:
Dinozavri niso bili prve ţivali na Zemlji. Pred njimi so ţivela številna bitja, tudi drugi
plazilci. Skozi milijone let se je ena skupina teh plazilcev verjetno počasi razvila v prve
dinozavre.
ČAS DINOZAVROV:
Prvi dinozavri so hodili po Zemlji pred več kot 230 milijoni let. Ţiveli so na območju
današnje Argentine v Juţni Ameriki. Ti dinozavri so bili eoraptorji in hererazavri. Oboji so
bili vitki in hitri, tekali pa so po zadnjih dveh nogah.
LJUBEZNIVI VELIKANI:
Pravi velikani dobe dinozavrov so bili iz skupine zavropodov. Ti ogromni dinozavri so
imeli majhno glavo, dolg vrat, valjast trup, dolg rep in hodili so po štirih. Največji
zavropodi so bili: brahiozavri, barozavri, diplodoki in argentinozavri.
OGROMNI PLENILCI:
Največji mesojedi dinozavri so bili največji plenilci, ki so kadarkoli ţiveli na Zemlji. Eden
zadnjih dinozavrov je bil tudi eden največjih – tiranozaver.
NEKAJ BESED O TIRANOZAVRU
Tiranozaver je bil visok 6 metrov in dolg do 15 metrov. Bil je teţji od afriškega slona.
Hodil je po dveh nogah in kot ţe rečeno je bil mesojed.
DINOZAVRI V BOJU:
Nekateri dinozavri so imeli različne telesne izrastke za obrambo pred plenilci. To so lahko
bili rogovi in osti, trdi okrogli koščeni izrastki ali oklepi. Večina teh dinozavrov je bila
rastlinojedih. S tem oroţjem so se branili pred velikimi mesojedi, kot je bil recimo
tiranozaver.
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ZAKAJ SO IZUMRLI?
Vsi dinozavri na Zemlji so izumrli pred pribliţno 65 milijoni let. Fosile dinozavrov
najdemo le v tleh do tega obdobja. V plasteh tal iz kasnejših obdobij jih ni več mogoče
najti. Najdemo pa lahko fosile drugih ţivali, kot so ribe ali sesalci. Kaj se je zgodilo, da so
z Zemlje izginile največje ţivali, kar jih je kdaj ţivelo? Obstaja veliko različnih teorij.
Lahko se je takrat zgodila ena sama ali več katastrof.

10.7 BESEDILO 4c: DINOZAVRI
Dinozavri so bile ţivali, katerih koţa je bila prekrita z luskami, sodili so med plazilce.
Beseda dinozaver pomeni grozen kuščar.
Mnogi dinozavri so bili pravi orjaki, nekateri so bili teţki celo do 100 ton. Po fosilnih
ostankih so doslej določili pribliţno 1000 različnih vrst. Bili so mesojedi, mnoge vrste pa
so bile rastlinojedci.
Dinozavri so bili različno veliki – nekateri so bili pravi velikani, drugi pa tako veliki kot je
današnji piščanec.
Vendar pa dinozavri niso bili prve ţivali na Zemlji. Pred njimi so ţivela številna bitja, tudi
drugi plazilci. Skozi milijone let se je ena skupina teh plazilcev verjetno počasi razvila v
prve dinozavre.
Največji mesojedi dinozavri so bili največji plenilci, ki so kadarkoli ţiveli na Zemlji.
Največji in eden izmed zadnjih dinozavrov je bil tiranozaver. Tiranozaver je bil visok 6
metrov in dolg do 15 metrov. Bil je teţji od afriškega slona. Hodil je po dveh nogah.
Nekateri dinozavri so imeli različne telesne izrastke za obrambo pred plenilci. To so lahko
bili rogovi in osti, trdi okrogli koščeni izrastki ali oklepi. Večina teh dinozavrov je bila
rastlinojedih. Tako so se branili pred velikimi mesojedi, kot je bil recimo tiranozaver.

