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POVZETEK  

 

Pri učencih, ki se izobražujejo v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom (v nadaljevanju NIS), se lahko pojavijo primanjkljaji na področju 

bralne motivacije in tekočnosti branja kot pri ostalih vrstnikih. Tekočnost branja je spretnost, 

ki pomembno vpliva na razumevanje prebranega besedila. Boljša je bralna tekočnost, večja je 

možnost, da bo učenec besedilo razumel in bo bolj motiviran za branje. Dosežena stopnja bralne 

tekočnosti je odvisna od številnih dejavnikov. Na nekatere dejavnike je mogoče vplivati v 

šolskem okolju ter s tem povečati stopnjo bralne tekočnosti. Pri učencih, ki izhajajo iz manj 

spodbudnega okolja, je pogosteje opaziti zmanjšano motivacijo za branje, zato jim je potrebno 

nameniti posebno pozornost.  

V nastalem magistrskem delu smo preverjali, ali bodo učenci 3. in 4. razreda NIS izboljšali 

bralno tekočnost z uporabo didaktične igre, ki je v našem primeru didaktična motivacijska 

spodbuda in naj bi pripomogla k večji bralni motivaciji. Pripravili smo program didaktičnih 

iger, s katerim smo šest tednov izvajali bralni trening z izbrano skupino dveh učenk 3. in treh 

učencev 4. razreda. Pred bralnim treningom smo z Vprašalnikom bralne motivacije za mlajše 

učence preverili interes za branje in z učenci uporabili naslednje teste: CBM-preizkus tekočnosti 

glasnega branja, ki temelji na kurikulumu ter podtesta Testa motenj branja in pisanja (Besede 

I in Besede II). Teste smo ponovili po izvedenem bralnem treningu in ugotavljali napredek 

bralne tekočnosti pri izbrani skupini učencev. Dobljeni rezultati pri izbrani skupini učencev so 

pokazali napredek v hitrosti branja besed, kar je za tako kratek čas razvijanja tekočnosti branja 

zelo velik uspeh. Manjši napredek je pri učencih po bralnem treningu opaziti v deležu pravilno 

prebranih besed. Trening branja z uporabo didaktične igre je pokazal, da so se učenci ob branju 

počutili zelo dobro in se želeli v didaktični igri ponovno preizkusiti. Rezultati raziskave 

nakazujejo, da bi bilo smiselno pogosteje uporabljati didaktične igre kot motivacijsko sredstvo 

za zvečanje tekočnosti branja, predvsem hitrosti branja. Za razvijanje natančnosti branja pa bi 

morale biti vaje bolj usmerjene, glede na učenčeve individualne zmožnosti in specifične učne 

primanjkljaje. 

 

Ključne besede: branje, bralna tekočnost, bralna motivacija, didaktične igre, učenci s 

posebnimi potrebami 

 

 



ABSTRACT 

Students who are included in Adapted education programme with lower educational standard 

can be short of reading motivation and reading fluency, in the same way as their other peers. 

Reading fluency is a skill which has a great influence on understanding a text. If students 

achieve reading fluency, there is a stronger possibility that they will understand a text and will 

become motivated to read. However, the level of reading fluency that students achieve depends 

on a number of factors. School environment can influence some of the factors and consequently 

increase the level of reading fluency. Students who come from less stimulating environment 

have a tendency to be poorly motivated to read, therefore they need special attention. Teachers 

can notice students’ motivational structure, which is the first level of motivation, and have an 

influence on how they learn to read at school.  

In the thesis we tested whether the students in the 3rd and 4th grades at Adapted education 

programme with lower educational standard would improve their reading fluency using didactic 

games. In our case a didactic game is a didactic motivational stimulation which should 

contribute to higher reading motivation. We established a programme of didactic games that 

carried out reading training with a group of two students from the 3rd and three students from 

the 4th grades. Before the training we checked the interest in reading using the Questionnaire 

on reading motivation for younger students and the students used the following tests: CBM-

Test of reading aloud fluency and subtests Tests of reading and writing disorder (Words I and 

Words II). After the reading training we did the tests again and evaluated the progress of reading 

fluency. The test results indicated progress in reading speed of words, which is an enormous 

success considering that reading fluency was developed for a short period of time. On the other 

hand, we cannot observe a considerable progress in the number of words that are accurately 

read after the reading training with the use of a didactic game. This reading training indicated 

that the students felt comfortable with reading and they wanted to take part in the activity again. 

The survey results suggest that it would be sensible to often use didactic games as motivational 

means in order to increase reading fluency, especially reading speed. However, to develop 

reading accuracy students need special goal-oriented exercises according to their individual 

abilities and specific learning difficulties. 

 

Key words: reading, reading fluency, reading motivation, didactic games, students with 

special needs 
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»Cilj resnične vzgoje ni le usmerjanje ljudi, da počnejo prave stvari, 

ampak da uživajo v njih; 

ne le da postanejo delavni, ampak da vzljubijo delo; 

ne le da postanejo učeni, ampak da vzljubijo znanje …« (J. Ruskin)
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UVOD 
 

Branje je komunikacijska veščina, ki je ključnega pomena za uspešno napredovanje v procesu 

vzgoje in izobraževanja. Na razvoj bralnih spretnosti vpliva otrokov intelektualni potencial, 

družinsko in šolsko okolje idr.; ne nazadnje tudi prepričanja staršev in učiteljev o pomenu 

razvijanja bralnih spretnosti učencev. Učitelji, ki dajejo velik pomen na razvijanje branja, 

otrokom zagotavljajo spodbudnejše učno okolje in zagotavljajo sistematično razvijanje 

otrokovih  bralnih spretnosti. Poučevanje branja v šolskem okolju v sklopu učnega procesa je 

za učence, ki nimajo doma spodbudnega okolja, izjemnega pomena. 

Razvoj učenčevega branja sooblikujejo motivacijski dejavniki, ki so med drugimi tudi bralna 

samopodoba in učenčeva zaznava lastnih bralnih zmožnosti. Bralna samopodoba se intenzivno 

razvija v obdobju začetnega opismenjevanja na podlagi učenčevih zaznav lastnih bralnih 

dosežkov in na podlagi povratnih informacij, ki jih je učenec deležen med opismenjevanjem 

znotraj sociokulturnega konteksta (Juriševič, 2016). 

Učenci v nižjih razredih osnovne šole imajo zaradi razvojnih, socialnih idr. dejavnikov izrazito 

potrebo po igri, ki jim omogoča sproščeno učenje in občutek zadovoljstva. Didaktična igra, kot 

metoda poučevanja pozitivno vpliva na vzdušje v razredu. Potrebno jo je uskladiti z vzgojno-

izobraževalnimi cilji, razvojno stopnjo učencev, njihovimi zmožnostmi ter mora vzbuditi 

otrokovo zanimanje in radovednost. Pri učencih je transfer učenja večji, če je znanje pridobljeno 

na aktiven način s pomočjo pozitivnih izkušenj. Uporaba didaktične igre za razvijanje 

tekočnosti branja učencev je motivacijsko sredstvo, ki omogoča učenje branja na sproščen in 

aktiven način. Učenci s posebnimi potrebami imajo pogosto težave pri branju, prebrane vsebine 

slabo razumejo, zato lahko zavzamejo mesto pasivnega in nemočnega učenca s slabo bralno 

samopodobo. Pogosto kažejo tudi večjo potrebo po igri in manj po učenju akademskih veščin. 

Trening za izboljšanje branja s pomočjo didaktičnih iger smo pripravili in izvedli na podlagi 

teoretičnih spoznanj in izkušenj s poučevanjem učencev s posebnimi potrebami. 

V teoretičnem delu smo predstavili vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami,  

pomen branja učencev, dejavnike bralnega uspeha, težave pri branju, merjenje bralne  

tekočnosti, dejavnike bralne motivacije ter uporaba in namen didaktične igre kot dinamične 

metode dela za izboljšanje tekočnosti branja. 

Empirični del vsebuje opisan potek naše raziskave s cilji, metodami dela in raziskovalnimi 

vprašanji. Predstavljene so tudi uporabljene didaktične igre, analiza ter interpretacija rezultatov.  
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I TEORETIČNI DEL 
 

1 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 
 

 Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami navajajo naslednje skupine otrok s posebnimi potrebami (Vovk Ornik, 2014): 

 otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

 slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije, 

 gluhi in naglušni otroci, 

 otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,  

 gibalno ovirani otroci, 

 dolgotrajno bolni otroci, 

 otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

 otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in  

 otroci z avtističnimi motnjami  

 

 

1.1 Otroci z motnjami v duševnem razvoju 
 

Motnja v duševnem razvoju je opredeljena kot nevrološko pogojena razvojna motnja, ki nastopi 

pred dopolnjenim osemnajstim letom starosti in se kaže v pomembno nižjih intelektualnih 

sposobnostih ter pomembnih odstopanjih prilagoditvenih spretnosti. Motnja v duševnem 

razvoju se lahko pojavlja skupaj z drugimi razvojnimi motnjami. Značilnosti otrok z motnjami 

v duševnem razvoju se kažejo v pomembno znižanih splošnih intelektualnih sposobnostih oz. 

funkcioniranju, znižanih sposobnosti učenja, sklepanja in reševanja problemskih okoliščin, 

znižanih sposobnosti abstraktnega mišljenja in presojanja ter znižanih prilagoditvenih funkcijah 

oz. spretnostih. Splošne intelektualne sposobnosti oz. funkcioniranje mora biti opredeljeno vsaj 

z enim od standardiziranih, individualno apliciranih testov. Dosežek pri otrocih z motnjo v 

duševnem razvoju odstopa za več kot dve standardni deviaciji od povprečja. Raven 

prilagoditvenih funkcij opredelimo glede na otrokovo kronološko starost ter s pomembnim 

odstopanjem na vsaj dveh od naslednjih področij prilagoditvenih funkcij: socialnem, 

konceptualnem ali praktičnem. Primanjkljaji v prilagoditvenih spretnostih se pomembno 

odražajo na področjih govora in komunikacije, skrbi zase, samostojnosti, socialnih spretnostih, 

učnih in delovnih zmožnostih, funkcionalnih učnih sposobnostih, sposobnostih praktičnih znanj 

in skrbi za lastno varnost. Učinkovitost teh funkcij je povezana z omejitvami zaradi znižanih 
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splošnih intelektualnih sposobnosti. Prilagoditvene funkcije ocenjujemo s klinično evalvacijo 

in z individualizirano apliciranimi psihometričnimi testi. Glede na stopnjo motnje, ki je 

določena na osnovi rezultata inteligenčnega kvocienta in na osnovi ugotovljenih 

prilagoditvenih funkcij ločimo otroke z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem 

razvoju (Vovk Ornik, 2014). 

V naši empirični raziskavi so bili vključeni otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, zato 

bomo na kratko izpostavili nekatere značilnosti te populacije, ki se lahko pojavljajo v različnih 

kombinacijah ter se nikakor ne smejo posploševati na vso populacijo omenjene skupine otrok. 

 

 1.1.1 Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju  

 

Njihove sposobnosti za učenje in usvajanje splošnih znanj so okrnjene. Pogosto imajo 

senzomotorične težave in so šibki v ustreznem načrtovanju, organizaciji, odločanju ter izvedbi 

določene dejavnosti. Usvajanje snovi poteka uspešnejše na konkretni kot na abstraktni ravni. 

Uporabljajo preprostejši jezik, pogosto se nagibajo k nezrelemu presojanju in odzivanju v 

socialnih okoliščinah. »Ob individualnem pristopu ter z vsebinskimi, metodičnimi in časovnimi 

prilagoditvami v učnem procesu lahko dosežejo temeljna šolska znanja, ki pa ne zadostujejo 

minimalnim standardom znanja, določenim z izobraževalnimi programi, ter se usposobijo za 

manj zahtevno poklicno delo in samostojno socialno življenje.« (Vovk Ornik, 2014, str. 6) 

 

1.2 Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami 
 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju ZUOPP) (2011) ureja 

usmerjanje otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi 

potrebami (v nadaljevanju otroci s posebnimi potrebami) ter določa načine in oblike izvajanja 

vzgoje in izobraževanja. Otroci s posebnimi potrebami potrebujejo prilagojeno izvajanje 

programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe 

vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja. 

Zakon, ki ureja obravnavo predšolskih otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju ZOPOPP) 

(2017), ureja celostno zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi 

dejavniki v predšolskem obdobju in bo začel veljati 1. 1. 2019.  

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami se izvaja v skladu z ZUOPP (2011) in 

predpisi, ki urejajo področje predšolske vzgoje (od 1. 1. 2019 v skladu z ZOPOPP), 
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osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter splošnega 

srednjega izobraževanja. 

ZUOPP (2011) v 5. in ZOPOPP v 14. členu navajata naslednje vrste programov ter izvajanje 

vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami: 

 program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

 prilagojen program za predšolske otroke, 

 vzgojno-izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

 prilagojeni programi vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim standardom, 

 prilagojeni programi vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (NIS). 

 posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v 

duševnem razvoju in drugi posebni programi, 

 vzgojni programi. 

Otroci, ki imajo lažjo motnjo v duševnem razvoju, bi se praviloma morali zaradi zgoraj opisanih 

značilnosti vključiti v prilagojene programe vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom.  

V nadaljevanju je natančneje predstavljen omenjen izobraževalni program. 

 

1.2.1 Prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom 

 

Za otroke s posebnimi potrebami (ZUOPP, 2011), ki glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, 

ovire oziroma motnje ne morejo doseči izobrazbenega standarda po izobraževalnem programu 

osnovnošolskega izobraževanja, se sprejme NIS. Otrokom, ki so usmerjeni v nižji izobrazbeni 

standard ZUOPP, v 11. členu omogoča naslednje individualizirano prilagajanje vzgojno-

izobraževalnega programa: 

 prilagajanje predmetnika, 

 prilagajanje učnega načrta, 

 vzgojno-izobraževalna obdobja, 

 nivojski pouk in prehajanje med nivoji, 

 način preverjanja in ocenjevanja ob koncu obdobij, 

 napredovanje in pogoji za dokončanje izobraževanja.  

Pri prepoznavanju učenčeve nemoči in socialne prikrajšanosti je zelo pomemben učitelj, ki si 

mora prizadevati in iskati poti za aktivnejšo vlogo v procesu premagovanja učenčevih težav. 
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Strokovni delavci morajo spodbujati učence k aktivni vlogi ter skrbeti, da bodo učenci uspešni 

in motivirani za šolsko delo (Žgur, 2017). 

 »Zgodnje osnovnošolsko izobraževanje je močno usmerjeno v učenje bralnih spretnosti, ki so 

prvi pogoj za kasnejše učenje, v učenje spretnosti samopomoči in osnov socializacije ...« 

(Žagar, 2012, str. 19) 

Otroci, ki so usmerjeni v NIS, se lahko pri določenih predmetih ali predmetnih področjih 

občasno ali trajno vključujejo v izobraževalne programe. 

 

1.2.2 Postopek usmerjanja v programe vzgoje in izobraževanja 
 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo izda odločbo o usmeritvi/neusmeritvi, s katero se odloči 

usmeritev otroka s posebnimi potrebami v prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom na podlagi strokovnega mnenja, ki ga pripravi komisija za 

usmerjanje prve stopnje. 

 

1.2.3 Individualizirani program 
 

(ZUOPP, 2011) med drugim predpisuje vzgojno-izobraževalnemu zavodu, da mora najkasneje 

v roku 30 dni po dokončnosti odločbe izdelati za otroka s posebnimi potrebami individualizirani 

program. Za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa imenuje ravnatelj 

vzgojno-izobraževalne ustanove strokovno skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci, ki bodo 

sodelovali pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa. V pripravi in spremljanju 

individualiziranega programa morajo biti vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, 

upoštevaje njegovo zrelost in starost ter njegovi starši. Individualizirani program je potrebno 

evalvirati in po potrebi spremeniti najmanj v vsakem vzgojno-izobraževalnem obdobju.  

Pri vzdrževanju učne motivacije je pomembna učiteljeva vloga, ki bi naj na učence spodbudno 

delovala in ustrezno učno okolje, ki jim bo nudilo varnost ter oporo. »Poleg predpisanih 

akademskih ciljev je treba upoštevati tudi njihovo motivacijo, predvsem pa se je treba 

osredotočiti na pridobivanje pozitivnih izkušenj« (Žgur, 2017, str. 25). Pri načrtovanju 

individualiziranega programa je potrebno upoštevati tudi te dejavnike. 

2 BRANJE 
 

Branje je proces dekodiranja, pri katerem bralec skuša izbrati pomen iz besedila. Pri tem si 

pomaga s predznanjem, saj je za branje pomembno obvladovanje jezikovnega sistema ter 

poznavanje in zmožnost fleksibilne rabe bralnih strategij. Bralno aktivnost bralec izvaja z 
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določenim namenom (bere zato, da se nauči brati, bere za razvedrilo ali išče določene 

informacije …). Pri branju mora biti bralec sposoben asimilirati misli iz prebranega besedila in 

preoblikovati svoje predznanje glede na informacije iz besedila (Pečjak, 2010). 

Pod posebnimi pogoji in prilagoditvami poučevanja pri večina učencih z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju običajno poteka jezikovni razvoj počasneje, kot pri ostalih vrstnikih.  

Rezultati raziskave (Jenko, 2016) so pokazali, da imajo petošolci, ki se izobražujejo v NIS, pri 

nalogah s fonološkim zavedanjem več težav kot tretješolci značilnega razvoja. Branje pri 

učencih v NIS dlje časa temelji na nižjih procesih. 

Bralne težave so pogosto pojasnjene v povezavi z upočasnjenim splošnim kognitivnim 

razvojem ter s strukturnimi razlikami v bralni pismenosti učencev z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju.  

E. Žgur (2017) je raziskovala razvitost bralnih spretnosti pri učencih petega razreda iz 

prilagojenega vzgojno-izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom in 

učencih iz drugih razredov osnovnošolskega programa. Rezultati so pokazali, da je količina 

bralnega razumevanja med skupinama učencev medsebojno primerljiva oziroma enaka kljub 

strukturnim razlikam obeh skupin. Dobljeni rezultati so spodbudni, saj nam potrjujejo, da je 

sistematično specialno-pedagoško delo učinkovito ter omogoča učencem doseči primerljivo 

znanje v bralnem razumevanju. 

Razvijanje bralnih spretnosti pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju poteka počasi in 

dlje časa od vrstnikov ter v skladu z njihovimi zmožnostmi vse do avtomatizacije. 

Poučevanje branja otrok v NIS zahteva učiteljevo poznavanje značilnosti svojih učencev, ki so  

podlaga za načrtovanje ustreznih prilagoditev. 

