Za lažje in bolj učinkovito učenje vam predstavljam nekaj učni strategiji:

I.

SPLOŠNA UČNA STRATEGIJA

Ta strategija je uporabna pri naravoslovnih in družboslovnih predmetih in je
sestavljena iz 5 korakov:
1. Hiter prelet besedila
Preleti učno gradivo, da izbereš vsebino, ki se jo moraš naučiti.
2. Prvo branje besedila
Preberi besedilo in si že med branjem označuj nove, neznane besede.
3. Iskanje pomena neznanim besedam in določanje bistva
Izpiši si nove, neznane besede in jih pojasni s pomočjo slovarja, staršev… Novo
besedo uporabi v novi povedi. Novo besedo nariši, shematsko prikaži (če je to
možno).
Določi, kaj je v besedilu glavna misel/bistvo. Bistveno sporočilo učenec v besedilu
podčrta.
4. Drugo branje besedila
Ponovno preberi besedilo. Pozoren bodi na pomembne podrobnosti, ki pojasnjujejo
bistvo (le te izpiši ali podčrtaj).
5. Postavljanje vprašanj za preverjanje razumevanja
Postavljaj si vprašanja (ali naj ti jih postavijo starši), s katerimi boš preveril svoje
razumevanje prebranega.

II.

PAUKOVA STRATEGIJA

Ta strategija je posebno primerna za učence na predmetni stopnji.
Postopek:
1. Vzemi prazen list papirja in besedilo. List papirja z navpično črto razdeli na dve
koloni.
2. Pozorno preberi besedilo.
3. Besedilo preberi še enkrat in si podčrtaj bistvene ideje in pomembne
podrobnosti.
4. Podčrtane dele besedila si zapiši s svojimi besedami na levo stran lista.
5. Na desno stran lista si zapiši le najpomembnejše ključne besede ali fraze.
6. List prepogni (ali prekrij levo stran) in snov ponovi s pomočjo ključnih besed.
Dokler ti ponavljanje dela težave, si pomagaj še z zapiski na levi strani lista. Pri
ponavljanju lahko levo in desno stran še dopolniš z dodatno informacijo iz
besedila.

III.

UČENJE Z MISELNIMI VZORCI

Učenje z miselnimi vzorci (MV):
1. Bežno preleti besedilo. Podčrtaj si pomembne besede (npr. poglavja,
podpoglavja…).
2. Pripravi MV – nariši izhodišče in nekaj glavnih vej. Na glavne veje zapiši
podčrtane besede.
3. Preberi besedilo v celoti. Podčrtaj si ključne besede in jih vnesi v MV.
4. Še enkrat preberi besedilo in dopolni MV.
5. Prepiši miselni vzorec in se odloči, kaj boš ohranil in kaj zavrgel.

Pravila za oblikovanje miselnih vzorcev:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Začni na sredini papirja.
Piši s tiskanimi črkami.
Na vsako črto napiši po eno besedo.
Uporabljaj barvna pisala.
Riši.
Uporabljaj simbole, znamenja in puščice.

7. Detajli miselnega vzorca naj bodo izstopajoči.
8. Uporabljaj domišljijo.

ŠOLA

IZHODIŠČNA
TOČKA

POMEMBNO

Pa veliko uspeha!
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