10.8 BESEDILO 5: MODERNI SVET DINOZAVROV
Dinozavri so bile ţivali, katerih koţa je bila prekrita z luskami, sodili so med plazilce.
Vsi dinozavri na Zemlji so izumrli pred pribliţno 65 milijoni let.
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Če bi dinozavri ponovno zaţiveli na Zemlji, bi bili različnih vrst in dobili bi različna
imena. Izgledali in imenovali bi se tako:
eden izmed dinozavrov je škarjazaver. Škarjazaver je oranţne barve, visok je do 8 metrov,
njegov rep pa je dolg 3 metre. Na repu ima rezila, ki bi oddajajo strup. Škarjazaver je
mesojedec, ki lovi v skupini. Hrani se z dinozavri, ki so manjši od njega. Usta ima kot
škarje, zato se imenuje škarjazaver.
Pisanozaver je visok od 30 do 50 centimetrov in dolg pribliţno od 10 do 15 metrov ter
teţak okrog 21 kilogramov. Je čisto nova vrsta, ki ni mesojed, ampak prisrčen rastlinojed.
Rad lenari in raziskuje. Zelo se boji tiranozavrov.
Rad lovi metuljčke. Ţivi v Pisanozavrovi deţeli. Ţivi z druţino in ima sedem bratcev in
sestric Pisanozavrov. Oboţuje barve, zato se imenuje Pisanozaver.
Zabavnizaver je zelo zabaven. Je majhen – meri do 5 centimetrov, ima majhne zobe in rep,
po telesu pa ima rjave pike. Nič ne naredi ljudem ali dinozavrom. Če ga slučajno hoče
ugrizniti mesojedec, se naredi mrtvega. Zabavnizaver oboţuje kokos, a se pogosto boji, da
bi mu padel na glavo. Zabavnizaver je lahko tudi domača ţival – lahko ga imate doma,
poje le rastline in muhe.
Alobozaver je neţen velikan. Dolg je bil pribliţno 25 metrov in visok 13 metrov. Je svetlo
sive barve. Na koncu repa ima izrastek, ki spominja na kladivo, na hrbtu pa ima bodice.
Hrani se je s praprotjo in listi palm. Ţivi na območjih, kjer so gozdovi in ga plenilci ne
morejo videti. Giblje se zelo počasi. Je samotar. Ime Alobozaver je dobil zato, ker je bil
njegov najhujši sovraţnik Alozaver.
Lolozaver je dolg 70 centimetrov in visok 60 centimetrov ter teţek 10 kilogramov. Je
modro – bele barve in je rastlinojedec. Ima štiri krila in je pokrit s perjem. Ta dinozaver
ima kljun in ţivi na drevesu. Tu in tam poje muho, hrošča ali komarja.
Kelozaver je majhen dinozaver. Ima dolg rep, podoben slonovemu rilcu. Teţek je kot
puran. Ima majhne zobe, ki pa so ostri kot noţ. Je zeleno – rjave barve, na hrbtu pa ima
velike bodice. Njegov voh je oster, saj zavoha meso na 100 metrov. Čeprav je kelozaver
majhen, pa je zelo hiter. Najraje poje leteče dinozavre. Takšen bi bil moderni svet
dinozavrov.
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10.9 BESEDILO 6a: JANEZOVI IN ANJINI INTERESI
Fant Janez je star 14 let. Zelo rad ima ţivali. Janez ni edini otrok na kmetiji. Ima sestro
Anjo, ki je stara 17 let. Oba s sestro Anjo imata zelo rada ţivali. Janez velikokrat prebere
kakšno knjigo o ţivalih, sestra Anja pa zelo rada dela različna dela na kmetiji.
Poleg tega, da imata oba rada ţivali, se zelo zanimata tudi za dinozavre, vendar Janez
prebere več knjig o dinozavrih kot Anja. Zato Janez Anji pogosto z navdušenjem pove, kaj
je prebral. Danes je bral o tem, da so dinozavri bile ţivali, katerih koţa je bila prekrita z
luskami in da so sodili med plazilce. Razloţi ji tudi, da beseda dinozaver pomeni grozen
kuščar in da so mnogi dinozavri bili pravi orjaki, nekateri so bili teţki celo do 100 ton. Po
fosilnih ostankih so doslej določili pribliţno 1000 različnih vrst. Bili so mesojedi, mnoge
vrste pa so bile rastlinojedci. Dinozavri so bili različno veliki – nekateri so bili pravi
velikani, drugi pa tako veliki kot je današnji piščanec.
Anja pa raje kot bere knjige o dinozavrih, piše zgodbe o njih in si izmišlja, kako bi dala
ime dinozavrom, če bi še ţiveli na Zemlji. Ravno včeraj je pisala o Zabavnozavru. To je po
njenem mnenju majhen dinozaver, ki meri do 5 centimetrov, ima majhne zobe in rep, po
telesu pa ima rjave pike. Nič ne naredi ljudem ali dinozavrom. Če ga slučajno hoče
ugrizniti mesojedec, se naredi mrtvega. Zabavnizaver oboţuje kokos, a se pogosto boji, da
bi mu padel na glavo. Zabavnizaver je lahko tudi domača ţival – lahko ga imate doma,
poje le rastline in muhe.
Anja in Janez z veseljem svoje znanje delita s prijatelji, ki se prav tako zanimajo za ţivali
in dinozavre.

