
Učenje med počitnicami - DA ali NE ? 
 

 

 

Nasveti za starše otrok s specifičnimi učnim težavami 

 
 
 
 

Ali naj otrok med poletnimi počitnicami sploh vadi za šolo? 

 

• Počitnice so čas, ko se po napornem šolskem letu otrok ter cela družina 

lahko odpočije. Ukvarjajte se z dejavnostmi, za katere med šolskim letom 

ni bilo dovolj časa.   

 

• Spodbujajte njegovo radovednost, kritično mišljenje in iskanje različnih 

rešitev.  Učite ga, da pogleda skozi oči drugih ljudi. 

 

• Pridobiva naj delovne navade, ki so osnova za razvoj učnih navad. 

 

• Dopustite, da prevzame skrb in odgovornost za urejenost svoje sobe ter da 

se vključi v domača opravila. Z lastno aktivnostjo bo potrjeval potrebo po 

kompetenci in avtonomiji, ki sta bistveni za razvoj notranje motivacije. 

 

• Na novo šolsko leto naj se otrok pripravlja v drugi polovici avgusta. Ko 

ponavlja učno snov,  prepreči pozabljanje ter se miselno pripravi na novo 

šolsko leto. 

 

• Poiščete naloge in vaje v otroških revijah ter na spletu. Lahko jih rešuje 

preko računalnika ali mu naloge natisnite. 

 

 

Ali naj otrok čez počitnice vadi branje, pisanje in računanje? 

 

• Spretnosti branja, pisanja in računanja naj pridobiva preko igre in 

vsakodnevnih izkušenj.   

 



• Ko gre v trgovino naj napiše nakupovalni listek ter samostojno plača. 

Napiše naj razglednico sorodnikom ali prijateljem. Prebere naj vremensko 

napoved, spored kulturnih prireditev in kuharski recept. 

 
• V drugi polovici avgusta naj vsak dan malo bere, piše in računa (ponovi 

naj poštevanko in deljenje) ter vadi tuj jezik. 

 

• Bere naj leposlovje in kratke, zanimive, humorne zgodbe, ki so oblikovane 

za otroke z disleksijo, tudi če vaš otrok disleksije nima. Knjige za bralce z 

disleksijo imajo nekaj oblikovnih posebnosti, ki so ugodne za večino 

bralcev ter spodbujajo njihovo bralno motivacijo. 

 

• Otroci, ki se nahajajo na začetni stopnji branja ter tisti z večjimi bralnimi 

težavami, radi posegajo po stripih, ki imajo veliko slik. Stripe ali krajše 

knjižice lažje preberejo do konca ter ob tem doživijo uspeh. 

 

• Ko gre otrok na počitnice v drugo okolje, ali če ostane doma, naj vsaj en 

teden piše dnevnik. Zapiše naj 3-5 povedi; odvisno od starosti ter stopnje 

učnih težav. 
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