
Vaje za koncentracijo pri branju 

Namen vaj:  

Vaje za učence, ki imajo težave s koncentriranim branjem, to je s tem, da 

usmerijo svojo pozornost na besedilo in obdržijo določeno stopnjo 

pozornosti tudi med branjem. Vaja usmerja pozornost na neko besedilo. 

Poudarek je na tem, da je pomembno za pravilno rešitev vaje ohraniti to 

pozornost skozi celotno (kratko) vajo.  

Učenec »trenira« celostno prebiranje besed ter hitro premikanje oči z 

besede na besedo.  

Vaje lahko delamo tako pogosto, kot se vam zdi  potrebno. V 

začetku je nekaj več porabe časa zaradi prilagajanja pravilom, ko učenci 

ta osvojijo, traja vaja ca 1-2 minuti, učinek pa je zelo dober. Lahko jo 

uporabimo za začetek delovnega dne, kot razvedrilo ali pri uvodu pri 

dopolnilnem pouku. Po večkratni uporabi takih vaj se prepoznavanje in 

zapisovanje besed zelo izboljša, sposobnost  koncentracije pa poveča.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.  Hitro, hitro poišči enake besede in jih podčrtaj z različnimi 

barvami. Na črte napiši, katere besede se ponavljajo in kolikokrat se 

to zgodi. Ko nalogo končaš, ugotovi, kaj je skupnega vsem besedam. 

  

tem, vsi, ker, šla, šah, čez, tat, bas, šli, kje, tok, čez, vse, jaz, jež, 

rad, sem, več, ose, dom, car, let, prt, res, bos, nos, jim, prt, trn, jok, 

čez, naj, trd, čez, sam, tip, zdi, čez, vez, res  

 

Rdeča: __________________ modra: __________________ 

zelena: __________________  

Če si pravilno rešil/a nalogo, si podčrtal/a 9 besed. 

 

2.  Hitro, hitro poišči enake besede in jih podčrtaj z različnimi 

barvami. Na črte napiši, katere besede se ponavljajo in kolikokrat se 

to zgodi. Ko nalogo končaš, ugotovi, kaj je skupnega vsem besedam. 

  

jaz, rad, top, vsa, kot, nam, rež, cev, tip, vrh, vez, nič, šla, tam, bor, 

tip, dne, tem, rep, kje, mož, vez, tip, kar, ali, rad, nad, jež, zdi, vsi, 

mar, tip, rad, vez, bos, tir, dom, rad, lan, vez  

 

Rdeča: __________________ modra: __________________ 

zelena: __________________  

Če si pravilno rešil/a nalogo, si podčrtal/a 12 besed. 



3. Hitro, hitro poišči enake besede in jih podčrtaj z različnimi 

barvami. Na črte napiši, katere besede se ponavljajo in kolikokrat se 

to zgodi. Ko nalogo končaš, ugotovi, kaj je skupnega vsem besedam. 

 

sod, tem, nič, bil, dni, tek, vez, res, let, bič, bas, spi, brv, pri, trg, 

trd, nos, prt, oni, nos, ali, sum, bik, vsi, nos, nos, bos, boa, šah, bor, 

mar, jok, lan, sta, tog, voz, brv, brv, lok, res  

 

Rdeča: ___________modra: _________ zelena: ____________ 

Če si pravilno rešil/a nalogo, si podčrtal/a 9 besed. 

 

4. Hitro, hitro poišči enake besede in jih podčrtaj z različnimi 

barvami. Na črte napiši, katere besede se ponavljajo in kolikokrat se 

to zgodi. Ko nalogo končaš, ugotovi, kaj je skupnega vsem besedam. 

 

tem, pri, pik, čaj, mož, boa, saj, voz, top, jež, lok, brv, sem, ona, čas, 

tih, gre, trd, trn, iti, tam, trn, kdo, rad, čaj, jim, trs, trn, oni, vez, bil, 

saj, let, bor, bik, prt, med, dni, car, jih  

 

Rdeča: ___________ modra: ____________zelena: 

____________ 

Če si pravilno rešil/a nalogo, si podčrtal/a 7 besed. 

 

 