10.10 BESEDILO 6b: O VESOLJU, PLANETIH IN ASTRONAVTIH
Vesolje je nastalo pred pribliţno 13,7 milijarde let. Pojavili so se čas, prostor in energija,
vesolje pa se je začelo hitro širiti. In se širi še danes.
Vesolje je zares veliko! Planet, na katerem ţivimo, Zemlja, je samo eden izmed druţine
osmih planetov našega osončja. Zemlja kroţi okrog rumene pritlikave zvezde – Sonca.
KAKO SE JE VSE SKUPAJ ZAČELO?
Glavno vprašanje, ki si ga lahko zastavimo, je: »Kako se je vse skupaj začelo?« Kako je
vesolje postalo ta ogromni prostor, ki ga vidimo danes, napolnjen z milijardami galaksij?
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Na začetku, torej pred 13,7 milijarde let, je bilo vse vesolje zgoščeno v drobceni točki,
manjši od atoma. Ta točka je eksplodirala v dogodku, ki ga astronomi imenujejo veliki
pok.
PLANETI
Planeti so svetovi, ki so premajhni in prehladni, da bi »sijali«kot zvezde. Namesto tega
kroţijo okrog zvezde. Naše osončje ima osem glavnih planetov, ki kroţijo okrog sonca.
Merkur, Venera, Zemlja in Mars kroţijo blizu. Ko so nastali, jih je Sončeva intenzivna
toplota preveč grela, zato na njih ni veliko ledu in plinov. Poleg naštetih planetov, so
preostali planeti: Jupiter, Saturn, Uran in Neptun.
Sonce je središče Osončja, vir energije, ki osvetljuje in greje planete. Merkur je Soncu
najbliţji planet. Venera je videti kot čudovita svetla zvezda. Zemlja je največji od štirih
kamnitih planetov (Merkur, Venera, Zemlja, Mars). Mars je najbolj podoben Zemlji in je
ledeno mrzla pustinja rjastih kamnin in rdečega peska – od tod tudi njegov vzdevek Rdeči
planet. Jupiter je najteţji planet, saj sodi v našem osončju v najteţjo kategorijo. Tehta več
kot dvakrat toliko kot vsi preostali planeti skupaj. Jupiter je gromozanski, vseeno pa
drobcen v primerjavi z ogromnim premerom Sonca, tako bi lahko v Sonce spravili 900
Jupitrov, v Jupiter pa bi lahko spravili 1400 Zemelj.
POTEPANJE PO VESOLJU
Človek se je prvič podal v vesolje na začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja s kratkimi
poleti okrog Zemlje. Od leta 1969 do 1972 so ljudje v okviru vesoljskega programa Apollo
pristajali na Luni in ostali samo nekaj dni. Po tem so astronavti ostali bliţe doma, gradili
vesoljske postaje, ki kroţijo okrog Zemlje. V teh projektih smo se naučili, kako v vesolju
preţiveti več mesecev in kako v njem graditi večje zgradbe.
Pomembno je leto 1961, ko Sovjetska zveza prva v vesolje pošlje človeka – Jurija
Gagarina.
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ZANIMIVOST
Mars je tako oddaljen, da bi morali astronavti ostati tam več mesecev. Da bi preţiveli tako
dolgo, bi morali na površju Marsa pridobivati vodo in kisik. Zanimivost je to, da
napovedujejo, da bi naj astronavti leta 2030 pristali na Marsu.
ASTRONAVTI V SKAFANDRU
Ko se astronavti odpravijo na sprehod po vesolju, morajo obleči svojo osebno »vesoljsko
ladjo« - vesoljski skafander, ki astronavta ščiti pred smrtonosnim brezzračnim stanjem. Te
obleke priskrbijo kisik za dihanje in astronavte izolirajo pred ţgočo vročino (121 stopinj
Celzija), ko so na sončni svetlobi, in bridkim mrazom (-156 stopinj Celzija) v senci. Brez
delovnega skafandra astronavti v vesolju ne bi preţiveli več kot nekaj sekund.

