
  

BRALNA PISMENOST - RAZGLEDANOST UČENCA   

 Pogled v knjižnico 

V šolski knjižnici se navajamo: 

- na tiho izbiranje knjig, 

- na tiho pogovarjanje, 

- da se umirjeno gibamo, 

- da izposojene knjige preberemo in vrnemo v roku 15. dni, 

- da knjige zamenjamo samo v knjižnici, 

- da knjig ne poškodujemo, 

- na čitalniško izposojo revij v čitalniškem kotičku. 

 

 Naučimo otroka brati, ker … 
 Branje je spretnost, ki jo potrebujemo vse življenje in jo moramo obvladati kar se da dobro. 

 

Učenje branja je težka naloga, ki poteka vseskozi z veliko vaje, potrpežljivosti in ob pomoči staršev. 

Da bo otrok postal pravi bralec, potrebuje Vas, starše, da: 

 mu berete,  

 vas posluša, kako berete, ko je še majhen,  

 se z vami pogovarja o branju, ko je starejši,  

 mu omogočate mirne trenutke, primerne za branje,  

 si izposojate ali kupujete knjige in drugo gradivo,  

 sodelujete z nami učitelji,  

 ste mu zgled odraslega bralca. 

Vaš otrok bo postal bralec za vse življenje z vašo vztrajnostjo, z ljubečim sodelovanjem in predanostjo procesu branja 

od zgodnjega otroštva do najstniških let. 

Zlato pravilo pri vzgoji dobrega bralca se glasi: »Berimo vsak dan po malo.« (držimo se pravila 10 min na dan). 

 

 Kakšne knjige naj bere otrok? 

Zelo različne: 

 Z malo teksta in veliko ilustracij, 

 Slikopise, 

 Knjige, ki so vezane na otrokov interes (živali, avtomobili, princeske …), 

 Navodila za izdelavo letala, 

 Kuharske recepte, 

 Revije: Ciciban, Cicido, Moj planet, National Geographic Junior …, 

 Tv spored, vremenska napoved … 

Čas, ki ga starši preživite z otrokom ob knjigi, naj vam ne predstavlja muke ali dodatne obremenitve. To 

naj bo dragocen čas, ki otroka oblikuje v bralca za vse življenje. 

 



 

 Zakaj je branje pomembno? 

21 razlogov ZA:  

 Knjige imajo moč, da nam spremenijo življenje, 

 Ponujajo nam številne nasvete, 

 Krepimo svoj um, 

 Možgani izvajajo duševne funkcije: pomnjenje, domišljanje, sklepanje, povezovanje … 

 Postanemo lahko aktivni ustvarjalci svoje prihodnosti, 

 Postajamo bolj zanimiva osebnost, ker odkrivamo neznano, razbijamo okostenele predsodke … 

 Branje nas zabava, razveseljuje, ni nam dolgčas, 

 Dobra knjiga nas odpelje v druge kraje in druge čase, 

 Seznanimo se z osebnostmi, poklici in ljudmi, 

 Branje je pogled v tuje izkušnje in beg v lastne sanje, 

 Branje razširi besedni zaklad, spodbuja koncentracijo, spodbuja domišljijo … 

 V knjigah najdemo številne podatke, tolažbo in dragocene nasvete, 

 Ob knjigah pozabimo na stresen dan, 

 Branje nas pomirja, ker se moramo ob knjigi usesti in mirovati, 

 Ob knjigah ugotovimo, kaj si zares želimo, 

 Knjige nas navajajo k spremembam, 

 Ob knjigah se učimo osnovnih pravil uporabe jezika, razvijamo govor, spomin in sklepanje, 

 Ob knjigah se učimo razumeti lastna čustva in čustva drugih, 

 Knjige nam omogočajo, da ne odkrivamo že odkritega, 

 V knjigah najdemo nove ideje, 

 Z obračanjem strani, smo na poti proti znanju. 

 

 