 

2.1 Pomen branja 
 

Branje je poleg poslušanja, govorjenja in pisanja ena izmed štirih osnovnih komunikacijskih 

veščin (Pečjak in Gradišar, 2012). Branje potrebujemo v vsakodnevnem delovanju za 

pridobivanje in dajanje informacij ter za ohranjanje in širjenje besednega zaklada.  

Branje je nenadomestljiva vaja v rabi jezika, ki prispeva tudi k izboljšanju vseh drugih 

jezikovnih spretnostih (Grosman, 2003). 

Pomanjkljivo razvite bralne spretnosti lahko ovirajo posameznika pri napredovanju v 

izobraževanju in vplivajo tudi na njegovo osebno rast ter samozaupanje. 
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Učenci, ki imajo dobro razvite bralne spretnosti imajo več možnosti za doseganje drugih učnih 

rezultatov ter jim omogočajo učinkovito nadaljevanje izobraževanja v poklicnem in 

srednješolskem izobraževanju. 

 

2.2 Dejavniki bralnega uspeha 
 

S. Pečjak (2010) navaja, da razvoj branja sicer poteka v nizu zaporednih faz, toda proces ni 

linearen in kontinuiran. Razvoj branja je proces, ki ga lahko spremljajo zastoji, nenaden 

napredek, stres in dogodek, ki vpliva na otrokov razvoj idr. Pri razvijanju bralnih spretnosti in 

doseganju ravni branja je potrebno tudi upoštevati otrokove razvojne zmožnosti.  

V vseživljenjskem modelu razvoja bralnih sposobnosti J. Challova (1976, v Jenko, 2016) 

izpostavlja pri branju poleg kognitivnih tudi čustvene in motivacijske dejavnike.  

V nadaljevanju bomo predstavili kognitivne in čustveno-motivacijske dejavnike uspešnosti pri 

branju, ki jih najpogosteje navajajo različne klasifikacije.  

 

2.2.1 Kognitivni dejavniki  
 

 

Branje je sestavljeno iz številnih dejavnikov, ki vplivajo na visoko organizirano spretnost 

branja. Primaren proces zaznavanja sodeluje pri branju, ki zazna grafični simbol z interpretacijo 

in pomenom, povezanim z bralčevimi preteklimi izkušnjami. Med prepoznavanjem zaporedja 

črk učenec pri branju išče besedni pomen v dolgoročnem spominu. Dekodiranje in bralno 

razumevanje sta dve temeljni dimenziji pri bralnem procesu (Pečjak, 1999).  

 

 Dekodiranje 

Dekodiranje besed je vzpostavitev odnosa črka-glas, kar je prvi proces dešifriranja. Šele, ko 

učenci poznajo črke in njim pripadajoče glasove, lahko sledi integracija identifikacije različnih 

črk in njim pripadajočih glasov. V drugem procesu dekodiranja pa učenec uporablja jezikovne 

sposobnosti, kot sta npr. skladnja in pomenoslovje (Pečjak, 1999). 

Tilborg idr. (2014) so naredili primerjavo zgodnje bralne zmožnosti učencev značilnega razvoja 

in učencev z intelektualnimi primanjkljaji. Pri kognitivnih in jezikovnih spremenljivkah so 

učenci z intelektualnimi primanjkljaji dosegli pomembno nižje rezultate (Van Tilborg idr., 

2014). 

S. Pečjak (1999) navaja, da je sposobnost dekodiranja ključna pri začetnem branju, pri tem pa 

sta pomembna natančnost in hitrost prepoznavanja.  
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Pri branju poteka primaren proces zaznavanja, pri čemer se izvajata identifikacija in 

rekognicija, ki sta vzajemno medsebojno povezana. Identifikacija je prepoznavanje črk v besedi 

in prepoznavanje cele besede. Rekognicija pa je proces iskanja napisanih besed v dolgoročnem 

spominu, kar sproža procese pomenskega kodiranja. (Pečjak, 1999). Učenec bo hitrejši in 

uspešnejši pri rekogniciji, kadar besede pozna oziroma se je z njimi že srečal pri predhodnem 

branju.  

»Zaskrbljenost zaradi neuspeha manjša mentalno energijo in s tem neposredno slabša spomin 

in niža jezikovne zmožnosti. Zato je pri vseh oblikah jezikovnega in bralnega pouka treba 

spodbujati učenčevo samozavest in pozitivno mišljenje o lastnih jezikovnih zmožnostih in 

njihovem nadaljnjem razvoju ter ustvarjati okoliščine, ki ne povzročajo psiholoških pritiskov« 

(Grosman, 2006, str. 128). Branje je zelo organizirana vsestranska interakcija različnih 

psihičnih procesov, ki nekaterim učencem zaradi različnih primanjkljajev povzročajo stiske in 

stres.  

 Bralno razumevanje 

Bralno razumevanje je pojem, ki vključuje različne procese: besedno dekodiranje, besedni 

dostop oziroma pomen, skladenjsko analizo in pomensko analizo (Pečjak, 1999). 

Boland (1993, v Pečjak, 1999) je longitudinalno preučeval bralni razvoj učencev v osnovni šoli. 

Rezultati so pokazali, da sposobnost dekodiranja vpliva na natančnost in hitrost branja ter na 

sposobnost razumevanja in glasovnega razčlenjevanja. 

Vloga dekodiranja in jezikovnega razumevanja se s starostjo učencev v NIS spreminja, kot pri 

učencih z značilnim razvojem. Bralne težave učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju so 

kompleksne narave in se nanašajo na različne dejavnike. Poleg fonološkega/fonemskega 

zavedanja se od učencev zahteva neposredno slušno pomnjenje; ohranjanje zaporedja glasov 

ali podobnih besed v spominu ter manipuliranje s posameznimi deli besed (Jenko, 2016). 

Učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju imajo poleg manj razvitih spominskih sposobnosti  

lahko tudi kratkotrajno pozornost, ki vpliva na selektivno in usmerjeno pozornost in otežuje 

razvijanje branja. 

Prebrano vsebino bolje razumejo bralci, ki tekoče berejo, kajti informacije obdelujejo hitreje in 

ne porabijo veliko miselne energije za dekodiranje. Pri učencih s tekočim branjem je 

dekodiranje skoraj samodejno in lahko več pozornosti namenjajo vsebini prebranega (Pečjak, 

2012). 
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2.2.2 Čustveno-motivacijski dejavniki 

 

Smith (v Grosman, 2006) navaja, da se učenci ne naučijo branja, če si tega ne želijo in ne vidijo 

smisla v branju ter niso naklonjeni šolskemu delu ali učitelju. Branja se tudi ne naučijo, če imajo 

o branju napačne predstave in ne verjamejo v lasten uspeh. Različni avtorji opisujejo 

stališče/odnos do branja, interes za branje in motivacijo za branje kot glavne čustveno-

motivacijske dejavnike, ki vplivajo na bralni proces. Stališče je relativno trajna naravnanost 

posameznika, da reagira bodisi pozitivno, bodisi negativno do oseb, objektov in situacij. Pri 

stališču so enakovredno poudarjene vse tri dimenzije (intelektualna, emocionalna in akcijska). 

Stališče z močno akcijsko dimenzijo lahko tudi označimo kot interes.  

Mathewson (1979, v Pečjak, 1999) je ugotovil, da stališče do branja določajo naslednji 

dejavniki: prevladujoča občutja ob branju, pripravljenost za branje in vrednostno prepričanje o 

branju ter skupaj vplivajo na posameznikovo motivacijo za branje. 

Pri jezikovnem pouku je najprej pomembno, da se učitelj zaveda vseh učinkov negativne kritike 

in učencu ne sporoča samo česa ne zna in ne zmore. »Če mu učiteljeva sporočila s popravki kar 

naprej sporočajo njegovo neuspešnost, učenec izgubi pozitivno motivacijo …« (Grosman, 

2006, str. 126).  

Učiteljeve odzive, besedno in nebesedno komunikacijo znajo učenci dobro prebrati, zato 

posameznemu učencu ne smemo dati občutka, da je slab in nesposoben. To bi bilo v nasprotju 

z učenčevo naravno željo po priljubljenosti, dobrem mnenju o sebi in pozitivni samopodobi. 

Varno se počutijo le učenci, ki dobijo močno čustveno in intelektualno podporo (Grosman, 

2006). 

2.3 Tekočnost branja 
 

»Tekočnost branja je kazalnik nezavedne in avtomatizirane spretnosti dekodiranja. Pri tem je 

doseganje avtomatizacije povezano s sproščanjem mentalnih kapacitet/zmogljivosti delovnega 

spomina (dekodiranje v razmerju do razumevanja)« (Pečjak, 2010, str. 116). 

Število prebranih besed na minuto je pokazatelj hitrosti branja besedil, ki so bralcu nepoznana. 

Hitrost branja preverjamo na besedilih, ki morajo biti izbrana po naslednjih priporočilih: 

 izberemo neumetnostno besedilo, 

 večino besed mora bralec poznati, 

 na eni tiskani strani naj bo približno 150 besed, 

 besedilo naj ne vsebuje slik, 

 besedilo naj ustreza starosti otroka (Pečjak, 2010). 
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S. Pečjak (2010) opisuje Enominutni preizkus glasnega branja, ki je zelo ekonomičen, saj ga 

lahko izvedemo s posameznikom in s skupino. Učenec ali skupina na znak pričnejo brati 

besedilo, po pretečeni eni minuti si označijo mesto, do koder so prebrali besedilo. 

Učenci preštejejo besede in tako lahko sami preverijo hitrost branja v eni minuti. Hitrost branja 

postopno narašča z razvijanjem branja in s starostjo učenca. 

L. Magajna s sod. (1999) je ugotovila, da učno neuspešni učenci berejo skoraj za polovico 

počasneje, iz česar lahko predpostavimo vpliv tekočnosti branja na celotno učno uspešnost 

učenca. 

Raziskava Oprešnik (2000, v Pečjak, 2010) je pokazala, da imajo učenci v šolah s prilagojenim 

programom velike težave s tekočnostjo branja. Učenci, ki se izobražujejo v prilagojenem 

programu osnovnih šol, imajo v primerjavi z učenci redne osnovne šole pomembno slabšo 

tehniko branja (več jih bere z zlogovanjem in črkovanjem). Manjša tekočnost branja učencev 

se kaže tudi pri neenakomernem ritmu, ki je v primerjavi z večinsko populacijo skoraj za 

polovico nižja.  

 

Tabela 1: Rezultati povprečne hitrosti glasnega branja v eni minuti (povzeto po Pečjak, 2010) 

Povprečna hitrost glasnega branja učno neuspešnih učencev, učencev v prilagojenih 

programih in učno uspešnih učencev ( število besed / minuto) 

 Starost učencev v letih 

Študija 9 let 10 let 

Magajna, Gradišar, Pečjak (1999) 110 (55)1 133 (79)1 

 

Oprešnik (2000) 116 (53)2   

1 
Učno neuspešni učenci 

2
 Prilagojeni program 

 

Iz tabele razberemo, da so učno neuspešni devetletni učenci prebrali povprečno 55 besed v eni 

minuti,  učenci iz šol s prilagojenim programom pa povprečno 53 besed v minutnem branju 

besedila. Obe skupini učencev sta dosegli skoraj za polovico manjšo hitrost branja od učno 

uspešnih učencev, kar lahko vpliva na celotno učno uspešnost pri obeh skupinah.  

Otroci berejo z različno hitrostjo in so med učenci znotraj istega razreda velike individualne 

razlike.  
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Branje vsebuje poleg hitrosti branja še naslednje elemente (Pečjak, 2010): 

 natančnost branja, izražena s številom napak, 

 vrsta napak in 

 izraznost branja. 

Johnston (1997, v Pečjak, 2010) navaja, da nam lahko število napak, ki jih naredi učenec pri 

branju, pove, ali je besedilo za učenca prelahko, dovolj zahtevno ali prezahtevno, kar je 

prikazano v tabeli 2.  

Tabela 2: Ustreznost besedila glede na število napak pri branju (Johnston, 1997, v Pečjak, 2010) 

BESEDILO, KI GA UČENEC BERE 

Prelahko Dovolj zahtevno Prezahtevno 

5 % napak 6–9 % napak 10 % napak in več 

95 % natančno 91–94 % natančno manj kot 90 % natančno 

 

Natančnost branja posameznih besed pri učencih od 1. do 3. razreda je ugotavljal Juel (1988, v 

Pečjak, 2010) ter jih je razdelil na dobre in slabe bralce. Dobri bralci so pravilno prebrali 91–

97 % besed, slabi bralci pa le 71–83 % danih besed, nekateri raziskovalci pa so postavili še 

strožje kriterije. Pri merjenju natančnosti branja je potrebno učencem pripraviti primerno 

zahtevna besedila, ki ustrezajo doseženi ravni branja. 

Na hitrost branja vpliva tudi razumevanje vsebine, način branja, težavnost bralnega gradiva, 

slabe bralne navade in mnogo drugih dejavnikov. Hitrost in natančnost besednega dekodiranja 

se lahko združita s strokovnim izrazom bralna tekočnost, ki je nujna komponenta za učinkovito 

branje (Pečjak, 1993). 

Pinnell, G. S. s sod., (1995) je branje razdelil na štiri ravni ter ga opredelil kot tekoče in netekoče 

branje. Učenci razvijajo tekočnost branja in postopno napredujejo navzgor v posameznih 

ravneh branja. 

Rezultati tekočnosti branja, ki vključujejo število pravilno prebranih besed v omejenem času, 

so samo pokazatelj, ki nam govori o tem, kako učenec na področju usvajanja spretnosti branja 

napreduje in  kakšen je njegov razvoj v primerjavi s povprečnimi vrstniki. 

Rasinski (2004) je v svoji raziskavi predstavil korelcijo med tekočnostjo branja (hitrost, 

natančnost, izraznost) in bralnim razumevanjem. Ugotovil je, da ne bomo samo s treningom 

tekočnosti branja dosegli bralnega razumevanja, ampak na to vplivajo še številni drugi 

dejavniki. 
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Določena tekočnost branja (hitrost in natančnost) je nujno potrebna, saj se bralec lahko lažje 

posveti vsebini prebranega. Učenec, ki tekoče bere, ima na voljo več miselne energije in 

delovnega spomina za iskanje že poznanih besed, ki jih lako poveže s prebranimi besedami. 

Šele pri avtomatiziranemu (fluentnemu) branju poteka jezikovni razvoj na višjih kognitivnih 

procesih. Pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju je lahko zaradi nekaterih 

primanjkljajev oviran proces razvijanja branja do avtomatizacije. Učiteljeva naloga je, da 

spremlja učenčev napredek, pripravi ustrezno učno okolje in prilagoditve, da bo učenec 

maksimalno razvil svoje bralne potenciale.  

Rasinski (2004) navaja, da je za tekočnost pomembna tudi spretnost izraznega branja s 

pravilnimi poudarki. 

Tekočnost branja je zmožnost natančnega in hitrega branja z ustrezno izraznostjo, kamor 

prištevamo ton, poudarke, glasnost in  naglas. Najpogostejša definicija bralne tekočnosti 

vsebuje kombinacijo natančnosti in primerno hitrost branja. Ugotavlja se pravilnost in število 

prebranih besed v določenem času. Stopnja bralne tekočnosti nam pove hitrost, s katero učenec 

prebere starosti primerno besedilo. Izrazimo jo pogosto s številom prebranih besed v eni minuti 

(Shearer Lingo, 2014).  

»Če tekočnost branja pojmujemo le kot hitrost branja, potem je bralni pouk hladen proces. V 

polnem in bolj izvornem smislu je tekoče branje predvsem branje pomena. Vsako poučevanje 

branja, ki je osredotočeno predvsem na hitrost in zelo malo na smisel prebranega, pa je 

napačno« (Rasinski, 2012, str. 517). 

Predstavljeno delitev na učence, ki tekoče oziroma netekoče berejo in posamezne ravni branja, 

smo uporabili za simbolni prikaz primerjave tekočnosti branja in počutja pri branju med 

didaktično igro (slika 1). 
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Slika 1: Simbolni prikaz lestvice tekočnosti branja in počutje ob branju (Pinnell, G. S. in sod., 1995) 
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Na sliki 1 so prikazane posamezne ravni branja, ki omogočajo učiteljem pri učencu prepoznati 

raven tekočnosti branja. Učenec napreduje v branju na višjo raven šele, ko doseže posamezno 

raven branja. Doseženo raven tekočnosti branja prirejeno po Pinnell, G. S., idr., (1995) smo 

slikovno ponazorili skupaj z avtorsko izdelano lestvico počutje ob branju. V magistrskem delu 

smo v empiričnem delu pri izbrani skupini učencev preverili tekočnost branja in v sklopu 

treninga razvijanja branja spremljali počutje ob branju  z lestvico, ki je prikazana v prilogi 5. 

Dobljene rezultate ter morebitne povezave med tekočnostjo branja in učenčevim počutjem med 

branjem bomo predstavili v zaključku dela. 

Tekočnost branja lahko izrazimo s številom prebranih besed (hitrost branja besed v določenem 

času) ter s točnostjo, ki jo uporabimo pri pojasnjevanju dosežka učenca. Točnost branja je delež 

pravilno prebranih besed, ki nam pove, kakšna besedila lahko učenec bere, kako se počuti in 

kako učinkovito je njegovo branje (Jurišević, 2016).  

Wolf (2001) navaja, da tekočnost branja pomembno vpliva na pomnjenje, ohranjanje in 

posploševanje. Pomnjenje opisuje kot zmožnost izraziti neko spretnost ali priklicati neko 

informacijo iz spomina tudi po tem, ko je ne urimo več. Ohranjanje je zmožnost ohraniti raven 

izvedbe neke spretnosti določeno časovno obdobje. Posploševanje pa opisuje kot zmožnost 

ustvarjalne rabe naučenega v kompleksnejših nalogah in novih okoliščinah. 

V nadaljevanju sta predstavljeni dve metodi merjenja bralne tekočnosti. 

 

2.3.1 Merjenje s preizkusom tekočnosti glasnega branja, ki temelji na kurikulumu 
 

 

Merjenje, ki temelji na kurikulumu (angl. Curriculum-Based Measurement – CBM), je razvil 

Stanley Deno na Univerzi Minnesota v ZDA.  

Učenci imajo v vsakem razredu berilo, ki po zahtevnosti v večini ustrezajo njihovi bralni 

stopnji, zato ga je za branje besedila pri merjenju tekočnosti branja priporočljivo uporabiti.   

(Deno, 2003 in Connell 2005, v Košir, 2011) navajata preizkušene načine in namene uporabe 

formativnega ocenjevanja in spremljanja, ki temeljijo na kurikulumu: 

 namen izboljšanja poučevanja; 

 napovedovanje napredka in uspešnosti učencev; 

 razvoju lokalnih norm; 

 odkrivanju rizičnih učencev idr. 
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Izvajamo ga predvsem za napovedovanje napredka pri učencih, postavljanju realnih ciljev in 

spremljanju poučevanja glede na napredek. Z njim ugotavljamo število pravilno prebranih 

besed v omejenem času. Razumevanje prebranega opravi učitelj s pomočjo vprašanj, kar 

zahteva več časa in individualno izvedbo preizkusa (Jurišić, 2016).  