10.11 BESEDILO 6c: VESOLJE
Glavno vprašanje, ki si ga lahko zastavimo, je: »Kako se je vse skupaj začelo?« Kako je
vesolje postalo ta ogromni prostor, ki ga vidimo danes, napolnjen z milijardami galaksij?
Na začetku, torej pred 13,7 milijarde let, je bilo vse vesolje zgoščeno v drobceni točki,
manjši od atoma. Ta točka je eksplodirala v dogodku, ki ga astronomi imenujejo veliki
pok.
Planeti so svetovi, ki so premajhni in prehladni, da bi »sijali«kot zvezde. Namesto tega
kroţijo okrog zvezde. Naše osončje ima osem glavnih planetov, ki kroţijo okrog sonca.
Merkur, Venera, Zemlja in Mars kroţijo blizu. Ko so nastali, jih je Sončeva intenzivna
toplota preveč grela, zato na njih ni veliko ledu in plinov. Ostali štirje planeti so: Jupiter,
Saturn, Uran in Neptun. Najteţji izmed planetov je Jupiter, saj sodi v našem osončju v
najteţjo kategorijo.
Sonce je središče Osončja, vir energije, ki osvetljuje in greje planete. Merkur je Soncu
najbliţji planet. Venera je videti kot čudovita svetla zvezda. Zemlja je največji od štirih
kamnitih planetov. Mars je najbolj podoben Zemlji in je ledeno mrzla pustinja rjastih
kamnin in rdečega peska – od tod tudi njegov vzdevek Rdeči planet. Jupiter je najteţji
planet, saj sodi v našem osončju v najteţjo kategorijo.
Na »sprehod« po vesolju se odpravijo astronavti. Astronavti morajo na sebi imeti vesoljski
skafander. Te obleke priskrbijo kisik za dihanje in astronavte izolirajo pred ţgočo vročino,
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ko so na sončni svetlobi, in bridkim mrazom v senci. Brez delovnega skafandra astronavti
v vesolju ne bi preţiveli več kot nekaj sekund.

