
KAKO VZGAJATI OTROKA, 

DA BO RAD BRAL? 

 

 

 

 

 

 

 

1. NAJ BRANJE POSTANE DEL 
OTROKOVEGA VSAKDANJIKA 

Otroku vsak dan kaj preberite. Naj bo to 
pravljica za lahko noč, otroška pesmica, 

uganka, odlomek iz časopisa ali le nekaj vrstic 

podnapisov pri filmu.  Otrok naj odrašča ob 
branju.  

2. DOM NAJ BO PROSTOR, KJER 
DOMUJEJO TUDI KNJIGE  

Dom naj bo prostor, kjer lahko otrok zlahka 

dostopa do knjig, revij, stripov, enciklopedij, 
kartonk, filmov ipd. 

  

3. BRANJE NAJ POSTANE DOGODEK 
Obisk knjižnice ali knjigarne naj bo enako 

razburljiv dogodek, kot če bi šli z otrokom na 
igrišče ali v živalski vrt. Obisk ne sme biti 

zgolj opravek, ki zdrsne v pozabo. Otrok naj 

se ob tem zabava, kar pomeni, da se bo v 
knjižnico rad vračal. 

4. DOVOLITE, DA SE OTROK SAM 
ODLOČI, KAJ BO BRAL 

Otroku dovolite, da sam izbere knjigo, ki jo bo 

bral v prostem času, za zabavo. Ne gre za to, 
da bi se otroci s tem izognili domačemu 

branju ali drugim šolskim obveznostim, 

pomembno pa je, da jim pustite proste roke 
pri izbiri knjig za branje v prostem času. 

Vsaka družina ima različne poglede na to, kaj 
je sprejemljivo in kaj ne, znotraj teh meja pa 

je še vedno dovolj knjig, med katerimi otrok 

lahko izbere sam. 
 

5. UGRIZNITE SE V JEZIK, KO OTROK 
BERE KNJIGE, KI VAM NISO VŠEČ 

Obstajajo knjige, ki vam niso všeč, a jih otrok 

obožuje. Kadar otrok uživa v branju, se raje 
ugriznite v jezik, kot da bi ga od knjig 

odvračali. Z branjem različnih knjig in vsebin 
se mu bo okus za dobro knjigo izostril. Bodite 

pozorni pri kritiki knjig, saj jo lahko otrok 

razume kot kritiko branja nasploh.  

6. NAJ OTROK VIDI, DA V PROSTEM 
ČASU UŽIVATE V BRANJU 

Bodite otrokom vzor in si vzemite čas za 
branje v prostem času. Ni nujno, da berete 

zahtevno literaturo - nič ni narobe z 

lahkotnim branjem.  Pomembno je, da otrok 
vidi, da v branju uživate.  

7. SPREGLEJTE NEKATERA PRAVILA, KO 
GRE ZA BRANJE 

Čas pred spanjem je tudi čas za knjigo. 

Mlajšim otrokom na njihovo željo preberemo 
kakšno pravljico več, starejšim otrokom pa 

časa za branje zvečer ne omejujemo in 

pustimo, da sami ugasnejo luč. Mnogim 
otrokom je to lahko spodbuda k 

samostojnemu branju. 

8. OTROKA NIKOLI NE SILITE BRATI  
Branje naj nikoli ne služi kot kazen. Otroci, ki 
ne marajo brati ali imajo težave z branjem, 

lahko dobijo še večji odpor do knjig.  

9. KO OTROK NAJDE KNJIGO, KI MU JE 
NEZNANSKO VŠEČ, MU POMAGAJTE 
POISKATI ŠE VEČ TAKIH   

Ne pozabite, da so vam pri tem v veliko 
pomoč lahko knjižničarji. Tudi serije zgodb 

otroka velikokrat spodbudijo, da nadaljuje z 
branjem. 

10.  ČE OTROK S TEŽAVO BERE, BODITE 
POTRPEŽLJIVI IN  OSTANITE NA 
NJEGOVI STRANI 

Kadar menite, da ne gre le za pomanjkanje 

bralnega interesa, ampak za težave, povezane 
z učenjem in branjem,  se posvetujte z učitelji 

v šoli. Tudi knjižničarji vam bodo z veseljem  

svetovali, katere knjige so najbolj primerne 
zanj.  

 

 

Vsi otroci ne postanejo kar tako zavzeti bralci. 

Kljub zgornjim napotkom se bodo nekateri 
otroci rajši igrali zunaj ali uživali v poslušanju 

glasbe, kot pa da bi brali. Otroci so različni. 

Pomembno pa je, da vzgajate otroka tako, da 
dobi spodbudo za branje v prostem času, če 

sam to želi. 

Vir: Članek Alison McDonald: »Raise Children Who 
Read for Fun« (Parents - Rasing readers & learners)



ZAKAJ JE DOBRO, DA Z OTROKI 

OBISKUJEMO 

KNJIŽNICO? 

 

-redni obiski 

knjižnice 

pripomorejo k 

boljši bralni 

pismenosti pa 

tudi k temu, da 

otrok vzljubi 

branje, 

 

- otroku je v 

knjižnici dostopnih 

veliko več knjig, 

kot mu jih lahko 

kupimo, 

 

- knjižničar 

otroku pomaga, da najde knjige, ki so mu 

všeč, ki jih potrebuje in so primerne zanj, 

 

- obisk knjižnice pomeni kakovostno in 

aktivno preživljanje časa (poleg izposoje 

knjig, knjižnica nudi različne prireditve, 

delavnice, kvize itd.), 

 

- skrb za člansko izkaznico in izposojeno 

gradivo otroka navaja na odgovornost… 

Priporočilni seznam knjig in revij za bralce 

začetnike 

Zbirka knjig KNJIGOLJUB  

Zbirka knjig ZAKLADNICA 

 

 

 

 

 

Zbirka knjig  

BEREM SAM 

 

Zbirka knjig DROBIŽKI 

 

 

 

 

 

Zbirke knjig s       Zbirka knjig ČEBELICA  
slikopisi      

 

 

 

 

 

  

Zbirka ZAKLADI OTROŠTVA  

(slovenske ljudske pravljice) 

 

Revije: CICIDO, 

CICIBAN,… 

 

 

 

 

 

Priporočilni seznam knjig za predšolske otroke 

BOURGEOIS, PAULETTE: knjige o Frančku 

BUTLER, M. CHRISTINA: več naslovov 

CARLE, ERIC: več naslovov 
DONALDSON, JULIA: več naslovov 
GENECHTEN, GUIDO VAN: več naslovov 
GEMMEL, STEFAN: Nekoč je bila… 
FRIESTER, PAUL: Sovica Jokica 
HEST, AMY : več naslovov 
JOLIBOIS, CHRISTIAN: več naslovov 
KAZUO, IWAMURA: več naslovov 
KLINTING, LARS: zgodbice o Jaku 

KOVAČ, POLONCA: več naslovov 
MAKAROVIČ, SVETLANA: več naslovov 
OSOJNIK, MOJCA: več naslovov 
PETIGNY, ALINE DE: več naslovov 
PFISTER, MARCUS: več naslovov 
ŠTAMPE ŽMAVC, BINA: več naslovov 
ŠTEFAN, ANJA: več naslovov 
UNGERER, TOMI: Trije razbojniki 
VELTHUIJS, MAX: več naslovov 
WADDELL, MARTIN: več naslovov 
WENINGER, BRIGITTE: več naslovov 
Priporočamo tudi branje pesmic (Grafenauer, Lainšček, 
Maurer, Pavček,..) in različnih ljudskih pravljic 