Podatki, ki jih pridobimo s CBM-preizkusom tekočnosti branja (Jurišić, 2016):  

 

ŠTEVILO PRAVILNO PREBRANIH BESED – PBM V MINUTI (tekočnost) izračunamo: 

 

skupno število (prebranih besed – PB)  –  št. napačno PB = število PBM 

 

                                                 

 

 DELEŽ PRAVILNO PREBRANIH BESED V % (raven branja) izračunamo:    

    

                             PBM 

                 ------------------------  x 100 = delež pravilno prebranih besed v % 

                  PB (1 min. branje) 

 

 

 

  DELEŽ NAPAČNO PREBRANIH BESED V  % izračunamo: 

    

           število napačno prebranih besed 

   -----------------------------------------------------  x 100 = delež napačno prebranih besed v % 

   število vseh besed v besedilu (1 min. branje) 

 

Legenda: PB – prebrane besede 

                PBM – pravilno prebrane besede   

Ponavljajoče merjenje otrokovega napredka izbrane učne spretnosti predstavlja podlago za 

diferencirano poučevanje vseh učencev. Omogoča sprejemanje ustreznih odločitev glede 

oblikovanja in izvajanja učno-vzgojnega procesa. Rezultati in dosežki omogočajo načrtovanje 

in poučevanje učnih vsebin v otrokovem bližnjem razvoju. Učitelj spremlja učenčev napredek 

v določenem časovnem obdobju ter ga ovrednoti s ponovnim merjenjem. Učinkovitost razmerja 

med poučevanjem in učenčevim napredkom se lahko prikaže grafično, kar je tudi podlaga za 

nadaljnjo pomoč in usmerjane v petstopenjskem modelu strokovne pomoči (Košir, 2011). 

Tehnična navodila za izvedbo in vrednotenje preizkusa tekočnosti branja so povzeta po več 

avtorjih: (Wright, 1992; Shinn idr. 2002; Fuchs & Fuchs, 2008; Hosp & Hosp, 2003; Hosp, 

Hosp & Howell, 2007; Capizzi & Barton-Arwood, 2009, v Jurišić, 2016). Dostopna so na 

spletnem naslovu: www.icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/e-gradivo-tekocnost-branja-

merjenje-in-spremljanje. 

 

http://www.icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/e-gradivo-tekocnost-branja-merjenje-in-spremljanje
http://www.icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/e-gradivo-tekocnost-branja-merjenje-in-spremljanje
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2.3.2 Metoda pravilno prebranih besed v minuti 
 

Postopek merjenja bralčeve hitrosti in natančnosti glasnega branja (ang. word correct per 

minute, s kratico WCPM), ki določa število pravilno prebranih besed v minuti, opisujeta 

Hasbrouck in Tandal, 2006. Bralec glasno bere nepoznano besedilo, pri tem ga ocenjevalec 

spremlja in beleži napake pri branju. Kot napaka se štejejo izpuščanja, napačna izgovorjava, 

zamenjava besed in premor daljši od treh sekund). Za dve napaki pa se šteje vsaka zamenjava 

besed v stavku ( sem bila/bila sem). Napak ne štejemo, kadar: 

 je nepravilno prebrana beseda več kot enkrat, 

 napačno prebrano besedo učenec sam popravi, 

 učenec doda besedo, ki je ni v besedilu in 

 neustrezno izgovori besedo zaradi dialekta ali govorne napake. 

Dobljeni rezultat (WCPM) predstavlja tekočnost branja oziroma prisotnost težav na 

področju branja. 

 

2.4 Tekočnost in težave pri branju 
 

Brooks, Hamann in Vetter, (1997) navajajo dejavnike, ki lahko ovirajo proces branja: 

 težave s pozornostjo, 

 vedenjske težave, 

 nizke intelektualne sposobnosti, 

 nizek socialno-ekonomski status, 

 gibalne težave,  

 šibek spomin in 

 motnja pozornosti s hiperaktivnostjo  

Ob treningu hitrosti in natančnosti branja je potrebno učencu ponuditi različne bralne aktivnosti, 

ki izboljšujejo tekočnost branja. Učenci, ki niso natančni pri branju, potrebujejo intenzivne vaje 

pri dekodiranju besed, drugi potrebujejo pomoč pri avtomatiziranju ter nekateri pri izraznem 

branju. Branje ob pomoči omogoča učencu, da sliši tekoče branje druge osebe kot modela 

(Rasinski, 2004). Učenec, ki bere tekoče, lahko vpliva na sošolca s svojim branjem. 
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3 MOTIVACIJA ZA BRANJE 
 

Bralna motivacija je poleg bralne tekočnosti in bralnega razumevanja ključna prvina za dosego 

izboljšanja branja. Motiviran učenec pri branju vztraja, dokler gradiva ne prebere (Juriševič, 

2012). 

D. Kobal Grum in Musek (2009) opisujeta motivacijo kot proces, ki poteka po fazah v 

določenem zaporedju. Prva faza je pojav potrebe, nato motivacijska dejavnost, ki je usmerjena 

k uresničitvi nastale potrebe oziroma cilja. V zadnji fazi motivacijskega procesa dosežemo cilj 

oziroma zadovoljimo potrebo. Motivacijski proces lahko ponazorimo kot kroženje oziroma 

gibanje, ki se nanaša na vedenje in z njimi povezana čustva, misli, stališča, pojmovanja, 

prepričanja idr., pri čemer nas zanimajo vzroki in nameni našega vedenja. 

V motivacijskem procesu so prisotni interesi, cilji, atribucije, samopodoba, zunanje spodbude, 

vrednote in drugo. Motivacija učni proces aktivira, nato ga zavestno usmerja do doseženega 

cilja in opravljene naloge. Motiviran učenec pri branju vztraja in se ponovno vrača k vsebinam, 

kar je ključnega pomena za izboljšanje branja. Motivirani učenci so radovedni, sodelujejo pri 

pouku, vztrajajo pri učenju ter zaključijo tudi daljše in zahtevnejše naloge. Bralno motivacijo 

potrebujejo učenci za usvajanje snovi z branjem in graditev jezikovnega sistema, ki traja vse 

življenje. Posebno pozornost je potrebno nameniti odkrivanju motivacijskih dejavnikov pri 

učencih za učinkovitejšo poučevanje v šoli, kar vodi h kakovostnemu učenju in znanju 

(Juriševič, 2012). 

V šolskem okolju je učitelj tisti, ki pripravlja ustrezno spodbudno učno okolje in lahko učenca 

bolj motivira za branje. Na učno motivacijo vpliva tudi izbira didaktičnih pripomočkov, 

ustrezen metodični pristop ter med drugim še individualizirano poučevanje. Učitelj zagotavlja 

vrsto pogojev, da bo vsak učenec lažje maksimalno razvil svoje bralne potenciale. 

Učna motivacija je miselna, vedenjska in čustvena naravnanost za učenje, ki se dogaja v učencu 

ter je osrednji vir lastnega motivacijskega delovanja. Motivacijo lahko krepimo in spodbujamo 

z motivacijskimi spodbudami ter tako pripomoremo k večji motiviranosti učencev, lahko pa jih 

za delo in učenje tudi demotiviramo in s tem pripomoremo k nemotiviranosti za učenje. M. 

Juriševič (2012) motivacijske spodbude deli v dve večji skupini, ki se medsebojno prepletata: 

 didaktične motivacijske spodbude, kamor sodi organizacija učnega okolja in učenja, učne 

metode, izbira nalog, didaktični material idr. 

 psihološke motivacijske spodbude, ki so lahko v obliki nudenja učne podpore, dajanja 

sprotnih povratnih informacij, usmerjanja v območju učenčevega bližnjega razvoja, učitelja 

kot modela, vzora in partnerja med učencem ter starši idr. 



 

18 

 

Motiviranost učencev se deli na dve ravni, ki se lahko tudi medsebojno prepletata. Prva raven 

učenčeve motiviranosti je povezana z motivacijsko strukturo, ki jo lahko učitelj prepozna glede 

na njegovo učenje v šoli. Druga raven pa je povezana s psihološko naravnanimi motivacijskimi 

spodbudami, ki učenca spodbujajo ali odvračajo od učenja in je povezana s socialnim okoljem 

(Juriševič, 2012). 

 

3.1 Dejavniki motivacije za branje 
 

Rasinski idr. (2004) opisuje pomembnost tekočnosti branja, saj po njegovem ta pogojuje 

bralno motivacijo učencev, ki se izkazuje tudi v interesu za bralne aktivnosti, v količini 

prebranega gradiva, ki pa je prav tako povezana s širjenjem besednega zaklada. Nezmožnost 

branja količine besedila do konca v določenem času, ko drugi vrstniki preberejo besedilo,  

pogojujejo stres in izogibanje bralnim aktivnostim. 

Motivacijski dejavnik je pomembna sestavina pismenosti. S. Pečjak, N. Bucik, A. Gradišar in 

C. Peklaj (2016) navajajo ugotovitve Harrisa in Sipaya (1979), da je prav interes posameznika 

tisti, ki bralca najbolj motivira. Poudarila sta, da mora učenec ob branju občutiti zadovoljstvo, 

občutek varnosti, napredek ter biti sprejet in potrjen v socialnem okolju. 

Učenci, ki počasi berejo, so običajno za branje manj motivirani. Branje jim predstavlja 

negativno izkušnjo, kar jim dodatno znižuje interes za branje in zmanjšuje možnost razvijanja 

tekočnosti branja. 

 

M. Juriševič (2006) je raziskovala učno motivacijo v odnosu do učenja in učne uspešnosti. 

Opredelila je naslednje sestavine učne motivacije: interes za učenje, učenje kot vrednota, 

pomembnost učenja kot izziv, učna samopodoba, zunanje spodbude za učenje, atribucije za 

učno uspešnost in neuspešnost ter motivacijski cilji. 

Sestavine učne motivacije, ki oblikujejo motivacijske naravnanosti učencev, so specifične 

kombinacije in so pri posameznem učencu prisotne v različni intenziteti (Juriševič, 2012). 

Motivacijske naravnanosti (Juriševič, 2006) deli na tri skupine: 

 nemoč in izogibanje (odsotnost nadzora nad lastnim učenjem, izogibanje učenju in učni 

neuspešnosti),  

 zunanja motivacijska usmerjenost (doseganje ciljev je v povezavi z nagrajevanjem, 

tekmovalnostjo ali ocenami), 

 notranja motivacijska usmerjenost (zainteresirani za šolsko učenje, ki je kot vrednota, 

rešujejo tudi zahtevnejše učne naloge). 
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Motivacijske usmerjenosti se vidijo v vedenju učencev, ki so združene v specifične kombinacije 

imenovane kot motivacijski vzorec, ki je kontekstno pogojen in vpliva na učno vedenje ter na 

učno uspešnost (Juriševič, 2012). 

Zgoraj opisana motivacija je prikazana na sliki 2. 

 

Slika 2: Integrativni model učne motivacije (Juriševič, 2012, str. 18) 

S. Pečjak (2006) povzema po različnih tujih avtorjih dejavnike bralne motivacije na notranje 

in zunanje, ki se medsebojno prepletajo. Omenjene dejavnike motivacije za branje bomo 

predstavili v nadaljevanju magistrskega dela. 

 

3.1.1 Notranja motivacija 

 

Prvine notranje motivacije so kompetentnost, interes, zatopljenost bralca v branje in prepričanje 

bralca o pomembnosti besedila. Kompetentni bralci imajo prepričanje, da lahko preberejo 

bralno nalogo do konca in zaupajo v lastne bralne zmožnosti. Bralec, ki je motiviran, namenja 

besedilu usmerjeno pozornost, je miselno aktiven, vztraja in je čustveno vključen v branje. 

Bralec je zatopljen v branje, kadar je izrazito osredotočen na besedilo (Pečjak, 2010). 

V empiričnem delu magistrskega dela smo skušali vplivati na učenčev interes za branje, pri 

čemer je bil učenec čustveno in aktivno vpleten v branje s pomočjo didaktične igre.  

Raffini (2003) opisuje gonila učenčeve notranje motivacije: 

 avtonomijo/samovladje – učenčeva potreba po nadzoru nad lastnimi odločitvami,  

 kompetentnost/usposobljenost – opravljene dejavnosti dajejo občutek uspešnosti, 

 pripadnost/povezanost – daje občutke vpletenosti v nekaj višjega, 
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 samospoštovanju – dobro počutje in zadovoljstvo s samim seboj,  

 vpletenosti/stimulaciji – doživljanje zadovoljstva ob lastnem početju.  

(Deci in Ryan, 2002, v Juriševič, 2012, str. 61–62) navajata pozitivne učinke spodbujanja 

notranje motivacije: 

 »spodbujanje eksperimentiranja in dajanja pobud, 

 spodbujanje za spoprijemanje z izzivi, raziskovanje novih idej, vztrajanje pri zahtevnih 

nalogah, 

 omogočanje optimalnih izzivov (ne pretežkih, ne prelahkih), 

 posredovanje povratnih informacij brez vrednostnih ocen o učenčevi osebnosti, 

 smiselno utemeljevanje želenih ravnanj oziroma pričakovanega vedenja, 

 sprejemanje čustev, 

 organiziranje sodelovalnega učenja«. 

Izbrani učenci so brali pripravljene naloge in se preizkušali v razumevanju prebranih vsebin. 

Igra jim je dajala občutek pripadnosti in socialne sprejetosti. 

 

3.1.2 Zunanja motivacija 

 

Zunanje motiviran učenec bere za priznanje, za dosežek, da tekmuje z drugimi, da lahko 

sodeluje v socialnih aktivnostih itd. Kadar posameznik doseže željeni cilj, preneha z branjem 

(Pečjak, 2010).  

V motivacijskem procesu sodelujejo motivacijski pobudniki in motivacijski ojačevalci. Med 

motivacijske pobudnike, ki začenjajo motivirano vedenje, prištevamo poleg vrednot interes za 

branje, cilje in zaznavanje zahtevnosti naloge. Vrednote usmerjajo motivacijo glede na to, kako 

pomembno je učencu učenje in kako ceni rezultate svojega učenja v smislu vrednote znotraj 

njegovega vrednostnega sistema in znotraj njegovega socialnega okolja. Motivacijski 

ojačevalci, ki vzdržujejo motivirano vedenje od začetka do konca, so samopodoba, atribucije, 

konstruktiven pristop k učenju in obrambno vedenje (Juriševič, 2012).  

Učenci, ki izhajajo iz manj spodbudnega socialnega okolja, potrebujejo več pozornosti in 

razumevanja njihove situacije. Učenci s posebnimi potrebami lahko izberejo obrambno 

vedenje, kajti zaradi nemoči in nekompetentnosti stopnjujejo svojo pasivnost.  
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4 METODA POUČEVANJA Z DIDAKTIČNO IGRO  
 

»Duh, skupnost in čustva – to so trije pomembni temelji, iz katerih raste močna osebnost« (Kolb 

in Miltner, 2005, str. 8). Avtorja navajata duh kot intelektualno komponento (sposobnost 

kombiniranja in reševanja problemov, spomin, zmožnost koncentracije in zaznavanje). 

Skupnost navajata kot socialno kompetentnost, kar pomeni shajati z drugimi in se znajti v 

skupini ljudi. Čustva pa oblikujejo otrokovo doživljanje, izražanje in samoregulacijo. 

Didaktična igra z branjem vsebin omogoča učencem, da razvijajo bralne spretnosti v socialni 

medvrstniški povezanosti, pri tem pa branje doživljajo kot igro. Pri igri in branju niso vedno 

uspešni, kar jim daje priložnosti za obvladovanje negativnih čustev in reševanje morebitnih 

nestrinjanj pri poteku igre. 

Izberemo lahko igro kot metodo pri poučevanju učno-vzgojnih vsebin. Kolb in Miltner (2005) 

trdita, da si zapomnimo 90 % tistega, kar sami praktično preizkusimo.  

Metoda je oblika načrtnega, premišljenega dejanja, ravnanja ali mišljenja za dosego 

zastavljenega cilja (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000). Izbira metode mora ustrezati 

zastavljenim učno-vzgojnim ciljem in individualnim potrebam učencev.  

Kombinacija različnih metod poučevanja, ki imajo vsaka svoj namen, so lahko najmanj enako 

ali še pomembnejše kot sama snov (Galeša, 1995).  

P. Pucelj Lukan (2011) v knjigi Mladinsko delo v teoriji in praksi razvršča metode po naslednjih 

kriterijih: 

 pasivni ali aktivni udeleženci (statična ali dinamična), 

 glede na ciljno skupino (posameznik ali skupina), 

 tehničnih možnostih (prostor, pripomočki), 

 vsebini (seznanitev, poglabljanje) in 

 glede na cilje metod (učenje, osebna rast, vsebina idr.). 

Znanje, ki si ga je posameznik pridobil na aktiven način, lažje uporabi v drugi situaciji, saj se 

je že praktično preizkusil. V dinamični metodi dela udeleženci sodelujejo, so aktivni, ustvarjajo 

proces in odkrivajo novo znanje, kar posamezniku omogoča izkušnjo. Transfer učenja je večji, 

če je pridobljen skozi pozitivne izkušnje in ustrezni motivaciji. Tako učenje ima večji učinek, 

saj se posameznik v procesu učenja preizkusi, v situacijo se vživi in išče rešitve. 

Z učenci je potrebno načrtno ustvarjati priložnosti, v katerih bodo morali brati (Jenko, 2016). 

Učitelj naj spremlja svoje delo, ga opazuje ter spreminja v refleksivno dejavnost ali 

raziskovalno poučevanje (Grosman, 2006). 
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K. Kesič Dimič (2010) navaja v svojem delu različne igre, pri katerih bodo učenci bolj 

motivirani za branje.  

Učenci se s pomočjo igre urijo in izboljšujejo v branju, saj so aktivni bralci v ponavljajočih in 

novih bralnih socialnih situacijah, ob igri pa so sproščeni. 

 

4.1 Opredelitev didaktične igre 
 

»Didaktična igra je igra, ki odgovarja vnaprej načrtovanim izobraževalnim ciljem, ki jih 

dosežemo z aktivno vlogo udeležencev« (Mrak Merhar idr., 2013, str. 13). Glede na aktivnost 

in vpletenost udeležencev lahko delimo didaktične igre na statične in dinamične metode dela. 

Učenci v didaktični igri vključujejo pretekle izkušnje, spoznajo nove vsebine, hkrati pa 

vrednotijo in razmišljajo, kaj so se naučili in doživeli pri igri. Z izvajanjem didaktičnih iger 

spodbujamo otrokovo kognitivno, afektivno in psihomotorično raven. Pri poučevanju z 

didaktičnimi igrami dobijo priložnost tudi učenci s šibkejšim predznanjem (Mrak Merhar idr., 

2013). Vse igre med drugim vsebujejo tudi elementa naključja in sreče, kar poveča možnost 

uspeha vsem udeležencem. 

