
 

KAKO LAHKO STARŠI POMAGATE OTROKU, KI IMA V 5., 6. IN 7. 

RAZREDU ŠE VEDNO BRALNE TEŽAVE? 

Za otroka je to obdobje, ko vstopa v puberteto. Sooča se s spremembami na 

telesnem, čustvenem, socialnem in akademskem področju. Bralna zmožnost 

učenca je eden od ključnih dejavnikov njegove učne uspešnosti. Težave z 

branjem običajno še povečajo otrokovo stisko. Starši ste lahko otroku v veliko 

pomoč pri utrjevanju bralne tehnike. 

Pogoste težave:  

 počasno-neenakomerno branje (zaletavajoče, zatikajoče s postanki), 

 neupoštevanje ločil, 

 napačno prebrane besede (zamenjava, izpust in dodajanje glasov, 

maličenje, ugibanje besed), 

 neustrezna stavčna intonacija. 

 



Posledica omenjenih težav:  

 pomanjkanje motivacije za branje, 

 slabo razumevanje prebranega, 

 slabši učni rezultati. 

 

Kako pristopiti k otroku z bralnimi težavami?  

 določiti čas branja, 

 branje naj bo povezano z učno snovjo, 

 skupaj z otrokom preglejte vsebino branja (naslov, podnaslove, slike, 

povzetek, vprašanja), 

 razdelite vsebino na manjše smiselne enote, 

 otrok glasno prebere izbrano enoto, 

 starši otroka poslušate, spremljate besedilo in ga ob koncu prebrane enote 

opozorite na napake (napačno prebrane besede starši rahlo podčrtajte), 

 otrok še enkrat prebere označene besede (če jih ponovno prebere 

napačno, mu jih preberite starši), 

 otrok prebrani del besedila obnovi, izpiše neznane besede, ki jim je 

potrebno najti pomen, in odgovori na vaša vprašanja, 

 postopek z naslednjimi bralnimi enotami se ponovi, 

 ko otrok prebere celotno besedilo, našteje ključne besede in naredi 

povzetek (ustno, miselni vzorec), 

 naslednji dan otrok ponovno glasno prebere isto besedilo, na enak način ga 

opozorite na napake pri branju, razumevanje prebranega preverite z 

vprašanji, tako starši najlažje opazujete otrokov napredek, 

 pomembno je, da pohvalite še tako majhen otrokov napredek.  

 

Običajno se branje pri otroku po rednem polletnem treningu izboljša, če se ne, 

pa je potrebno s pomočjo specialnega pedagoga ugotoviti vzroke bralnih težav. 
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