10.12 BESEDILO 7: NEZEMLJANI
V vesolju ţivi ogromno različnih bitij. Nekateri izmed njih so ţe obiskali planet Zemlja,
nekateri med njimi pa še ne. Pa jih spoznajmo.
Miha je velike rasti, je zelena barve in na ušesih ima zvezde. Kličejo ga Veliki Miha. Ţivi
na Marsu. Ţivi sam, vendar ima prijatelje. Na Zemljo pride pomagat, ko se zgodijo naravne
nesreče – plazovi, potresi. Takrat dvigne različne teţke stvari. Je tudi zelo hiter in močan.
V prostem času trenira fitnes.
Naslednji nezemljan, ki ga moramo spoznati je Srček Črtek. Njegov vzdevek je Oček, ker
ima eno veliko oko. Njegov prijatelj je Veliki Miha, saj tudi on ţivi na Marsu. Je tudi
srameţljiv, saj ko sreča kakšno svojo prijateljico, zardi v lica. Rad raziskuje, pristal je ţe
na Zemlji. Uči se voziti leteči kroţnik in delal bo tudi izpit zanj. Ni edini otrok v druţini.
Ima brat dvojčka. Z njim rada delata iste stvari, razlikujeta se le po barvi. Srček Črtek je
modre barve, njegov brat pa rdeče barve.
Vesoljec, ki prav tako ţivi na Marsu je tudi Pisani Odtisek. Rad ima barve in vedno išče
druge Marsovce. Če se nanj kaj nalepi, na njem ostane odtis, zato ima tudi takšno ime.
Pisani Odtisek si pogosto predstavlja, da ţivi na Soncu in bi tam našel dobre prijatelje.
Znani je tudi vesoljec Špico, ki ima po celem telesu špice. Zemlje še ni obiskal. Ţivi na
Soncu. Je odporen na svetlobo in toploto. Je slep, ampak dobro voha. Slep je zato, ker so
mu na oči nekoč padle zvezde. Prehranjuje se s sončnimi ţarki. Tam nima nobenih
prijateljev, zato je zelo osamljen. Na obisk hodi k prijatelju Titiju – Kitiju na Mars.
Titi – Kiti ima štiri oči in dobro razvit voh. Je učitelj Rdečkecu, saj ga uči rolkanja na rolki
Loli.
Rdečkec prav tako ţivi na Marsu. Najraje pije koktejl iz rdečega peska, kaktusa in lunine
vode. Rad bi se naučil rolkati na Loliju, zato ga Titi – Kiti tudi uči.
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10.13 BESEDILO 8a: O ŢIVALIH, DINOZAVRIH IN VESOLJU
Fant Janez je star 14 let. Zelo rad ima ţivali. Janez ima sestro Anjo, ki je stara 17 let. Oba s
sestro Anjo imata zelo rada ţivali. Doma imata veliko ţivali, nimata pa še ovce. Ovco si
zelo ţelita, Janez je prebral, da je ovca ena izmed najstarejših domačih ţivali.
Poleg tega, da imata oba rada ţivali, se zanimata tudi za dinozavre. Janez je danes bral o
tem, da so dinozavri bile ţivali, katerih koţa je bila prekrita z luskami in da so sodili med
plazilce. Razloţi ji tudi, da beseda dinozaver pomeni grozen kuščar in da so mnogi
dinozavri bili pravi orjaki.
Anja pa rada piše zgodbe o dinozavrih in si izmišlja, kako bi jim dala ime, če bi še ţiveli
na Zemlji. Danes si je izmislila novo vrsto dinozavra – Kelozavra. Kelozaver je majhen
dinozaver. Ima dolg rep, podoben slonovemu rilcu. Teţek je kot puran. Ima majhne zobe,
ki pa so ostri kot noţ. Je zeleno – rjave barve, na hrbtu pa ima velike bodice. Njegov voh je
oster, saj zavoha meso na 100 metrov. Čeprav je Kelozaver majhen, pa je zelo hiter.
Najraje poje leteče dinozavre.
Po novem, pa se zanimata tudi za vesolje. Janez si ţeli, da bi nekoč postal astronavt in da
bi se odpravil na sprehod po vesolju. Takrat bi moral obleči vesoljski skafander - obleko,
ki bi ga ščitila pred smrtonosnim brezzračnim stanjem.
Anja pravi, da ima Janez velike ţelje, ko sanja o tem, da bi se sprehajal po vesolju.
Medtem ko je Janez sanjal o tem, kako bo postal astronavt, si je Anja izmislila, kako bi
izgledal nezemljan in kakšno ime bi mu dala. Poimenovala ga je Špico, ker ima po celem
telesu špice. Zemlje še ni obiskal. Ţivi na Soncu. Je odporen na svetlobo in toploto. Je slep,
ampak dobro voha. Slep je zato, ker so mu na oči nekoč padle zvezde. Prehranjuje se s
sončnimi ţarki. Tam nima nobenih prijateljev, zato je zelo osamljen. Na obisk hodi k
prijatelju Titiju – Kitiju na Mars.
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10.14 BESEDILO 8: O ŠPORTU
Poznamo veliko športnih panog, v Sloveniji so nekateri športi bolj uveljavljeni in poznani,
drugi pa nekoliko manj.
Spoznali bomo nekaj športnih panog.
Atletika je skupek športov, ki jih v osnovi sestavljajo tek, met ali skok. Moški in ţenske ne
tekmujejo med seboj. Razlike v dolţini tekaških prog po navadi ni, so pa niţje ovire, prav
tako so laţje krogle, diski, kladiva, kopja. Atletske discipline so teki, meti, skoki in
sestavljene discipline. V Sloveniji imamo veliko uspešnih atletov, kateri so ţe dosegli
rekorde.
Zelo poznani so skupinski športi, to so: ameriški nogomet, košarka, nogomet, odbojka,
rokomet in še nekateri, nekoliko manj poznani.
Košarka, nogomet, odbojka in rokomet, se pogosto igrajo tudi v šoli, saj je razred primerna
skupina za takšne športe.
Pri košarki je v skupini po pet igralcev in cilj igre je, da skupina nasproti stoječi skupini
zadene ţogo skozi obroč koša in si s tem nabira točke.
Košarka je preteţno dvoranski šport, igra se na posebnem igrišču, parketu. Ker je igra
dinamična in hitra, je zelo priljubljena.
Rokomet je skupinski šport z ţogo. Na igrišču sta dve moštvi s po sedmimi igralci. Cilj
igre je spraviti ţogo v nasprotnikov gol. Zmaga tista ekipa, ki v nasprotnikov gol zadane
več golov v dveh polčasih, po trideset minut.
Rokomet je ena najhitrejših moštvenih iger na svetu. Njihov cilj je doseči čim več golov,
pri čemer napadalci ţogo lahko vodijo ali si jo med seboj podajajo, dokler si ne ustvarijo
priloţnosti za strel na gol.
Športnih panog je zares veliko. Našteli smo jih samo nekaj, obstaja pa jih še veliko.
Nekaterih izmed njih niti ne poznamo prav dobro, zato bi bilo zanimivo spoznati tudi
kakšno nam manj poznano.
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11 ANKETA ZA STARŠE
Prosim, če odgovorite na nekaj kratkih vprašanj, povezanih s programom
spodbujanja bralne fluentnosti:
1. Prosim, če z oceno od 1 do 5 ocenite zadovoljstvo s programom, ki
smo ga izvajali (obkroţite številko pred oceno):