T. Krapše (1998) opisuje pozitivne komponente didaktične igre v procesu poučevanja ob 

socialni, emocionalni, diagnostični, preverjanju in ocenjevanju znanja ter kognitivni funkciji. 

Socialna funkcija omogoča učencu razviti kritičen pogled na svet in  sprejemati razlike med 

ljudmi. »Zmožnost empatičnega vnašanja v vlogo drugega omogoča igralcu natančno 

prepoznavanje lastne vloge, ki v vsakdanjem življenju ni le igra, in v vloge drugih, ki jo kot 

zunanji opazovalci v vsakodnevnih situacijah velikokrat niti ne zaznamo« (Krapše, 1998, 

str.14).  

Pri načrtovanju iger moramo upoštevati tudi vidik emocionalne funkcije. Pri učencih, starih 

od 7 do 10 let, je razvoj samopotrjevanja, samozaupanja in oblikovanja pozitivne samopodobe 

eno temeljnih področij v razvoju osebnosti. Učenci v omenjeni starostni skupini si oblikujejo s 

pozitivnimi ali negativnimi izkušnjami v šoli svojo sliko predvsem z vidika zadovoljevanja 

pričakovanj drugih in pričakovanja učitelja. Vodilo vključenih v didaktično igro je pozitivna in 

notranja motivacija in ne posameznikova tekmovalnost. Uspeh in dobljeni rezultat v didaktični 

igri naj bo rezultat skupnih moči, kar je pogosto življenjski moto vseh ljudi v družbi. Ob 

sodelovalnem delu skozi didaktično igro pri pouku si učitelj pridobi različne informacije o 

učencu. Diagnostična funkcija omogoča  opazovanje učenčeve verbalne in neverbalne 

komunikacije, tolerantnost, spoštovanje sovrstnika, zmožnost razumevanja in sprejemanja 

pravil, strpnosti med igro in drugo, medtem ko se učenec tega niti ne zaveda. Učitelj ima 
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možnost prepoznati proces mišljenja otroka v spontani situaciji, kar mu omogoča prilagoditi 

didaktiko pri premagovanju učnih ovir s pomočjo učenčevih močnih področij. Funkcija 

preverjanja in ocenjevanja je zelo pomembna komponenta didaktične igre, saj to področje 

povzroča nekaterim učencem stresno situacijo in jih spravlja v čustveno stisko. Sistematično 

opazovanje učencev pri didaktični igri omogoča preverjanje in ocenjevanje kognitivnih in 

ostalih komponent. Posameznikove dosežene ocene, ki so bile pridobljene v stresnih situacijah, 

se razlikujejo od tistih, ki so bile pridobljene v sproščenem okolju. Socialno kognitivni konflikt, 

ki ga opisuje Piaget v razlagi razvoja otrokovega pojmovnega mišljenja, ki nastane pri 

skupinskem sodelovalnem učenju, je možno doseči tudi z didaktično igro. To pa daje veliko 

večjo vrednost kot samo učiteljevo posredovanje učne snovi (Krapše, 1998). 

 

4.2 Uporaba in namen didaktične igre  
 

Igra je dejavnost, v kateri učenec sodeluje zaradi lastnega zadovoljstva, ne glede na njen končni 

rezultat in ni neposredno vezana na zahteve okolja ali zadovoljevanje potreb (Zupančič, 1999).    

Konkretne učne cilje, ki so zastavljeni v didaktični igri, lahko delimo na izobraževalne in 

vzgojne cilje. Tako kot pri drugih učnih metodah je potrebno načrtovati in umeščati didaktično 

igro v učni proces s celotno učiteljevo pripravo glede na zastavljene učne cilje. Konkretne 

izobraževalne cilje v didaktični igri lahko učitelj tudi preveri in oceni. Učenci se ob igri običajno 

ne zavedajo procesa učenja, saj so čustveno in emocionalno močno prevzeti in vpleteni v igro 

(Mrak Merhar idr., 2013). 

 

 

Didaktično igro sestavijo učitelji, ki jo prilagodijo za doseganje učnih ciljev. Za reševanje 

nalog, ki jih vsebuje didaktična igra, vlaga učenec intelektualni napor, saj ima igra vsebino, 

potek in problemsko nalogo. Konec igre učencu prinaša različne emocije in refleksijo, učitelj 

pa spremlja dosežene vzgojno-izobraževalne namene, ki jih je učenec dosegel (Tomić, 2002). 

Zaradi namena uporabljene didaktične igre mora učitelj vedeti, kaj namerava z izbrano igro 

doseči.   

Pristop poučevanja z didaktičnimi igrami je pomemben za učenca in učitelja, saj so lahko v igri 

dejavnosti prilagojene predvsem učenčevim individualnim zmožnostim (Horvat, 2001). 

I. Mrak Merhar idr. (2013), navajajo, da so didaktične igre tudi primerne za učence, ki imajo 

manj predznanja in nižje sposobnosti. Tem učencem daje igra priložnost, da si pridobijo 

izkušnje v različnih situacijah.  
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Metoda poučevanja z didaktično igro pozitivno vpliva na vzdušje v razredu in je učinkovita le 

takrat, kadar jo izvede strokovno usposobljen učitelj (Pollard in Duvall, 2006). 

Učna uspešnost in bralna motivacija sta močno medsebojno povezani. Učenci, ki niso 

motivirani za branje, se izogibajo učnim situacijam, ki zahtevajo branje (Pečjak, Bucik, 

Gradišar in Peklaj, 2006). 

 

4.3 Povezanost didaktične igre in motivacije  
 

 

Učenci v nižjih razredih osnovne šole imajo zaradi različnih dejavnikov (razvojnih, socialnih, 

idr.) izrazito potrebo po igri, ki jim omogoča sproščeno učenje in občutek zadovoljstva. 

Didaktična igra ima pravila in dogovore, s katerimi se učenci navajajo na disciplino, vztrajanje 

in sprejemanje posledic. Med igro so učenci tudi čustveno aktivni in motivirani premagati ovire 

ter priti do cilja (Kepec, 2002). Didaktične igre morajo vzbuditi otrokovo zanimanje in 

radovednost, zato jih je potrebno prilagoditi razvojni stopnji učencev in njihovim zmožnostim 

(Tomić, 2002). Učenec se mora učiti na njemu ustrezen in prilagojen način s posredovanjem 

informacij preko različnih zaznavnih kanalov (Žgur, 2013). 

 

4.4 Didaktična igra in razvijanje tekočnosti branja 
 

T. Krapše (1998) opisuje didaktično izvedbo poučevanja, ki bi lahko prispevala k večji 

učinkovitosti pouka. Funkcionalnost didaktičnih iger in doseganje željenih ciljev skozi igro se 

kaže na kognitivnem (področju znanja), funkcionalnem (področju razvoja spretnosti) ter na 

področju razvoja stališč in vrednot.  

Cilj didaktičnih iger je doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev, ki jih je potrebno preverjati. 

Motivacija, akcija in refleksija naj bi bila pri posamezni igri v razmerju 1 : 2 : 3 (Tomić, 2002). 

Za razvijanje tekočnosti branja je potrebno vztrajno in veliko brati, zato morajo didaktične igre, 

ki sledijo tem učnim ciljem, vsebovati naloge, ki zahtevajo branje. Razmerje v sestavi 

didaktične igre je v našem primeru zastopano med akcijo in refleksijo v korist akcije. Branje je 

v naših didaktičnih igrah zastopano v največjem deležu. Učenci, ki berejo počasi, so običajno 

manj motivirani za branje. Branje jim predstavlja negativno izkušnjo, kar jim dodatno znižuje 

zanimanje za branje in zmanjšuje možnost razvijanja tekočnosti branja. Učenci se s pomočjo 

didaktične igre urijo in izboljšujejo v branju, saj so aktivni bralci v ponavljajočih in novih 

bralnih socialnih situacijah, ob igri pa so sproščeni. 
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II EMPIRIČNI DEL 
 

5 OPREDELITEV PROBLEMA, CILJI RAZISKAVE IN 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

5. 1 Opredelitev problema 
 

Učenci, ki so usmerjeni v prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z NIS, zaradi različnih 

dejavnikov pogosto počasi berejo, prebrane vsebine slabše razumejo in so manj motivirani za 

branje. Bralne težave, ki vztrajajo dlje časa, se pogosto razširijo na druga učna področja in lahko 

ogrožajo otrokov emocionalni ter čustveno-motivacijski razvoj. Učencem, ki imajo težave pri 

branju, povzročata dodaten pritisk učna snov in socialno okolje, kar lahko vodi v socialni umik 

ter poslabša motivacijo za učenje branja. Še posebej ranljiva je skupina otrok, ki izhaja iz 

kulturno drugačnega okolja ter otroci, ki so zaradi pomanjkanja materialnih in drugih dobrin 

prikrajšani. Učitelji morajo posvetiti več pozornosti prepoznavanju teh ranljivih skupin, saj je 

za načrtovanje potrebno poznati otrokovo doseženo znanje, predviditi največji možen napredek 

ter razumeti okolje, iz katerega otrok prihaja. 

Otrokovo stalno napredovanje je dober pokazatelj vzpostavljenega ravnovesja med 

poučevanjem, učenjem ter spodbudnim okoljem. Otroci so v šoli le malo časa, zato je vpliv 

domačega okolja precejšen. Za razvijanje otrokovih potencialov skrbi ožje in širše socialno 

okolje. Domače okolje pomembno vpliva na razvoj posameznega otroka. Kadar je to okolje 

spodbudno in skladno s kuturnim okoljem, značilnim za šolski prostor, lahko vpliva na otroka 

zelo ugudno.  

Težave se lahko pojavijo pri otrocih, kadar se njegovo kulturno in jezikovno okolje ne ujemata 

in ne dajeta otrokom zadostne podpore. Pri izbrani skupini učencev, ki sodelujejo v 

magistrskem delu, je napredek v veliki meri odvisen od pomoči izven družine. Tudi učenci, ki 

počasneje napredujejo in imajo učne primanjkljaje, potrebujejo več pozornosti, razumevanja ter 

pomoči pri razvijanju bralnih spretnosti v šolskem okolju.   

»Za celostno učenje je potrebno bogato učno okolje, ki je polno informacij in vzdušja, ki 

omogoča in spodbuja domišljijo, zabavo, pustolovščino, igro, humor, fantazijo, tveganje in 

pozitivno komunikacijo« (Mrak Merhar, Umek, Jemec in Repnik, 2013, str. 5). Za razvijanje 

tekočnosti branja smo izbrali didaktično igro, ki je motivirala učence za branje vsebin v igri. 
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Namen magistrskega dela je preveriti smiselnost uporabljene metode razvijanja tekočnosti 

branja z didaktično igro pri učencih v kombiniranem oddelku tretjega in četrtega razreda 

osnovne šole v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z NIS. 

 S. Pečjak (1993) navaja, da nizek socialno-ekonomski status ob sposobnostih in bralnih 

izkušnjah najmočneje vpliva na bralne dosežke otrok.  

Omenjeni dejavniki ovirajo učence, sodelujoče v empiričnem delu raziskave pri razvijanju 

tekočnosti branja in zmanjšujejo motivacijo za branje. Pri skupinskih oblikah dela s pomočjo 

igre se razvije spodbudna učna dinamika, ki ugodno vpliva na učence in njihovo učenje branja.  

 

5. 2 Cilji raziskave 

 
 

V okviru raziskave želimo: 

 na podlagi globalne ocene izbranega vzorca oblikovati, preizkusiti ter evalvirati program 

didaktičnih iger, ki bo vseboval enostavne in učencem prilagojene bralne vsebine, 

 preveriti vpliv bralnega treninga na področju tekočnosti branja učencev ter spremljanje 

njihovega počutja ob branju med didaktično igro in 

 izboljšati tekočnost branja in motivacijo za branje pri izbrani skupini učencev. 

 

5.3 Raziskovalna vprašanja 

 
 

Na podlagi navedenih ciljev raziskave smo si oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja; 

1. Kakšne so značilnosti branja in motivacije za branje pred začetkom treninga za izboljšanje 

branja s pomočjo didaktičnih iger pri izbranem vzorcu učencev? 

2. Kakšen je vpliv bralnega treninga s pomočjo didaktičnih iger na bralno tekočnost in bralno 

motivacijo pri izbranem vzorcu? 

3. Kakšne so prednosti in pomanjkljivosti izbranega programa z vidika učencev? 

6 METODE DELA 
 

V empiričnem delu magistrskega dela smo za izbrani vzorec izvedli multiplo študijo primera. 

Opazovali smo kvalitativne in kvantitativne spremenljivke ter za analizo rezultatov treninga 

branja s pomočjo didaktičnih iger izračunali opisno statistiko. 

 



 

27 

 

6. 1 Opis vzorca 
 

V namenskem izboru imamo pet devetletnih učencev, ki so opredeljeni kot otroci s posebnimi 

potrebami z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Začetnice učenčevih imen so zaradi varovanja 

osebnih podatkov izmišljene in uporabljene zaradi lažje interpretacije. Raziskavo smo izvedli 

na izbrani šoli, kjer se izvaja vzgoja in izobraževanje učencev v prilagojenem programu z NIS. 

Starši vključenih učencev v bralni trening so podpisali soglasje za sodelovanje za namene 

izdelave magistrskega dela. V empirični del raziskave smo vključili štiri deklice in enega dečka, 

ki so obiskovali kombinirani oddelek tretjega in četrtega razreda prilagojenega programa vzgoje 

in izobraževanja z NIS. Učenci so bili vključeni v bralni trening s pomočjo didaktičnih iger, ki 

je trajal šest tednov. Trije učenci živijo v velikih družinah in so iz različnih partnerskih zvez. V 

štirih družinah se je vsaj eden od staršev ali bratov/sester izobraževal v prilagojenem programu 

z NIS. Vsi učenci izhajajo iz socialno manjspodbudnega okolja, kar jih uvršča v rizično 

skupino. Ena deklica je tudi dolgotrajno bolan otrok. Dve učenki ponavljata tretji razred. Po 

oceni učiteljice vsi učenci počasi berejo in imajo nizko motivacijo za branje. Do konca 

raziskave so bralno značko opravili trije učenci. Pred raziskavo si je vsak učenec v 

štirinajstdnevnem intervalu zamenjal vsaj dve knjigi, katere smo skupaj izbirali glede na 

zahtevnost besedila. Učenci so imeli možnost povedati ustno obnovo pri pouku slovenščine in 

kasneje pri učiteljici, ki je vodila bralno značko. 

Kljub spodbujanju k branju s strani knjižničarke, učiteljice ter staršev so učenci vračali 

neprebrane knjige in iskali izgovore za omenjeno pasivnost. 

Učenka J je stara 9 let ter je učenka 3. razreda, ki ga letošnje šolsko leto ponavlja. Do meseca 

aprila je bila usmerjena v Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo petih ur na teden. Meseca maja je bila usmerjena v Prilagojeni program 

vzgoje in izobraževanja z NIS.  Učenka J je opredeljena kot otrok z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju in kot dolgotrajno bolan otrok. Ima izrazite težave  na področju pozornosti in 

koncentracije, zaradi česar prejema tudi zdravilo Ritalin. Medikamentno terapijo ima tudi 

zaradi epilepsije, ki se odraža kot absence. Učenka vsaj enkrat na dan kaže nepojasnjeno 

pasivnost in izrazito neodzivnost, ob tem se poti in jo hkrati zebe. Po tem pojavu je celo šolsko 

uro zelo utrujena, nakar lahko nadaljuje z učnim delom. Zaradi pasivnosti in neodzivanja v 

stanju absenc, prihaja učenka pogosto v konflikt s sošolci. Odsotnost intelektualnega delovanja 

je nepričakovana in nepojasnjena, pogosto se ujema z določeno zahtevo ali nalogo, ki jo mora 

J. opraviti. Knjige si izposoja v knjižnici, a jih doma ne prebere.  
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K je stara 10 let, je učenka 3. razreda, ki ga v letošnjem šolskem letu obiskuje drugič. Med 

drugim ima težave s fino motoriko in zelo šibko pozornostjo, kar se odraža na vseh področjih 

njenega funkcioniranja. Jezikovni razvoj poteka izrazito počasi, zaradi česar je po opisu staršev 

že razvila odpor do branja. Težave se kažejo pri ohranjanju pozornosti in nadzorovanju 

dejavnosti, ki jih pogosto ne dokonča. Bere zelo počasi (daljše besede še zloguje) ter monotono 

in ločil pogosto ne upošteva. Pri branju naredi še vedno precej napak, ki jih občasno sama 

popravi. Razumevanje prebrane vsebine je zaradi počasnega branja oteženo. Bralne značke ni 

opravila. Na osnovi učiteljevih opažanj in izdelavi domačih nalog lahko sklepamo, da za  branje 

ni motivirana. Pri šolskem glasnem branju dobro sodeluje.  

A je stara 9 let in je učenka 4. razreda. Ima težave v prilagoditvenih spretnostih, ki se odražajo 

na vseh področjih. Funkcionira v izrazito upočasnjenem psihomotoričnem tempu. Pri učenju 

potrebuje veliko spodbud in varno učno okolje, sicer ne sodeluje. Učenka A ima razvito tehniko 

branja, prebrano vsebino razume. Starši poročajo, da doma malo bere in ni motivirana za branje.   

U je učenec 4. razreda in je star 9 let. Izrazite težave ima na področju organizacije in načrtovanja 

dejavnosti. Njegova pozornost je odkrenljiva in kratkotrajna. Učenec U ima slabo razvito 

besedno in  pojmovno znanje ter večje težave pri reševanju že enostavnih socialnih situacij. Pri 

učenju potrebuje potrditev in spodbudno učno okolje, sicer kaže odpor in ne sodeluje. Po oceni 

učiteljice ima dobro razvito tehniko branja, prebrano razume in ustrezno obnovi. Učenca je 

potrebno usmeriti v branje vsebin, ki ga zanimajo, saj je takrat bolj motiviran za branje. Bralno 

značko je opravil s pomočjo zunanjih spodbud. 

Ž je učenka 4. razreda in je stara 10 let. Njena pozornost je zelo odkrenljiva in kratkotrajna. 

