
KAKO POMAGATI 
OTROKU PRI UČENJU?

Učinkovitost učenja pri svojem otroku lahko 
zvišamo, če:

•otrok čuti, da stalno bdimo nad njegovim 
delom, ne da bi bili pri tem vsiljivi;
•že med učenjem spodbujamo otroka za 
dosežene uspehe in pravilno opravljene 
naloge;
•ga pohvalimo ob vsakem, pa čeprav majhnem 
uspehu;
•mu povemo, da tudi on zmore sam napraviti 
nalogo in se naučiti določeno snov;
•mu večkrat razložimo snov, če se zavedamo, 
da težje in počasneje dojema učno snov;
•niste nestrpni -

 

če tudi po vaši večkratni 
razlagi otrok snovi še vedno ne razume, mu 
poiščite nekoga, ki mu bo lahko pomagal;
•ima otrok dovolj časa za igro in razvedrilo;
•boste imeli čas za otroka tudi takrat, ko se ne 
uči in ko vas ne prosi, da bi mu pomagali;
•boste imeli otroka radi tudi takrat, ko iz šole 
ne bo prinašal dobrih ocen;
•boste redno obiskovali otrokovega 
razrednika, ki vam bo povedal, kako se otrok 
počuti v šoli in kakšne uspehe dosega…

RECEPT 
ZA BOLJŠE UČENJE

“Vse je težko, 
predno postane lahko.”

1.

 

Pospravi mizo!
2.

 

Pripravi na mizi vse za predmet, ki 
se ga boš

 

učil.
3.

 

Uči se vsak dan ob istem času.
4.

 

Sedi med učenjem.
5.

 

Mir potrebuješ, da se boš

 

lahko 
zbral.

6.

 

Snov predeluj po odstavkih.
7.

 

S svinčnikom podčrtaj glavno snov-

 
ključne besede.

8.

 

Izdelaj “plonklistek”

 

ob vsakem 
učenju.

9.

 

Glasno obnovi, kar si si

 

napisal.
10.

 

Ponavljaj čim pogosteje –
od tega se ne zboli!

RECEPT ZANESLJIVO DELUJE!
Samo preveriti ga moraš.

VELIKO USPEHA!

PRIPRAVA NA UČENJE

1.

 

MOTIVACIJA
•

 

določen cilj
•

 

prepričanje v uspeh
•

 

pozitiven pristop k učenju
•

 

sprotno delo
•

 

pohvala

2.    PROSTOR
•

 

vedno isti
•

 

prijetno urejen
•

 

ustrezna temperatura
•

 

prezračevanje
•

 

pravilna osvetljenost
•

 

udoben stol
•

 

vse šolske potrebščine pri roki

3.    ČAS
•

 

bioritem posameznika
•

 

odmori

4.

 

TIP (UČNI STIL) UČENCA 
•

 

vidni tip
•

 

slušni tip
•

 

telesni tip

Če zbiramo informacije preko večih

 
čutil, si jih zapomnimo bistveno več.



“Naučimo se lahko česar koli. 
Razlikujemo se le po času, ki ga za 

to porabimo.”

(B. Bloom)

Življenjsko izhodišče naj nam bodo 
pozitivne lastnosti!

Vedeti moramo:

Kaj vse zmoremo?
Kaj že znamo?
Kaj hočemo?
Kaj si želimo?
Kakšen je naš

 

učni stil?

Nikoli ne razmišljajmo pesimistično:

Tega ne znam!
Tega ne zmorem!
To je pretežko….

Pomembno je ZADATI si CILJ in 
SE PODATI  NA POT!

Pripravila:

Mateja Petric, univ.dipl. pedag.
Posvetovalnica za učence in starše

Novo mesto

Od česa je odvisen otrokov
učni uspeh?

Od:
•otrokove splošne sposobnosti

•prilagodljivosti
•poslušnosti
•ubogljivosti

•dobrega spomina
•sposobnosti usmerjanja in ohranjanja

pozornosti;
•sposobnost kratkotrajnega in 

dolgotrajnega pomnjenja;
•ročnih spretnost

•nemotečega vedenja
•sposobnosti posnemanja

•sposobnosti za hitro in dobro 
avtomatizacijo navad

•vztrajnosti
•volje

•čustvenega ravnotežja
•otrokove samopodobe

•otrokove energijske opremljenosti
•spodbud ožjega in širšega okolja

•socialnih razmer…
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