5

(zelo zadovoljen)

4

(zadovoljen)

3

(srednje zadovoljen)

2

(nezadovoljen)

1

(zelo nezadovoljen)

2. Prosim, če z oceno od 1 do 3 ocenite strategije, po katerih ste z otroci
brali doma in za katere menite da so najbolj učinkovite (ocena 1
pomeni najmanj zadovoljen s strategijo, ocena 3 pa najbolj
zadovoljen s strategijo). Ocene napišite na črto.
a) STRATEGIJA VEČKRATNEGA BRANJA

_____

b) STRATEGIJA BRANJA V PARU

_____

c) STRATEGIJA BRANJA S PREHODNIM BRANJEM

_____

3. Menite, da je bralna pomemben dejavnik pri branju? (ali menite, da
sta hitrost in natančnost pomembni pri otrokovem branju?)
a) DA
b) NE
c) NE VEM
4. Z oceno od 1 do 5 ocenite otrokovo branje po izvajanem programu (1
pomeni zelo slabo branje, 5 pa pomeni zelo dobro branje). Obkroţite
oceno:
1

2

3

4

5

5. Ste se ob branju z otrokom kaj novega naučili? Napišite:
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
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12 ANKETA ZA UČENCE
1. Si bil zadovoljen s srečanji, ki smo jih imeli? Obkroţi črko pred
odgovorom:
a) DA
b) NE
c) VČASIH DA, VČASIH NE
Kaj ti je bilo najbolj všeč? Napiši:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Po kateri strategiji ti je bilo najljubše brati?
a) VEČKRATNO BRANJE
b) BRANJE V PARU S SOŠOLCEM
c) KO SEM NAJPREJ BRALA JAZ IN POTEM TI

3. Oceni svoje branje z ceno od 1 do 5 – 1 pomeni zelo slabo, 5 pa zelo
dobro:
1
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2

3

4

5