Ima primanjkljaje na področju vidno-prostorske orientacije in vidne analize, kar se odraža tudi 

v napakah pri branju. V socialnih situacijah ima težave v organizaciji, odločanju, presojanju in 

predvidevanju, kar se kaže v neprilagodljivem vedenju in neustreznem čustvovanju. Med 

poukom potrebuje potrditve in stalno pozornost, sicer moti pouk z vedenjem, ki ni povezano z 

učnim procesom. Njena tehnika branja je ustrezno razvita, pri tem se pojavljajo napake, ki jih 

ob ponovnem branju ali iskanju napak pogosto popravi. Daljše branje jo utrudi, zaradi česar 

naredi še več napak. Razumevanje prebranega je dobro. Učenka sama pripoveduje, da ni 

motivirana za branje. Bralno značko je opravila. 
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6. 2 Uporabljen instrumentarij 
 

 

Za oceno motivacije smo uporabili Vprašalnik bralne motivacije za mlajše učence – VBM-ml 

(Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006). Hitrost in natančnost branja učencev smo ocenjevali 

s pomočjo Testa motenj branja in pisanja – Besede I in Besede II (Šali, 1975) in Preizkusom 

tekočnosti branja, ki temelji na kurikulumu (Deno, 2003 in Connell, 2005). Avtorsko smo 

oblikovali ocenjevalni list Počutje ob branju z namenom spremljanja učenčevega počutja ob 

branju po izvedenem bralnem treningu.  

6.2.1 Vprašalnik bralne motivacije za mlajše učence  

 

V raziskavi nas je zanimalo, kako so za branje učenci v izbranem vzorcu motivirani pred 

začetkom treninga branja in na koncu raziskave po razvijanju branja s pomočjo didaktičnih iger. 

Uporabili smo Vprašalnik bralne motivacije za mlajše učence (priloga 1), ki je predstavljen v 

priročniku Bralna motivacija v osnovni šoli: merjenje in razvijanje. Vprašalnik ima ustrezne 

psihometrične značilnosti (je veljaven in zanesljiv). Namen vprašalnika je ugotoviti bralno 

motivacijo pri učencih 4. in 5.  razreda devetletne osnovne šole (Pečjak idr., 2006). Potrebno je 

upoštevati, da učenci, ki sodelujejo v naši raziskavi, ne pripadajo isti populaciji.  

Pričakujemo, da imajo zaradi različnih socialnih in drugih dejavnikov nižjo motivacijo za 

branje. Vprašalnik sestavlja 26 postavk, ki so razporejene v tri faktorje: 

   interes za branje, 

  zaznavanje branja kot težke aktivnosti in  

  kompetentnost pri branju  

V empiričnem delu raziskave nas je zanimal predvsem učenčev interes za branje, ki po mnenju 

avtorjev Harrisa in Sipaya (1979) najbolj motivira bralca. V nadaljevanju bodo predstavljene 

samo postavke, ki merijo interes za branje, ostale so prikazane v prilogi 1.  

S. Pečjak idr. (2006) so določili postavke, ki ugotavljajo interes za branje; 

 V branju uživam. 

 V primerjavi z drugimi sošolci v razredu več berem. 

 Razveselim se, če dobim knjigo za darilo. 

 Če je knjiga zanimiva, lahko sam preberem tudi debelo1 knjigo.  

 Iz knjig se lahko veliko naučim. 

 Knjige so zanimive. 
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 Ob branju se zabavam. 

 Berem tudi, če me nihče ne spomni. 

 Pred spanjem rad kaj preberem. 

 Hodim v knjižnico in si izposojam knjige. 

 Rad sodelujem pri bralni znački. 

 S prijatelji in prijateljicami se rad pogovarjam o tem, kaj berem. 

 Berem tudi knjige, ki jih ni treba brati za šolo. 

1 Knjiga z veliko tiska brez slik. 

 

Učenci odgovarjajo na trditve, ki jih učitelj prebere in pojasni njen pomen. Učenec po 

poslušanju sam odgovori z barvanjem slikovnega simbola, ki  ustreza njegovemu odgovoru. 

Izbira med tremi odgovori ter pobarva samo en simbol (Pečjak idr., 2006):  

– če zate trditev drži, pobarvaš  ,  

– če trditev včasih drži, včasih ne, pobarvaš  , 

– če zate NE drži, pa pobarvaš    . 

Postavke vrednotimo po ključu:  

     _      drži – 3 točke; 

–   včasih drži, včasih ne drži – 2 točki; 

–   ne drži – 1 točka. 

 

 Vrednotenje Vprašalnika bralne motivacije 

Vrednotenje poteka po korakih za vsakega učenca posebej; 

(1.)  Ocenjevalec sešteje vrednosti surovih točk za faktor, ki meri interes za branje. 

(2.)  Točke interesa za branje so osnova za iskanje podatka T-vrednosti v ustrezni tabeli 

(deček/deklica). 

(3.)  T-vrednosti, glede na vrstniško populacijo, na podlagi katerih naredimo opisno oceno 

interesa za branje: 

–  manjše od 40 pomenijo podpovprečen rezultat, 

–  med 40 in 60 pomenijo povprečen rezultat,  

–  nad 60 pomenijo nadpovprečen rezultat. 

(4.)  Rezultati vseh treh faktorjev T-vrednosti in pripadajočih ocen oblikujejo skupno oceno 

bralne motivacije za posameznega učenca. 

(5.)  Rezultati predstavljajo osnovo za načrtovanje pomoči posameznemu učencu 
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Norme interesa za branje za dečke in deklice, ki se izobražujejo v 4. razredih osnovne šole so 

predstavljene v tabeli 4. 

 

Tabela 3: Norme interesa za branje v 4. razredu (S. Pečjak in dr.,2006) 

 

DEČKI DEKLICE 

 

Surove 

vrednosti 

v točkah 

Interes za branje glede na 

T-vrednost 

 

(N = 512) 

 

Surove 

vrednosti 

v točkah 

Interes za branje glede na 

T-vrednost 

 

(N = 512) 

9–12 T-vrednosti pod 2 

Brez interesa za branje 

9–19 T-vrednosti pod 3 

Brez interesa za branje 

13–29 T-vrednosti pod 40 

Podpovprečen interes 

20–31 T-vrednosti pod 40 

Podpovprečen interes 

30–37 T-vrednosti med 40 in 60 

Povprečen interes 

32–38 T-vrednosti med 40 in 60 

Povprečen interes 

38–39 T-vrednosti nad 60 

Nadpovprečen interes 

39 T-vrednosti nad 60 

Nadpovprečen interes 

 

Rezultate Vprašalnika bralne motivacije, ki smo jih pridobili pri izbrani skupini pred bralnim 

treningom, smo primerjali in analizirali z rezultati ob koncu raziskave.  

6.2.2 Preizkus tekočnosti glasnega branja, ki temelji na kurikulumu 
 

Zanima nas, kako hitro in natančno berejo učenci na začetku raziskave in po izvedenem bralnem 

treningu. Zaradi učenčevih individualnih razlik je smiselno meriti, spremljati ter prikazati 

dobljene rezultate za vsakega učenca posebej. V magistrskem delu smo natančneje merili 

napredek tekočnosti branja s CBM-preizkusom tekočnosti glasnega branja, ki temelji na 

kurikulumu. Merjenje smo opravili na začetku in na koncu raziskave, ki je trajala šest tednov. 

Za omenjeni preizkus smo uporabili (povzeto po Jurišić, 2016): 

 besedilo iz berila za razred, ki ga učenec obiskuje,  

 obrazec za učitelja (besedilo s številom besed v vrsti, priloga),  

 obrazec z dosežki učenca – tekočnost branja.  

 

1. Besedilo za učenca 

Za izvedbo preizkusa je potrebno pripraviti tri besedila ali odlomke, ki naj ne vsebujejo poezije, 

dramske vsebine in slikovnega gradiva. Berilo za določen razred vsebuje besede, ki so običajno 

prilagojene zahtevani bralni stopnji večina učencev, ki to knjigo uporabljajo. Na osnovi 

opazovanja smo izbrali besedila in odlomke iz beril za 3. in 4. razred. 
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2. Obrazec za učitelja (Priloga 2). 

Vsebuje natipkano besedilo, ki ima večji razmik med vrsticami, na koncu vsake vrste pa število 

vseh besed v vrsti. Večji razmik nam omogoča zapis napačno prebrane črke ali besede, kar nam 

omogoča tudi analizo napak. Število besed na koncu vrste nam omogoča hitro in enostavno 

štetje pravilno prebranih besed in število napak. 

 

3. Obrazec z dosežki učenca – tekočnost branja (priloga 3).  

Nas je zanimala tekočnost branja oziroma število pravilno prebranih besed v minuti branja. 

 

 Vrednotenje CBM-Preizkusa tekočnosti glasnega branja 

 

Vrednotenje prebranih besed v preizkusu tekočnosti branja (Jurišević, 2016); 

1. Vrednotimo vsako besedo 

• Vsaka beseda šteje kot ena beseda, ne glede na dolžino, tudi vezniki, predlogi.  

 

2. Besede upoštevamo kot pravilne in jih NE odštejemo  

       • Prebere, kot je napisano.  

• Popravi besedo, ki jo je prebral napačno.  

• Besedo prebere dvakrat (jo ponovi).  

• Prebere v narečju, z drugačnim naglasom.  

3. Besed NE upoštevamo kot pravilnih in jih odštejemo 

• Besedo prebere napačno (ne dekodira).  

• Zamenja glas/črko oziroma besedo.  

• Izpustil glas/črko.  

• Zamenja/obrne zaporedje črk v besedi.  

• Zastoj v branju je daljši kot 3 sekunde.  

4.    Posebnosti 

• Besedi, napisani z vezajem, se štejeta kot dve besedi (npr. črno-bel).  

• Kratice in številke štejemo kot besede.  

• Ne štejemo besed, ki jih učenec ni prebral (četudi je preskočil celo vrstico).  

• Besed, ki jih v besedilu ni in jih učenec doda, ne štejemo kot pravilno prebranih.  

• Branje naslova besedila ne merimo v 1 minuti.  

• Izpuščeno vrstico štejemo kot eno napako.  
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Rasinski (2004) navaja kriterije v zvezi s pravilnostjo branja, s katerimi razvršča bralce v tri 

naslednje ravni: 

 samostojni bralci so učenci, ki pravilno preberejo 97–100 % vseh besed (besedila, ki so 

primerljiva po težavnosti lahko učenci berejo samostojno, brez pomoči), 

 bralci na učnem nivoju so učenci, ki pravilno preberejo 90–96 % vseh besed (pri branju 

potrebujejo nekaj pomoči), 

 bralci na frustracijskem nivoju so učenci, ki pravilno preberejo pod 90 % vseh besed 

(besedila, ki so primerljiva po težavnosti, učenci ne uspejo učinkovito brati). 

 

Tabela 4: Kriterij tekočnosti branja (Barone in dr., 2005, v Pečjak, 2012, str. 60) 

KRITERIJ TEKOČNOSTI BRANJA 

 NETEKOČE DELNO TEKOČE TEKOČE 

NATANČNOST pod 90 % od 90 do 95 % nad 95 % 

RITEM - pogosto omahovanje,  

- številni premori, 

- pogoste ponovitve, 

- menjajoč ritem. 

- manj omahovanja, 

- nekaj premorov, 

- nekaj ponovitev, 

- delno enakomeren 

ritem. 

- redka                              

omahovanja,  

- redki premori, 

- enakomeren ritem. 

TEHNIKA  bere besedo za 

besedo 

 ne upošteva ločil 

 bere skupine besed 

in le izjemoma     

besedo za besedo 

 bere smiselne 

skupine besed, 

 upošteva ločila 

IZRAZNOST  monotono branje  branje z nekaj 

izraznosti 

 ustrezna izraznost 

 

Baron in sodelavci (2005) so v tabeli 3 uvrstili bralce z netekočim branjem, ki pravilno 

preberejo pod 90 % besed.  

Takšno branje je na frustracijskem nivoju, pri čemer imajo učenci poleg motivacije za branje 

lahko tudi druge težave (Rasinski, 2004). 

Tekoče berejo učenci, ki naredijo manj kot 5 % napak in zmorejo samostojno brati brez pomoči. 

Bralci, ki delno tekoče berejo so v tabeli 3 prikazani učenci, ki pravilno preberejo od 90 do 95 

% vseh besed, pri branju potrebujejo še pomoč, njihovo branje pa je na učnem nivoju. 
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6.2.3 Test motenj branja in pisanja –preizkusa Besede I in Besede II 

 

Test motenj branja in pisanja je namenjen različnim preizkusom preverjanja branja, stranskosti, 

orientaciji, slušnemu razločevanju, slušnemu razčlenjevanju, pisanju in neposrednemu 

slušnemu pomnenju. Norme so standardizirane iz leta 1975. Preizkus lahko uporabimo za 

merjenje hitrosti in pravilnosti branja določenega izbora besed. Hitrost branja je izražena kot 

čas, potreben za branje celotnega besedila (priloga 4) (Šali, 1975).  

Zaradi enostavnega in hitrega pregleda branja besed, pri katerih se učenci pogosto zmotijo, smo 

uporabili le preizkus 8 – Besede I in preizkus 9 – Besede II (priloga 3). Omenjena preizkusa 

smo izvedli individualno z vsakim učencem posebej. Učenec je prejel naslednje navodilo: »Beri 

posamezne besede v stolpcu od zgoraj navzdol in nadaljuj z branjem v naslednjem stolpcu 

enako. Beri tako hitro, kot znaš«. Učitelj spremlja branje na svoji predlogi, kamor zapisuje 

napake in meri čas, v katerem je učenec prebral najprej Besede I, nato Besede II.  

 

 Vrednotenje preizkusov Besede I in Besede II 

 

Izrazite težave na področju branja predstavlja učenčevo branje, ki traja več kot 210 sekund, pri 

katerem naredi več kot 15 napak. 

Število pravilno prebranih besed in čas branja pri učencih, ki so se preizkusili v branju Besed I 

in Besed II smo analizirali in primerjali v branjih pred in po bralnem treningu. Boljši rezultat   

za posameznega učenca po razvijanju branja predstavlja individualen napredek v branju 

izbranih besed. 

 

6.2.4 Ocenjevalni list Počutje ob branju 

 

Ocenjevalni list Počutje ob branju (priloga 5) je bil izdelan z namenom preverjanja počutja po 

vsakem izvedenem treningu branja. Učenci so po vsaki igri označili svoje počutje ob branju 

(simbol obraza in ključno besedo) v ocenjevalno lestvico, ki se je ujemala z njihovim počutjem 

ob branju vsebin med didaktično igro. Ocenjevalni list ponazarja tudi hišo, v kateri so učenci 

poiskali in označili obraz s pripadajočo ključno besedo. Učenci so ocenjevalni list poimenovali 

»Hiša počutja«.  
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 Vrednotenje ocenjevalnega lista Počutje ob branju 

 

Ocenjevalni list ima štiristopenjsko lestvico, pri kateri simbol obraza označen v kleti hiše 

predstavlja zelo slabo počutje ob branju, simbol obraza v pritličju slabo počutje ob branju, 

simbol obraza v prvem nadstropju dobro počutje ob branju in na podstrešju hiše označen obraz 

zelo dobro počutje ob branju med igro. 

 

6.3 Opis treninga za izboljšanje tekočnosti branja s pomočjo didaktičnih iger 
 

 

Na osnovi opazovanja otrok s posebnimi potrebami ugotavljamo, da je prisotnih več 

dejavnikov, ki otežujejo usvojeno snov uporabiti v novih situacijah. Prisotno je tudi 

pozabljanje, zaradi česar je smiselno uporabiti tudi metodo poučevanja z didaktično igro. 

Tekočnost branja se izboljša le pod pogojem, da učenci pogosto berejo, zaradi česar je potrebno 

v šoli izvajati več dejavnosti, ki zahtevajo branje. Učence lahko učitelj motivira za branje tudi 

z didaktično igro, ki vsebuje besedila za branje. Izvedli smo poučevanje z metodo didaktičnih 

iger, s katerim smo poskusili izboljšati tekočnost branja pri izbrani skupini učencev. Namen 

didaktičnih iger je bil, da učenci z veseljem sodelujejo v dejavnostih, ki jih igra ponuja. Naše 

igre so vsebovale vgrajena besedila, ki jih je učenec moral prebrati, razumeti in izvesti 

zahtevano nalogo. Vrstniki so poslušali branje in preverjali ustreznost razumevanja bralca. 

Razvila se je dinamična igra, v kateri so se medsebojno prepletali dejavniki branja, poslušanja, 

razumevanja vsebin in mnogo drugih socialnih interakcij. 

Trening je potekal vsak dan med poukom pri različnih predmetih in je trajal najmanj dvajset 

minut. Ure so bile izbrane glede na bralno vsebino in cilje, ki so jih vsebovale didaktične igre. 

Oblikovali smo več didaktičnih iger, v katerih so učenci razvijali različne spretnosti branja, 

poslušanja in izvajanja določenih nalog. Vsaka igra je bila zaključena enota, ki je vsebovala 

različne vzgojno-izobraževalne cilje. Učenci so lahko tudi izbirali med ponujenimi igrami, kar 

je povečalo interes za igro. Vsaka didaktična igra je bila razdeljena na uvodno motiviranje, 

akcijo in refleksijo na izvajanje igre.  

Cilj didaktičnih iger je bil predvsem motivirati učence za branje gradiv, ki jih je ponujala 

posamezna igra. Za doseganje zastavljenega cilja (razvijanja branja), je bilo potrebno izbrati 

učencem dovolj enostavna in razumljiva bralna gradiva. Bralne vsebine so se navezovale na 

učno snov, ki so jo učenci obravnavali pri različnih predmetih pogosto kot utrjevanje in 

ponavljanje vsebin. Poleg bralnih gradiv je bilo potrebno pripraviti zanimive didaktične igre, s 

katerimi smo povečali motiviranost za branje vsebin.  
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Iz razpoložljivih podatkov smo pripravili in izdelali didaktične igre, ki so vsebovale učne 

vsebine in cilje, ki so jih učenci že dosegli in usvojili. Namen didaktičnih iger je bil poleg 

razvijanja bralnih spretnosti učno snov tudi utrditi in ponavljati.  

 

Slika 3: Učenci pri branju in in iskanju rim 

Na sliki 3 vidimo kartice z vsebino in manjkajočim delom besede, ki se rima ter slikovno rešitev 

– oporo, ki so jih učenci po branju in poslušanju postavili v bralni par. 

Učenci so med didaktično igro razvijali poleg bralnih spretnosti še: 

– poslušanje, 

– pozornost in koncentracijo, 

– spomin, 

– vzdrževanje usmerjene dejavnosti do konca, 

– socialne spretnosti, 

– učenje ustreznega vedenja v novi igri. 

 

6.3.1 Uvodno motiviranje za igranje didaktične igre 
 

 

Učencem smo napovedali učno snov, ki jo bodo ponavljali in utrjevali s pomočjo igre (npr. 

značilnosti letnih časov). Najprej smo ponovili učno vsebino in jo po potrebi še utrdili. 

Naslednja faza je bila preverjanje razumevanja učne snovi, kar smo izvedli pri vsakem učencu 

individualno pred tablo. Potem, ko so učenci potrdili, da razumejo in poznajo značilnosti letnih 

časov, smo napovedali didaktično igro, povezano z letnimi časi. 

