
 
 
 
UČNE STRATEGIJE (NA KAKŠEN NAČIN SE LAHKO UČIMO)      

 

 Postopek – kako se učimo na tak način? 

RIBJA KOST 
 

1. Narišemo ribjo kost 

2. Na eno polovico napišemo npr. države, slo. besede.. 

3. Na drugo polovico pa npr. glavna mesta, prevod… 

4. List prepognemo in glasno ponavljamo, preverimo na drugi strani 

 
ČASOVNI TRAK 

 
_____I____ 

1. Narišemo ravno črto 

2. Razdelimo časovna obdobja 

3. Vnesemo letnice kot si sledijo 

4. Letnicam dodamo dogodke – lahko si tudi narišemo 

5. List prepognemo in glasno ponavljamo, preverimo na drugi strani 

 
MISELNI VZOREC 

1. Na sredino lista naredimo krog v katerega vpišemo glavni naslov 

2. Pišemo s TISKANIMI ČRKAMI 

3. Uporabljamo: barve, puščice in rišemo  

4. Ne pišemo povedi 

5. Na koncu glasno ponovimo kar smo napisali 

 
UČENJE IZ 
UČBENIKA 

1. Preberem naslov poglavja in podpoglavja 

2. Spomnim se kaj že vem o tem 

3. Natančno si preberem besedilo 

4. Izpišite ključne besede  

5. Ključne besede razporedite po vrsti, ponovno sestavim 

6. Glasno ponovim snov s pomočjo ključnih besed 



 
 

UČENJE IZ 
ZVEZKA 

1. prelistam zvezek in preštejem število strani, ki smo jih že napisali 

2. pregledam naslove, si jih označim in podčrtam 

3. preberem učno snov, ugotovim ali vam kaj manjka-dopolnim 

4. med branjem podčrtujem pomembne informacije-si rišem 

5. glasno ponovim kar sem se naučil 

6. ugotovim kaj moram znati, razdelim si v točke  

 
PV3P 

1. Preletim 

2. se Vprašam 

3. natančno Preberem 

4. Pregledam 

5. Poročam 

 
VŽN 

1. Kaj že VEM? 

2. Kaj ŽELIM izvedeti? 

3. Kaj sem se NAUČIL? 

 
PAUKOVA 
METODA 

1. Prazen list z navpično črto razdelim v dve enaki koloni. 
 
2. Pozorno preberem besedilo. 

 
3. Preberem še enkrat in spotoma podčrtujem pomembne informacije. 

 
4. Na levo stran lista s svojimi besedami zapišem podčrtano besedilo. 

 
5. Na desno stran lista zapišem ključne besede za besedilo na levi strani. 

 
6. List prepognem po črti (ali prekrijem levo stran) in ponavljam s pomočjo ključnih besed. 

 
 

Povzeto po S. Pečjak in drugi, Bralne učne strategije, 200 