Predstavili smo celotno igro, pripadajoče pripomočke ter pravila igre. Učenci so v uvodnem 

delu igre zastavljali vprašanja in preverjali svoje razumevanje predstavljene igre. 
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 Za uvodni del didaktične igre, ki je potekala prvič, smo porabili precej časa, saj je bil podlaga 

in pogoj za sodelovanje učencev v igri. 

 

 

Slika 4: Učenci se preizkušajo v razumevanju navodil 

 

Na sliki 4 so učenci pozorni na branje vsebine v pripadajočem polju, na katerem je pristala 

učenkina figurica potem, ko je vrgla igralno kocko. Od učencev smo pričakovali, da poslušajo 

branje in se osredotočajo na prebrano vsebino ter da so aktivni med igranjem soigralcev. 

 

6.3.2 Didaktična igra 
 

 

V tem delu didaktčne igre se je pričel meriti čas igranja (najmanj 20 minut). Učenci so v igri 

zavzeto sodelovali in jo doživljali kot zabavo. Pri tem smo spremljali branje in skrbeli za 

ustrezen potek igranja, da so bili doseženi nameni in cilji didaktične igre. Nič jih ni motilo, da 

je igra vsebovala bralna polja in navodila, pri katerih je bilo potrebno zbrano in pozorno glasno 

brati ter poslušati. Branju je vedno sledila dejavnost, ki je zahtevala bralno razumevanje. Igralci 

so spremljali bralca v izvajanju dejavnosti in tako preverjali njegovo razumevanje. Ob koncu 

prvega kroga igre so se učenci pogosto želeli ponovno preizkusiti v igri.  
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Slika 5: Učenci pri didaktični igri Evakuacija 

Na sliki 5 vidimo, da so učenci imeli didaktično igro Evakuacija plastificirano, kar je 

omogočalo pritrditev igralnih figur na podlago. Zaradi stabilno pritrjenih figuric na igralnem 

polju so si učenci lahko obračali besedilo za branje proti sebi, pri tem pa se igralne figure niso 

podirale. 

 

6.3.3 Refleksija na igranje didaktičnih iger 
 

 

Učenci so bili ob končanju igre običajno zadovoljni in presenečeni, saj je vsaka igra imela tudi 

element tekmovalnosti in element sreče. Učenec, ki je prvi igro končal, je bil zadovoljen. Toda 

zmaga ni pomenila, da je najboljši v spretnosti igranja, zaradi česar na koncu ni bilo poraženca 

in slabe volje. Razplet pri posamezni igri jih je vedno znova presenetil, kar je vzbudilo dodatno 

željo in motiviranost za ponovno igro. Učenci ob didaktični igri niso doživljali branja kot učenje 

in razvijanje branja. Po vsaki igri so vsi učeneci dobili svojo predlogo s ,,hišo počutja” ob 

branju, na kateri so obkrožili obraz, ki je ustrezal njihovemu počutju med didaktično igro.  

Ob refleksiji na igro in ocenjevalni lestvici Počutje ob branju je obstajala možnost mešanja 

občutkov, ki so jih doživeli v procesu igranja. Učenci namreč niso bili vedno pri branju, 

poslušanju ali izvajanju dejavnosti uspešni, zaradi česar bi lahko doživeli negativna čustva.  

Učenci in njihovi starši so vedeli, da poteka vsak dan poučevanje s pomočjo didaktične igre. 

Kljub temu so učenci po vsaki igri postavili vprašanje: »Ali se bomo tudi jutri igrali«? 
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6.3.5 Zaključek bralnega treninga 

 

Bralni trening je trajal šest tednov. Didaktično igro so učenci uporabljali pri različnih predmetih 

in ob različnih urah. Pričakovanja učencev in želje po novi igri so me motivirale, da sem 

pripravila didaktične igre tudi za razvijanje matematičnih veščin. Na začetku bralnega treninga 

je bila na novo vpisana tretješolka J, ki je imela izrazite težave in primanjkljaje pri matematiki. 

Zaradi teh težav je tudi ponavljala 3. razred. Razvila je strah in naučeno nemoč, kar je dodatno 

zmanjševalo možnost razvijanja njenih matematičnih veščin. Didaktična igra ji je nudila nove 

možnosti učenja. 

 

6. 4 Obdelava podatkov 
 

Zaradi majhnega števila sodelujočih in individualnih razlik med otroki smo spremljali napredek 

na področju tekočnosti branja in počutja ob branju med didaktično igro za vsakega učenca 

posebej. Podatke, pridobljene z opravljenimi preizkusi, smo kvantitativno analizirali in  

primerjali rezultate na začetku z rezultati ob koncu raziskave. Rezultati so predstavljeni 

tabelarično, grafično in opisno. 

 

7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

 

7.1 Rezultati Vprašalnika bralne motivacije 
 

Učenci so prejeli natančna navodila za reševanje vprašalnika. Glasno smo brali posamezno 

postavko vsaj trikrat. Učenci so pri ocenjevanju postavili bralno ravnilo pod vsako brano trditev 

za pomoč pri barvanju v ustrezno polje. Učencem sem posamezno trditev pojasnila,  nakar so 

označili polje, ki je opisovalo njihove lastnosti v zvezi z branjem. Učenci so individualno 

ocenjevali trditve, kar jim je onemogočalo morebitno medsebojno zgledovanje.  

Točke smo sešteli in poiskali pripadajočo T-vrednost v predstavljenih normah interesa za branje 

v 4. razredu (S. Pečjak in dr., 2006).  
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Tabela 5: Rezultati Vprašalnika bralne motivacije pred in po bralnem treningu 

Učenec                                  INTERES ZA BRANJE  Rezultat 

 Surove točke 

pred BT 

Surove točke 

po BT 

T-vrednost pred 

BT 

T-vrednost po 

BT 

 

J 26 27 22 25 podpovprečen 

K 23 23 12 12 podpovprečen 

A 28 29 28 31 podpovprečen 

U 301 301 421 421 povprečen 

Ž 21 22 6 9 podpovprečen 

LEGENDA: 1 Vrednost za dečka 

              BT- bralni trening 
 

Rezultati v tabeli 5 prikazujejo, da je ocena interesa za branje pri dečku povprečna in bi se z 

eno vrednostjo manj surovih točk uvrstil med učenca, ki ima podpovprečen interes za branje 

glede na ostalo populacijo četrtošolcev, ki se izobražujejo v osnovnošolskem programu. 

Med deklicami je dosegla učenka A največji rezultat interesa za branje pred (T-vrednost 28) in 

po bralnem treningu (T-vrednost 31), kar pomeni  še vedno podpovprečen interes za branje. 

Najmanjši rezultat je pred in po bralnem treningu dosegla učenka Ž (T-vrednost 6 in 9), kar 

pomeni, da kaže podpovprečen interes za branje, glede na populacijo četrtošolcev značilnega 

razvoja.  

Učenci so bili kljub podpovprečnemu interesu za branje motivirani za razvijanje bralnih 

spretnosti s pomočjo didaktičnih iger, kar dokazujejo rezultati počutja ob branju (tabela 9). 

Didaktične igre sodijo  med zunanje motivacijske spodbude, saj so učenci prenehali z branjem, 

ko je bila igra končana. Motivacija za branje je sestavljena iz mnogo dejavnikov, na katere 

učitelji težko vplivamo. Našo raziskavo smo izvajali le kratek čas, kar nas je dodatno oviralo 

pri vplivanju in spreminjanju interesa za branje. 

7.2 Primerjava rezultatov CBM-Preizkusa tekočnosti glasnega branja  
 

Učenci so brali besedila, ki so bila izbrana iz berila za 3. in 4. razred osnovne šole za 

izobraževanje otrok v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z NIS. V tabeli 6 so 

prikazane povprečne vrednosti treh branj besedil, ki jih učenci pred merjenjem še niso brali. 
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Tabela 6: Rezultati Preizkusa tekočnosti glasnega branja 

GLASNO BRANJE BESEDILA V ENI MINUTI  

 

Učenec 

 

Število 

prebranih 

besed 

 

Število 

napak 

Število 

pravilno 

prebranih 

besed - PBM 

 

Relativna 

sprememba 

prebranih 

besed 

 

Delež pravilno 

prebranih besed  

v % 

Pred 

BT 

Po 

BT 

Pred 

BT 

Po 

BT 

Pred 

BT 

Po 

BT 

Pred 

BT 

    Po 

BT 

J 67 75 0 0 67 75 12 % 100 % 100 % 

K 18 24 3 4 15 20 33 % 83,3 %  83,3 % 

A 51 52 0 0 51 52 2 % 100 % 100 % 

U 60 58 2 2 58 56     - 3 % 96,6 % 96,5 % 

Ž 42 46 7 7 35 39 10 % 83,3 % 84,8 % 

Vsota 238 255 12 13 226 242 / / / 

Pov- 

prečje 

47,6 51 2,4 2,6 45,2 48,4 / / / 

Legenda: BT – bralni trening, PBM – pravilno prebrane besede 

 

Rezultati kažejo, da samo učenec U pri glasnem branju pravilno prebranih besed v minuti ni 

povečal števila besed po bralnem treningu. Učenec U je v obeh preizkusih naredil dve napaki 

in s tem dosegel 96,6 % delež pravilno prebranih besed, kar ga uvršča že v raven samostojnih 

bralcev (Rasinski, 2004). V skupino samostojnih bralcev sta se uvrstili tudi učenki J in A, ki 

sta dosegli 100 % delež pravilno prebranih besed v eni minuti. Učenka J je po BT povečala 

število prebranih besed za 8 in pri tem ni naredila nobene napake. Iz tega lahko sklepamo, da 

je izboljšala hitrost branja besedil, ki so po težavnosti primerljiva. Učenki bi bilo smiselno 

ponuditi za branje zahtevnejša besedila ter pri njih preizkusiti delež pravilno prebranih besed. 

Med bralce na frustracijskem nivoju sta se uvrstili učenki K in Ž, kar pomeni, da po kriteriju 

(Barone idr., 2005) netekoče bereta. Obe sta dosegli delež pravilno prebranih besed pod 90 %. 

Učenka K je v eni minuti prebrala pred BT le 18 besed, kar je v primerjavi s povprečnim 

rezultatom vrstniške populacije 53 prebranih besed v minuti, Oprešnik (2000, v Pečjak, 2010) 

zelo malo. 
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Legenda: BT - bralni trening 

 

Graf 1: Primerjava pravilno prebranih besed – PBM pred in po bralnem treningu 

Največji napredek v pravilno prebranih besedah po BT je dosegla učenka J, ki je z doseženimi 

67 besedami izboljšala rezultat na 75 pravilno prebranih besed v minutnem branju. Učenka J 

je najhitrejša bralka v skupini, ki izstopa tudi po tem, da je pred in po BT pravilno prebrala vse 

besede.  

 

 

Rezultati in primerjava pravilno prebranih besed celotne skupine pred in po razvijanju 

tekočnosti branja so prikazani na grafu 2. 

 

Legenda: PB – bralni trening 

Graf 2: Primerjava pravilno prebranih besed-PBM celotne skupine 
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Iz rezultatov na grafu 2 vidimo, da se je število pravilno prebranih besed celotne skupine pred 

in po BT povečalo za 16 besed. Rezultat kaže, da je bil uporabljen bralni trening učinkovit glede 

na celotno skupino otrok. Potrebno je poudariti, da se rezultat nanaša na izbrano skupino petih 

učencev in ga ne smemo posploševati na celotno populacijo. Uporabljen trening branja s 

pomočjo didaktičnih iger je potekal samo šest tednov, kar je za razvijanje tekočnosti branja 

prekratek čas, da bi bili učinki veliki. Zato bi bilo smiselno z vajami nadaljevati vsaj tri mesece. 

 

7.3 Primerjava rezultatov preizkusov BesedeI in BesedeII 
 

Iz tabele 7 je razvidno, da sta pri Besedah I dva učenca potrebovala manj časa za branje besed 

po končanem BT, pri čemer nista naredila nobene napake. Učenka K je zmanjšala čas branja 

Besed I za 3,3 %  po končanem BT, pri tem je naredila eno napako več kot pred BT. Najvejčji 

napredek je opazen pri učencu U, ki je čas branja izboljšal za 23,4 % ter pri učenki J, ki je 

prebrala Besede I za 20 % hitreje po BT, pri branju pa nista naredila nobene napake niti pred 

niti po BT. Napredek je viden tudi pri učenki Ž, ki je izboljšala čas branja za 11 % in zmanjšala 

število napak pri branju (iz 18 na 14), kar nakazuje na izboljšanje pri dekodiranju posameznih 

besed. A je podaljšala čas branja za 5,5 % po BT, v obeh primerih pa ni naredila nobene napake. 

 

 

Tabela 7: Rezultati preizkusa Besede I  pred in po končanem treningu 

 

Učenec 

BESEDE I Relativna 

sprememba Čas branja v sekundah Št. napak 

Pred BT Po BT Pred BT Po BT Čas branja 

J 70 s 56 s / /    -20 % 

K 123 s 119 s 7 8  -3,3 % 

A 90 s 95 s / /  5,5 % 

U 60 s 46 s / /   -23,4 % 

Ž 110 s        98 s 18 14 -11 % 

Skupaj / / 25 22 / 

Legenda: BT – bralni trening 

Analiza rezultatov celotne skupine je pokazala, da se je čas branja vseh učencev, ki so 

sodelovali pri treningu za izboljšanje branja s pomočjo didaktičnih iger, skrajšal v branju Besed 

I, hkrati pa se je zmanjšalo število napak s 25 na 22.   
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V tabeli 8 iz podatkov razberemo opazen napredek pri učencu U, ki je skrajšal čas branja besed 

II za 8 %, pri tem pa je naredil 4 napake več. Najdaljši čas branja besed II in največ napak sta 

naredili učenki K in Ž. Obe učenki sta brali po BT za 1 % hitreje, v obeh branjih pa sta naredili 

enako število napak. J in A sta izboljšali hitrost branja Besed II za 1 %, obe učenki sta naredili 

3 napake pri branju po BT. 

  
Tabela 8: Rezultati preizkusa Besede II  pred in po končanem treningu 

 

 

 

Učenec 

BESEDE II  

Relativna 

sprememba 

Čas branja v 

sekundah 

        Št. napak 

Pred BT Po BT Pred BT Po BT Čas branja 

J 124 s 123 s / 3 -1 % 

K 183 s 181 s 11 11 -1 % 

A 124 s 123 s / 3 -1 % 

U 65 s 60 s 1 5 -8 % 

Ž 186 s 184 s 7 7 -1 % 

Skupaj / / 19 29 / 

Legenda: BT – bralni trening 

 

Rezultati branja Besed II nakazujejo izboljšanje v hitrosti branja po BT, toda zvečalo se je 

število napak pri branju z 19 na 29. Besede II sestavlja nabor daljših besed, kar je možen razlog 

za večje število napačno prebranih besed. 

 

7.4 Rezultati ocenjevalnega lista Počutje ob branju  

 
 

V tabeli 9 so prikazani rezultati ocenjevalnega lista Počutje ob branju izbrane skupine učencev, 

ki so sodelovali v branju s pomočjo didaktičnih iger. Učenci so vsak dan po branju obkrožili 

obrazni simbol v delu hiše, ki je slikovno in z zapisom najbolj ustrezal njihovemu počutju ob 

branju. 
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Tabela 9: Rezultati ocenjevalnega lista Počutje ob branju 

 

Učenec 

 

Počutje ob branju v tridesetih dneh branja v % 

 zelo dobro dobro slabo zelo slabo 

J 26 (86,6 %) 3 (10 %) 1 (3,3 %) / 

K 30 (100 %) / / / 

A 28 (93,3 %) 2 (6,6 %) / / 

U 29 (96,6 %) / 1 (3,3 %) / 

Ž 30 (100 %) / / / 

 

Učenka J je ocenila 3-krat dobro počutje ob branju, en dan pa se je počutila slabo. J se je od 

vseh dni počutila zelo dobro 86,6 %. Učenka A se je dva dni počutila ob branju dobro, vse 

ostale dni pa zelo dobro. U se je počutil ob branju 29 dni zelo dobro, en dan pa je počutje ocenil 

s slabo. Presenečata K in Ž, saj sta izrazili zelo dobro počutje ob branju skozi celoten trening 

branja. Učenki sta se vse dni počutili ob branju zelo dobro kljub 83,3 % deležu pravilno 

prebranih besedah v minutnem branju besedila pred bralnim treningom. 

Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da je program didaktičnih iger spodbudno vplival na 

izbrano skupino učencev, saj so se ob branju največkrat počutili zelo dobro. Učenci so si želeli 

igre in branja tudi po končanju dejavnosti, za katero niso potrebovali nobenih spodbud.  

7.5 Rezultati ocenjevanj za posameznega učenca   

 
 

Rezultati merjenja pred in po bralnem treningu za posameznega učenca so prikazani v 10., 11., 

12., 13. in 14. tabeli. 
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Tabela 10: Zbrani rezultati za učenko J 

Učenka: J Začetek treninga Konec treninga  

Vprašalnik bralne motivacije:  

 interes za branje 

 

podpovprečen  

 

podpovprečen 

Delež pravilno prebranih besed / min 100 % 100 % 

Raven branja besedila (Rasinski, 2004): 

 samostojno (95–100 % točno) 

 poučevanje (90–94 % točno) 

 stresno (manj kot 90 % točno) 

 

samostojno 

 

 

samostojno 

Test MBP – Besede I: 

 relativna sprememba v hitrosti branja 

 število napak 

 

 

0 

 

-20 % 

0 

Test MBP – Besede II: 

 relativna sprememba v hitr. branja 

 število napak 

 

 

0 

 

-1 % 

3 

Ocenjevalni list Počutje ob branju: 

 zelo dobro 

 dobro 

 slabo 

 zelo slabo 

 

86,6 % 

10 % 

3,3 % 

 

V tabeli 10 vidimo, da je J izboljšala hitrost branja pri besedah I. Izbrano besedilo je brala 

samostojno, saj je brala s 100 % natančnostjo. Tako visok delež pravilno prebranih besed 

nakazuje, da bi bilo J smiselno ponuditi za branje zahtevnejše besedilo. Ovira za razvijanje 

bralnih spretnosti je njen podpovprečen interes za branje. Pri branju med didaktično igro se je 

v 86,6 % počutila zelo dobro, zaradi česar bi bilo potrebno z vajami branja s to metodo 

nadaljevati. Za bralno motiviranje potrebuje ustrezne spodbude in metode dela v šoli, potrebno 

pa bo tudi več sodelovanja s starši, saj bo le na ta način hitreje razvijala svoje bralne potenciale.  
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Tabela 11: Zbrani rezultati za učenko K 

 

Učenka: K Začetek treninga Konec treninga  

Vprašalnik bralne motivacije: 

 interes za branje 

 

podpovprečen 

 

podpovprečen 

Delež pravilno prebranih besed / min 83,3 % 83,3 % 

Raven branja besedila (Rasinski, 2004): 

 samostojno (95–100 % točno) 

 poučevanje (90–94 % točno) 

 stresno (manj kot 90 % točno) 

 

 

 

stresno 

 

 

 

stresno 

Test MBP – Besede I: 

 relativna sprememba v hitr. branja 

 število napak 

 

 

7 

 

-3,3 %  

8 

Test MBP – Besede II: 

 relativna sprememba v hitr. branja 

 število napak 

 

 

11  

 

-1% 

11 

Ocenjevalni list Počutje ob branju: 

 zelo dobro 

 dobro 

 slabo 

 zelo slabo 

 

100 % 

 

 

Delež pravilno prebranih besed uvršča K na stresno raven branja, kar lahko vidimo v tabeli 11. 

Rezultat tekočnosti branja je 83,3 %, ki nakazuje, da K potrebuje za razvijanje branja intenzivne 

vaje ter po zahtevnosti in dolžini primerna besedila. Njene bralne zmožnosti zahtevajo 

prilagojeno poučevanje in ustrezne motivacijske spodbude s strani strokovnjaka specialno 

pedagoške stroke. Tudi s starši je potrebno sodelovanje, saj K potrebuje intenzivne bralne vaje 

ustreznega besedila tudi v domačem okolju. Učenka je po pripovedovanju staršev doma 

nemotivirana za branje. V šoli se je kljub težavam pri branju med didaktično igro počutila zelo 

dobro, kar je spodbudna informacija za nadaljevanje razvijanja branja. 
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Tabela 12: Zbrani rezultati za učenko A 

Učenka: A Začetek treninga Konec treninga  

Vprašalnik bralne motivacije: 

 interes za branje 

 

podpovprečen 

 

podpovprečen 

Delež pravilno prebranih besed / min 100 % 100 % 

Raven branja besedila (Rasinski, 2004): 

 samostojno (95–100 % točno) 

 poučevanje (90–94 % točno) 

 stresno (manj kot 90 % točno) 

 

samostojno 

 

 

samostojno 

Test MBP – Besede I: 

 relativna sprememba v hitr. branja 

 število napak 

 

 

0 

 

5,5 

0 

Test MBP – Besede II: 

 relativna sprememba v hitr. branja 

 število napak 

 

 

0 

 

-1 % 

3 

Ocenjevalni list Počutje ob branju: 

 zelo dobro 

 dobro 

 slabo 

 zelo slabo 

 

93,3 % 

6,6 % 

 

 

Rezultati za učenko A, ki smo jih pridobili pri razvijanju tekočnosti branja, so prikazani v tabeli 

12. Rezultati Vprašalnika bralne motivacije so pokazali, da je A interes za branje 

podpovprečen. A 100 % tekočnost branja izstopa v obeh primerih branja besedila, kar jo uvršča 

na samostojno raven branja besedila, ki so po zahtevnosti primerljiva. Rezultat nakazuje, da bi 

ji bilo smiselno ponuditi zahtevnejša besedila. Dosežena raven samostojnega branja izstopa, 

saj ima kljub uspešnemu branju podpovprečno motivacijo za branje. Pri branju vsebin med 

didaktično igro se je v 93,3 % počutila zelo dobro. Rezultat ocenjevannega lista Počutje ob 

branju nakazuje, da bi bilo smiselno z uporabljeno metodo poučevanja nadaljevati. 
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Tabela 13: Zbrani rezultati za učenca U 

 

Učenec: U Začetek treninga Konec treninga  

Vprašalnik bralne motivacije: 

 interes za branje 

 

povprečen 

 

povprečen 

Delež pravilno prebranih besed / min 96,6 % 96,5 % 

Raven branja besedila (Rasinski, 2004): 

 samostojno (95–100 % točno) 

 poučevanje (90–94 % točno) 

 stresno (manj kot 90 % točno) 

 

samostojno 

 

 

samostojno 

Test MBP – Besede I: 

 relativna sprememba v hitr. branja 

 število napak 

 

 

0 

 

-23,4 % 

0 

Test MBP – Besede II: 

 relativna sprememba v hitr. branja 

 število napak 

 

 

1 

 

-8 % 

5 

Ocenjevalni list Počutje ob branju: 

 zelo dobro 

 dobro 

 slabo 

 zelo slabo 

 

96,6 % 

3,3 % 

 

 

Rezultat Vprašalnika bralne motivacije za U je pokazal povprečen interes za branje. Njegova 

tekočnost branja je 96,6 %, kar ga uvršča na samostojno raven branja po zahtevnosti 

primerljivega besedila. Učenec U je po bralnem treningu pridobil predvsem v hitrosti branja, 

vendar je bral besedilo in besede II z napakami. U izstopa po povprečnem interesu za branje, 

kar mu zvečuje možnosti za nadaljni razvoj tekočnosti branja. Med branjem vsebin v  didaktični 

igri se je U počutil v 96,6 % zelo dobro, kar je lahko učitelju v pomoč pri nadaljevanju razvijana 

bralnih spretnosti. 
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Tabela 14: Zbrani rezultati za učenko Ž 

Učenka: Ž Začetek treninga Konec treninga  

Vprašalnik bralne motivacije: 

 interes za branje 

 

podpovprečen 

 

podpovprečen 

Delež pravilno prebranih besed / min 83,3 %  84,8 % 

Raven branja besedila (Rasinski, 2004): 

 samostojno (95–100 % točno) 

 poučevanje (90–94 % točno) 

 stresno (manj kot 90 % točno) 

 

 

 

stresno 

 

 

 

stresno 

Test MBP – Besede I: 

 relativna sprememba v hitr. branja 

 število napak 

 

 

18   

 

-11 % 

14 

Test MBP – Besede II. 

 relativna sprememba v hitr. branja 

 število napak 

 

 

7  

 

-1 % 

7 

Ocenjevalni list Počutje ob branju: 

 zelo dobro 

 dobro 

 slabo 

 zelo slabo 

 

100 % 

Rezultat Vprašalnika bralne motivacije za učenko Ž je pokazal podpovprečen interes za branje. 

Ž je dosegla 83,3 % tekočnost branja, ki se je po bralnem treningu izboljšala na 84,8 % in ostaja 

na stresni ravni branja po zahtevnosti primerljivih besedil. Rezultat tekočnosti branja nakazuje, 

da tudi Ž potrebuje za razvijanje branja intenzivne vaje ter primerna besedila po zahtevnosti in 

dolžini besedila. Pri branju Besed I in Besed II je po bralnem treningu brala za 1 % hitreje, pri 

tem je v obeh branjih naredila enako število napak. Ž doseženi rezultat tekočnosti branja 

zahteva prilagojeno poučevanje in ustrezne motivacijske spodbude s strani strokovne specialno 

pedagoške stroke. V šoli se je Ž kljub težavam pri branju med didaktično igro počutila vedno 

zelo dobro. Rezultat dobrega počutja ob branju nas je presenetil, saj je učenka podpovprečno 

motivirana za branje, njena bralna tekočnost pa je na stresni ravni branja primerljivih besedil. 

Rezultat dobrega počutja pri branju s pomočjo didaktične igre je je potrebno upoštevati pri 

nadaljevanju razvijanja branja. Za izboljšanje spretnosti branja pa bo potrebno več sodelovanja 

s starši. 
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8 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

1. Kakšne so značilnosti branja in motivacije za branje pred začetkom treninga za 

izboljšanje branja s pomočjo didaktičnih iger pri izbranem vzorcu učencev ? 

Štirje učenci, ki so sodelovali pri treningu za izboljšanje branja s pomočjo didaktične igre, so 

se uvrstili med učence s podpvprečnim interesom za branje (Pečjak idr., 2006), kar nakazuje 

na šibko motiviranost za branje. Povprečen interes za branje je kazal učenec U, ki pa se je z 

rezultatom približal meji podpovprečnega interesa za branje. 

Vsi učenci, ki so bili vključeni v okviru tega magistrskega dela, so se uvrstili pred bralnim 

treningom med bralce od 18 do 67 prebranih besed v eni minuti. Najhitrejša bralka v skupini 

je bila J, ki je pred bralnim treningom prebrala 67 besed, učenka K pa je prebrala le 18 besed 

v eni minuti.  

Branje dveh učenk pred bralnim treningom ni bilo tekoče (Barone idr., 2005, v Pečjak, 2012),  

saj je bil njun delež pravilno prebranih besed v eni minuti le 83,3 %. U se je z  96,6 % 

deležem uvrstil med bralce, ki tekoče berejo. Dve učenki pa sta dosegli 100 % delež pravilno 

prebranih besed. Rezultat nakazuje (Johnston, 1997, v Pečjak 2010), da sta učenki brali 

prelahko besedilo, saj sta brali z več kot 95 % natančnostjo.  

Pri branju Besed I, Besed II in branju besedila je naredila največ napak učenka Ž. Dosegla je 

tudi najdaljši čas branja Besed  II (186 s) in naredila 7 napak. Pri branju Besed I (110 s) pa  je 

naredila 18 napak.  

Doseženi povprečni rezultat hitrosti branja izbrane skupine je nižji od povprečne hitrosti 

branja učencev, ki so bili vključeni v raziskavi (Oprešnik, 2000). Hitrost branja učencev, ki so 

sodelovali v naši raziskavi, je bila pred bralnim treningom povprečno 47,6 besed v eni minuti, 

kar je za 5,4 besed manj od povprečnega rezultata enako stare populacije. 

Rezultat je zaskrbljujoč, saj učenci poleg šibke bralne motivacije še počasi berejo, kar jih 

lahko dodatno ovira pri razvijanju bralnih spretnosti in kasneje doseganju učnih rezultatov. 
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2. Kakšen je vpliv bralnega treninga s pomočjo didaktičnih iger na bralno tekočnost in 

bralno motivacijo pri izbrani skupini učencev? 

Vsi učenci, ki so bili vključeni v raziskavo, so opredeljeni kot otroci z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju. Jezikovni razvoj poteka pri tej populaciji enako kot pri ostalih vrstnikih, le da 

počasneje napredujejo (Žagar, 2012). To lahko potrdimo tudi z našo raziskavo, ki bi jo bilo 

smiselno izvajati dlje časa.  Pri štirih učencih ki so sodelovali v raziskavi je ostal delež pravilno 

prebranih besed v minutnem branju besedila pred in po bralnem treningu enak. Pri Ž se je delež 

pravilno prebranih besed  po bralnem treningu izboljšal (iz 83,3 % na 84,8 %) na račun hitrosti 

branja, saj je naredila enako število napak v obeh branjih.  

Največji napredek je dosegla učenka K, ki je prebrala po bralnem treningu za 33 % več besed, 

povečala pa je tudi število napak (s 3 na 4). Opazen je tudi napredek pri učenki Ž, ki je po 

bralnem treningu zvečala število prebranih besed (z 42 na 46) in v obeh branjih naredila 7 

napak. Besedilo je najhitreje brala učenka J, ki je hitrost po treningu branja še izboljšala (s 67 

na 75), pri tem pa ni naredila nobene napake. Izstopa učenec U, ki je po bralnem treningu 

prebral v besedilu dve besedi manj (prej 58, po treningu 56 besed) in naredil dve napaki v obeh 

primerih.  

Pri analizi rezultatov celotne skupine opazimo krajši čas branja Besed I (pri 4 učencih) in krajši 

čas branja Besed II pri vseh učencih po bralnem treningu. Kljub hitrejšemu branju pa so učenci 

v povprečju zmanjšali skupno število napak med branjem Besed I (s 25 na 22), pri Besedah II 

pa se je število napak povečalo (z 19 na 29). 

Doseženi rezultati kažejo minimalni napredek pri tekočnosti branja po bralnem treningu, kar je 

za tako kratek čas razvijanja branja spodbudno. 

Rezultat Vprašalnika bralne motivacije je pokazal tudi po bralnem treningu podpovprečen 

interes za branje pri izbrani skupini učencev. Razvijanje bralne motivacije je proces, na katerega 

ne vplivamo samo učitelji, zato je bil dosežen rezultat nekako pričakovan. Bralni trening z 

didaktičnimi igrami je ugodno vplival na motiviranost za branje le kot zunanja motivacijska 

spodbuda v času didaktične igre. Rezultati ocenjevalnega lista Počutje ob branju so pokazali, 

da so učenci ocenili svoje počutje na štiristopenjski lestvici najpogosteje z zelo dobro, kar kaže, 

da je program za razvijanje tekočnosti branja vplival na interes za branje med didaktično igro 

pri izbrani skupini učencev. Zanimiv primer sta učenki Ž in K, ki sta se ves čas branja med 

didaktično igro počutili zelo dobro kljub izrazitim težavam pri branju.  
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Obe učenki sta dosegli delež pravilno prebranih besed pod 90 %, kar ju uvršča v stresno raven 

branja besedila (Rasinski, 2004). Učenki sta kljub temu ob branju vsebin med didaktično igro 

občutili ugodje. 

Na podlagi tega lahko sklepamo, da je program didaktičnih iger izboljšal motiviranost za branje 

med didaktično igro tudi pri slabših bralkah znotraj skupine učencev. Izbrani program z metodo 

razvijanja branja potrjuje, da bi bilo smiselno pogosteje uporabiti didaktično igro v učno-

vzgojnem procesu, saj je dobro vplival na motiviranost učencev za branje. 

 

3. Kakšne so prednosti in pomanjkljivosti izbranega programa z vidika učencev? 

 

Rezultat ocenjevalnega lista Počutje ob branju je pokazal, da je urjenje branja z didaktično igro 

dobra izbira, saj je zvečala motiviranost za branje. Didaktična igra je s svojimi komponentami 

dala priložnost tudi učencem, ki so se pred treningom uvrstili na stresno raven branja besedila. 

Program didaktičnih iger je vseboval bralna gradiva, ki so bila prilagojena in izbrana glede na 

postavljene učne cilje in doseženo bralno tekočnost učencev.  

Izvajanje bralnega treninga s pomočjo didaktične igre je postavilo vsakega učenca v aktivnega 

bralca, ki je preverjal svoje bralno razumevanje v izvedbi naloge in v aktivnega poslušalca. 

Učenci, ki so sodelovali v naši raziskavi so pred urjenjem branja imeli podpovprečen interes za 

branje, kar je pokazal rezultat Vprašalnika bralne motivacije za mlajše učence. Ob branju v 

didaktični igri učenci niso imeli strahu pred neuspehom, saj so branje doživljali kot igro. 

Rezultati ocenjevalne lestvice Počutje ob branju so pokazali, da so se učenci pri učenju branja 

v šoli s pomočjo didaktične igre običajno počutili zelo dobro, kar je pri njih povečalo interes za 

branje. Z izvedbo programa smo potrdili, da je didaktična igra pomembna v vzgoji in 

izobraževanju učencev s posebnimi potrebami. Za učence, ki se izobražujejo v prilagojenem 

programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, predstavlja učenje branja 

in razvijanje tekočnosti branja velik izziv, saj zaradi različnih primanjkljajev počasneje in le s 

težavo napredujejo. Zaradi tega in še mnogo drugih okoljskih dejavnikov imajo učenci nizko 

motivacijo za branje, kar dodatno ovira razvijanje branja do avtomatizacije. Razvijanje bralnih 

spretnosti za to populacijo otrok je predvideno v učnih načrtih v 1. in 2. vzgojno-

izobraževalnem obdobju, ki temelji na prilagojenih bralnih vsebinah ter prilagojenih metodično 

didaktičnih pristopih. Didaktična igra je primerna metoda dela, ki pa mora slediti merljivim 

učnim ciljem. V raziskavi smo uporabili didaktične igre, s katerimi smo omogočili učenje 

branja, poslušanja, razvijanje usmerjene pozornosti, vztrajnosti ter učenje socialnih spretnosti 

vsakemu posamezniku na aktiven doživljajski način. 
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ZAKLJUČEK 

Z magistrskim delom smo želeli ugotoviti vpliv bralnega treninga, ki je bil izveden s pomočjo 

vgrajenih bralnih vsebin v didaktično igro, na razvoj bralne tekočnosti pri izbrani skupini petih 

učencev 3. in 4. razreda, ki se izobražujejo v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z 

NIS. Izbrani program je izboljšal bralno motivacijo, ki je posredno omogočila izboljšati 

tekočnost branja. 

Rezultati Vprašalnika bralne motivacije učencev pred bralnim treningom so pokazali pri štirih 

učencih podpovprečen interes za branje. Učenci so po opisovanju staršev kazali odpor do branja 

knjig. Izjava učenke Ž, ki je opravila bralno značko, nam je potrdila ocenjen interes za branje: 

»Končno sem opravila bralno značko. Ne bom si izposodila knjige v knjižnici, saj mi ni več 

treba brati!« 

Učenci so v skupinskem branju gradiv v didaktični igri medsebojno sodelovali, kar je ugodno 

vplivalo na razvijanje socialnih veščin. Manjša skupina je imela več možnosti za sodelovalno 

učenje branja v različnih socialnih interakcijah. 

Vsi učenci, ki so bili vključeni v bralni trening za izboljšanje branja s pomočjo didaktičnih iger, 

so bili pred uporabljenimi didaktičnimi igrami uvrščeni med počasne bralce, predvsem pa so 

kazali šibko motivacijo za branje. Izbrani učenci, ki so sodelovali v raziskavi, so bili heterogena 

skupina. Dve učenki sta na začetku raziskave brali počasi in neenakomerno, pri tem sta slabo 

upoštevali ločila in skladnjo besedila. 

Rezultati bralnega treninga so pokazali, da so štirje učenci v naši raziskavi s treningom 

izboljšali hitrost branja besedila ter ohranili enak delež pravilno prebranih besed. Pod vplivom 

didaktičnih iger smo ugotovili tudi napredek in relativno spremembo v hitrosti branja Besed I 

pri štirih učencih, pri čemer niso povečali števila napak.  Branje besed II je bilo po bralnem 

treningu hitrejše pri vseh učencih, vendar se je število napak pri branju povečalo. Seznam Besed 

II vsebuje daljše besede in manipulacijo različnih zlogov, zaradi česar je potrebna večja 

pozornost bralca na pravilno branje.  

Pred in po razvijanju bralne tekočnosti z didaktično igro smo pri izbrani skupini učencev 

preverili interes za branje s pomočjo Vprašalnika bralne motivacije. Zanimal nas je interes za 

branje, ki se je pokazal z učenci kot podpovprečen in v primeru enega učenca povprečen. 

Dobljeni rezultat ocenjevalne lestvice Počutje ob branju je pokazal, da podpovprečen interes 

za branje ni vplival na motivacijo za branje med didaktično igro, saj so se učenci večinoma ob 

branju počutili zelo dobro. 
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Učencem smo želeli pokazati, da je branje lahko zabavno in ga lahko koristno uporabijo za 

izvajanje didaktičnih iger. Socialna vključenost v igro in razne interakcije, ki jih je igra ponujala 

so učence motivirale za branje, pri tem pa so poročali, da se zelo dobro počutijo. Didaktično 

igro z bralnimi vsebinami so učenci želeli ponoviti, kar je bila spodbudna informacija za 

učitelja. Za razvijanje tekočnosti branja potrebujejo učenci veliko bralnih izkušenj, za nekatere 

le-te predstavljajo stres in odpor do branja. V naši raziskavi so učenci v večini ocenili svoje 

počutje ob branju na štiristopenjski lestvici kot zelo dobro, kar nas je pri dveh učenkah s 

težavami pri branju presenetilo. Izvedba izbranega  programa didaktičnih iger za razvijanje 

bralne tekočnosti in motivacije za branje je bila uspešna na izbrani manjši skupini. 

Predvidevamo, da bi lahko bila učinkovita tudi pri drugih učencih.  

Učitelji imajo možnost pripraviti in uporabiti didaktično igro s primernimi bralnimi vsebinami, 

ki bodo ustrezale razvijanju učenčevim bralnim zmožnostim. Z njimi bodo lahko povečali 

zanimanje za branje predvsem pri slabih bralcih, razvijali tekočnost branja ter omogočili 

učencem pridobivati izkušnje na socialnem in emocionalnem področju.  

Raziskovalno delo je bilo zaradi časovnih in drugih obveznosti zelo omejeno. Vzorec bi bilo 

smiselno povečati ter ga spremljati vsaj tri mesece, saj bi le tako prišli do bolj veljavnih 

rezultatov. 

Z magistrskim delom smo želeli preveriti učinkovitost uporabe didaktične igre pri razvijanju 

tekočnosti branja. Igra je omogočila razvijanje bralnih in drugih spretnosti pri učencih z nizko 

motivacijo za branje. Učenje s pomočjo igre je potekalo spontano in z manj stresa. Učenci, ki 

se izobražujejo v prilagojenih programih vzgojne in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom, prvih šest let razvijajo tekočnost branja do avtomatizacije. Učenci, ki so bili 

vključeni v našo raziskavo, so imeli še vedno veliko potrebo po igri, zato je bilo smotrno 

izkoristiti in popestriti poučevanje s pomočjo didaktičnih iger.  

V empiričnem delu magistrskega dela smo prišli do spodbudnih rezultatov, saj so se učenci ves 

čas razvijanja tekočnosti branja s pomočjo didaktične igre počutili zelo dobro kljub 

podpovprečni motivaciji za branje. Te rezultate bi bilo smiselno uporabiti za razvijanje in 

poučevanje tudi drugih vzgojno-izobraževalnih vsebin znotraj kurikuluma, katere nekateri 

učenci s  posebnimi potrebami le s težavo usvojijo. Učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

imajo na nekaterih učnih področju omejitve in težave, ki jih ovirajo pri razvijanju bralnih 

spretnosti. Učiteljeva dolžnost je, da išče vedno nove motivacijske spodbude, ki bodo učence 

pritegnile in jim pomagale premagati tudi pasivnost. Ob koncu naše raziskave izbrana skupina 

učencev še vedno izkazuje podpovprečno motiviranost za branje. Knjige si na učiteljevo 

pobudo izposojajo v knjižnici ter jih običajno neprebrane vračajo.  



 

56 

 

Didaktične igre z bralnimi in drugimi učno-vzgojnimi vsebinami so pri poučevanju učencev s 

posebnimi potrebami pogosto uporabljene, saj so se izkazale kot dobro motivacijsko sredstvo. 

Učenci so brali besedila med didaktično igro vsaj dvajset minut, kar je za razvijanje branja pri 

izbrani skupini učencev veliko. Zaradi dobrega počutja med didaktično igro so učenci vztrajali 

pri bralnih dejavnostih dlje časa.  Smiselno bi bilo raziskati čas vztrajanja branja pri običajni 

učni situaciji in ga primerjati s časom vztrajanja branja v didaktični igri. 

V letošnjem šolskem letu 2017/18 smo si s starši postavili skupne cilje v individualiziranem 

programu. Učenci so v šoli vključeni v bralni projekt. Zanimive naloge pri učencih spodbujajo 

radovednost ter motivacijo za branje pripravljenega besedila. 

Učitelj mora biti pozoren na učence s šibko motivacijo za branje ter maksimalno 

poskrbeti za razvijanje njihovih bralnih veščin v šoli. Interes do branja in napredek  

tekočnosti branja je za učence, ki so bili vključeni v našo raziskavo precej odvisen od 

šolskega dela, zaradi česar je še posebej pomembna učiteljeva vloga. Učenci veliko časa 

preživijo  v domačem okolju, zato je za razvijanje branja pomembna tudi starševa vloga. 

Potrebno je medsebojno sodelovanje staršev, učencev in učiteljev, da bodo učenci brali 

tudi v domačem okolju in tako hitreje napredovali v bralnih spretnostih.
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PRILOGE 
 
Priloga 1: Vprašalnik bralne motivacije za mlajše učence – VBM-ml (prirejeno po Peklaj in Bucik, 2003) 

VPRAŠALNIK BRALNE MOTIVACIJE ZA MLAJŠE UČENCE  

Pred teboj je vprašalnik o branju. Prosim te, da odgovarjaš tako, kot misliš, da velja zate. 

V vsaki vrstici pobarvaj samo en obraz: - če zate trditev drži, pobarvaš   

                                                           - če trditev včasih drži, včasih ne, pobarvaš   

                                                           - če zate NE drži, pa pobarvaš    . 

          

IME: _______________________ 

DATUM:  ___________________ 

 

 

 

NE  
DRŽI 

 

VČASIH 

DA, 
VČASIH 

NE  
 

 

 

DA 

DRŽI 

1. V branju uživam.    
2. V primerjavi z drugimi sošolci v razredu več berem.    
3. Razveselim se, če dobim knjigo za darilo.     
4. Če je knjiga zanimiva, lahko sam preberem tudi knjigo z 

veliko tiska brez slik.  
   

5. Rad berem na glas.     
6. Iz knjig se lahko veliko naučim.    
7. Knjige so zanimive.    
8. Ob branju se zabavam.    
9. Branje se mi zdi težko.    
10. Berem le, če moram.    
11. Preden grem spat, mi kdo od domačih prebere pravljico 

ali zgodbo.  
   

12. Branje me utrudi.    
13. Nekatere knjige so zame pretežke in jih ne razumem.    
14. Berem tudi, če me nihče ne spomni.    
15. Pred spanjem rad kaj preberem.    
16. Hodim v knjižnico in si sposojam knjige.    
17. Če berem na glas, razumem kaj sem prebral.    
18. Dobro berem na glas.    
19. Rad sodelujem pri bralni znački.    
20. Običajno berem le, če me spomnijo starši.    
21. S prijatelji in prijateljicami se rad pogovarjam o tem, kaj 

berem. 
   

22. V razredu sem med boljšimi bralci.    
23. Razumem to, kar preberem.    
24. Rad bi bolje bral.    
25. Berem tudi knjige, ki jih ni potrebno brati za šolo.    
26. Všeč mi je, ko mi kdo od domačih kaj prebere.    

 

 

Priloga 2: Obrazec za učitelja (povzeto po Jurišić, 2016) 
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Naslov besedila v berilu:_______________________________________________________ 

Navodilo: Prosim, preberi besedilo. Na voljo imaš eno minuto.  
Ko rečem ZDAJ, začni na začetku besedila. Beri, kot najbolje znaš. Če boš imel/-a pri kakšni 

besedi težave in je ne boš mogel/-a prebrati, ti jo bom povedal/-a. Imaš kakšno vprašanje? 

Ime in priimek učenca:______________________________________________________________________________ 

Datum pred BT:__________________________                              Datum po BT:____________________________  

Število vseh prebranih besed in napak pri minutnem branju  pred in po BT 

Berilo za ______________razred, stran____ Št. vseh 

besed  

ŠPB pred 

BT 

Št. napak 

pred BT 

ŠPB po 

BT 

Št. napak 

po BT 

Naslov besedila:      

      

      

      

      

      

      

       

      

      

Legenda: BT – bralni trening 

                 ŠPB – število prebranih besed 

Preizkus izvedla: ____________________________________________________________ 

Opombe: ___________________________________________________________________ 
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Priloga 3: Dosežki učenca – tekočnost branja (povzeto po Jurišić, 2016) 

 

Učenec: Datum: 

Postopek Izračun Dosežek / rezultat 

PBM = 

štev. prebranih besed v min. 

 štev. napačno prebranih besed v 

min. =______ 

______-______=______ PBM =______ 

% pravilnih besed = 

(PBM / št. prebranih besed v min.) 

x 100 =______ 

(______:______) x 100 = 

% pravilnih besed 

% pravilnih besed = 

______ %. 

Raven branja besedila: 

a) samostojno (95-100 % točno) 

b) poučevanje (90-94 % točno) 

c) stresno (manj kot 90 % točno) 

  

% napačnih besed = 

(štev. napak / št. prebranih besed v 

min.) x 100 =______. 

ali 

 100 % pravilnih besed =______. 

 

(______:______) x 100 = 

% napačnih besed 

% napačnih besed = 

______ %. 
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Priloga 4: Test – MBP, Besede I in Besede II (Šali, 1975) 
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Priloga 5: Ocenjevalni list Počutje ob branju (avtorsko delo) 
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Priloga 6: Didaktična igra Štirje letni časi (avtorsko delo) 

POTREBUJEMO:  

-  igralne karte z zapisano vsebino  

-  igralne karte, ki ustrezajo prebrani vsebini, 

-  igralno kocko 

 

NAVODILO 

Vključenih je lahko več igralcev. Pogoj za sodelovanje v igri je branje z razumevanjem in 

poznavanje značilnosti letnih časov. 

Vsak učenec dobi eno karto, na kateri je zapisano besedilo. Ostale karte s slikovnimi in 

zapisanimi rešitvami so razporejene na mizi tako, da jih lahko vidijo vsi učenci. Igro začne 

učenec, ki je vrgel najmanj pik na kocki. Prvi igralec besedilo glasno prebere, drugi pa ga 

pozorno poslušajo. Lahko si pomagajo s slikovnimi rešitvami. Prednost pri iskanju rešitve ima 

igralec, ki je besedilo prebral. Učenec po branju glasno pove rešitev in poišče karto, ki ustreza 

prebrani vsebini. Zapisano vsebino na karti učenec ponovno glasno prebere, če rešitev ni bila 

ustrezna. 

Pojasnilo: 

Kartice smo plastificirali, da bodo bolj odporne proti obrabi.  

Slikovna in zapisana rešitev, ki se nahaja na drugem paru, omogoča vizualno pomoč pri 

poslušanju in razumevanju branih vsebin. Ta način omogoča vsem učencem enakopravno 

igro, ki zahteva natančno branje, razumevanje prebranih vsebin in pozorno poslušanje.  
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                   IGRALNE KARTE Z BESEDILOM                           IGRALNE KARTE S SLIKOVNIMI REŠITVAMI 

 
 
 
             Dnevi so dolgi. 

               Noči so kratke. 
               Toplo in suho je.  
 
 
 
 

                                 POLETJE 

 
 
 
 

       Dnevi se daljšajo. 
Noči se krajšajo. 
Postaja topleje in pogosto dežuje.  
 

 
 
 

                               POMLAD 

 
 
 
 
       Dnevi se krajšajo. 

Noči se daljšajo. 
Ohlaja se in pogosto dežuje. 
 
 

 

                                       JESEN 

 
 
 
 
       Dnevi so kratki. 

Noči so dolge. 
Mrzlo je in običajno sneži. 

 
 
 

                                    ZIMA 

 
 

 
 
       Drevesa se prebujajo. 

Listi in cvetovi se nastavljajo svetlobi. 
Postaja topleje. 
 

 
 

 

                               POMLAD 

 
Štirje letni časi 
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       Drevesa so bujno zelena. 

V njihovi senci je prijetno 
hladno. 

 
 
 
 

                              POLETJE 

 

 
 

 
       Listi žarijo v barvah. Drevesa 
jih več  
       ne potrebujejo, zato jih 
odvržejo. 

 
 
 
 

                                   JESEN 

 

 
 

 
Drevesa nimajo listov in 
plodov.             Počivajo in 
spijo. 
 

 
 
 

                                      ZIMA 

 

 
 
 

       Z lučkami krasimo ulice in 
domove. 

Drevesa čakajo, da sonce 
ogreje tla. 
 

 
 

                                     ZIMA 

 

         
 
 
 
Iz čebulic vzklijejo mlade rastline. 

 Zemlja je že ogreta. 
 

 
 

POMLAD 

 
Štirje letni časi 
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        Rastline potrebujejo vodo. 
 Zemlja je vroča in suha. 
 
 

 
 

                               POLETJE 

 
 
 

 
       Pobiramo pridelke in nabiramo gobe. 

Zemlja je vlažna in topla. 
 

 
 
 

                                   JESEN 

 
 

 
 

        Igramo se z vodo. 
 Ohladimo se s sladoledom. 

 
 

 
 

                                 POLETJE 

 
 
 

 
       Pečemo kostanje. 

Začne se novo šolsko leto. 
 

 
 
 

                               JESEN 

 
 
 
 
 

       Igramo se na snegu. 
              Grejemo se ob radiatorju. 
 
 
 

                                ZIMA 

 
Štirje letni časi 
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Priloga 7: Didaktična igra Rime (prilagojeno po Kocmut, 2015) 

POTREBUJEMO:  

-  igralne karte z zapisano vsebino  

-  igralne karte z ustrezno sličico in besedo ki se rima z zadnjo besedo v 1. vrstici 

-  igralno kocko 

NAVODILO 

Vključenih je lahko več igralcev. Pogoj za sodelovanje v igri je branje z razumevanjem in 

poznavanje značilnosti rime.Vsak učenec dobi eno karto, na kateri je zapisano besedilo. 

Ostale karte s slikovnimi in zapisanimi rešitvami so razporejene na mizi tako, da jih lahko 

vidijo vsi učenci. Igro začne učenec, ki je vrgel najmanj pik na kocki. Prvi igralec besedilo 

glasno prebere, drugi pa ga pozorno poslušajo. Lahko si pomagajo s slikovnimi rešitvami. 

Prednost pri iskanju rešitve ima igralec, ki je besedilo prebral. Učenec po branju glasno pove 

rešitev in poišče karto, ki ustreza prebrani vsebini. Zapisano vsebino na karti učenec ponovno 

glasno prebere, če rešitev ni bila ustrezna. 

Pojasnilo: 

Vse kartice smo plastificirali. Na hrbtni strani ima vsaka kartica slikovno podlago, ki lahko 

služi za sestavljanko, ki jo učenci na koncu igre sestavijo za nagrado. 

Slikovna in zapisana rešitev, ki se nahaja na drugem paru, omogoča vizualno pomoč pri 

poslušanju in razumevanju branih vsebin. Ta način omogoča vsem učencem enakopravno 

igro, ki zahteva natančno branje, razumevanje prebranih vsebin in pozorno poslušanje.  

 

                  

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

RIMAJ ŠE TI, SAJ NI TEŽKO, 

MALO POMISLI, PA TI BO ŠLO! 

 

TETKA RIMA 

 

Če rečeš lepenka, 

 

priteče Alenka. 

 

Če rečeš rastlina, 

 

priteče Jasmina. 

 

Če rečeš kompot, 

 

priteče gospod. 

 

Če rečeš beseda, 

 

priteče soseda. 
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IGRALNE KARTE Z BESEDILOM                       IGRALNE KARTE Z USREZNO BESEDO IN SLIKO 

 
 
 
 
            KRAVATA 
 
 
 
 

                           Copata 

 

 

 

 

 

       RAČKA 

 

 

 

 

                            Mačka 

 
 

 

 

 

       JUHA 

 

 

 

 

                              Muha 

 
 

 

 

 

       LIPA 

 

 

 

 

                               Pipa 

 
 

 

 

 

ATA 

 

 

 

 

                             Lopata 

 
Rime 
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Po cesti vozi avto vsak, 

a po železnici le __  __ __ __. 

 

 

 

 

                              Vlak 

 
 

 

 

 

Perje in namesto noska, 

kljun ima domača __ __ __ __ __. 

                             Goska 

 
 

 

 

 

Zajec rad pohrusta travo, 

a še rajši zeljno __ __ __ __ __. 

 

 

 

                              Glavo 

 
 

 

 

 

Toplo sije na vse konce, 

naše ljubo zlato  __ __ __ __ __. 

 

 

 

                             Sonce 

 
 

 

 

 

      Lačen mucek zajtrk čaka, 

z veje se mu smeje __ __ __ __ __.  

 

 

 

                              Sraka 

 
Rime 
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      Najprej ljubek je žrebiček, 

ko odraste je __ __ __ __ __ __ __ __. 

 

 

 

 

                            Konjiček 

 
 

 

 

 

Polh pripravlja se na spanje,  

voščimo mu sladke __ __ __ __ __. 

 

 

 

 

                             Sanje 

 
 

 

 

 

Komaj čakam, da bom velik postal 

in v šoli knjige __ __ __ __ .  

 

 

 

                                bral 

 
 

 

 

 

V garderobi vrtca lahko obesim anorak 

 na svoj __ __ __ __. 

 

 

 

 

                               znak 

 
 

 

 

V nekaj dneh je poslikal zemljin koledar, 

z barvami jeseni neznani __ __ __ __ __ __. 

 

 

 

 

                                slikar 

 

Rime 
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Priloga 8: Didaktična igra Evakuacija (Uprava RS za zaščito in reševanje, 2015) 

Igralno ploščo smo plastificirali. Za igralne figure so učenci uporabljali stike, kateri se na 

plastificirano površino pritrdijo, kar učencem omogoči gibanje bralne predloge v svoj osebni 

prostor, ob tem pa ne podirajo figur. 

 

 

Evakuacija ½ slike 
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Evakuacija ½ slike 
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Priloga 9: Didaktična igra BrainBox (Wayatt, 2014) 

POTREBUJEMO: 

Didaktično igro, ki jo kupimo glede na igralčevo predznanje in temo, ki nas zanima.  

Komplet vsebuje bralne kartice, ki opisujejo izbrano temo na sličicah. 

Igro lahko igra več igralcev.  

 

NAVODILO: 

Zaradi narave učencev smo pravila igre spremenili. Izbrani učenec je prebral vprašanje, drugi 

pa so odgovarjali, ko so bili na vrsti. Kartico so učenci pri poslušanju branja in oblikovanju 

odgovora imeli ves čas na razpolago,ter si tako pomagali s slikovno oporo. Pri tej igri ni 

zmagovalca, lahko pa učenec za vsak pravilen odgovor dobi en žeton. Tisti, ki ima na koncu 

največ žetonov je pohvaljen.  

 

 

 

BrainBox 

 

 


