
Vaje za koncentracijo pri branju besed 

(5 črk) 

  
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.  Po večkratni uporabi takih vaj se 
prepoznavanje in zapisovanje besed zelo izboljša, sposobnost  koncentracije pa poveča.  
 
Navodilo za starše:  

 Natisnemo po eno nalogo, rešitve so le za našo kontrolo. 
Prvič nalogo rešujemo skupaj, da bomo lahko odkrili vse »trike«, ki se jih lahko 

poslužujemo pri iskanju besed.  
Učenci naj si pripravijo različne barvice.  
Čim hitreje skušajo poiskati besede, ki se ponavljajo. Ko najdejo prvo besedo, ki se 

ponavlja, podčrtajo to in vse naslednje enake besede z eno od barvic. Na črto z imenom barvice 
napišejo besedo s tiskanimi ali pisanimi črkami (odvisno od zahteve učitelja), zraven pa napišejo 
število besed. Uspešen je tisti učenec, ki uspe najti vse ponavljajoče besede, jih pravilno prepiše 
in označi število ponavljanj.  

Vajo naj učenci rešujejo v omejenem času, ena – do dve minuti.  
Po vaji se pogovorite o neznanih besedah. 
Pri nalogi, kjer je zastavljeno tudi vprašanje, kaj je skupnega vsem besedam, so rešitve 

različne, od enakih začetnic do enake dolžine ali pa besede spadajo v kakšno pomensko skupino, 
npr. imena živali. 
 
Predlogi za dodatno delo z učnim listom: 
 

Izberejo po tri besede iz vaje in skušajo sestaviti poved. 
Izberejo tri zaporedne besede in tvorijo poved. 
Izberejo nekaj besed in skušajo sestaviti humorno pripoved ali spis. 



 
1.  

 

Ime: __________________  

 

Hitro, hitro poišči enake besede in jih podčrtaj z različnimi barvami. Na črte napiši, katere besede 
se ponavljajo in kolikokrat se to zgodi. Ko končaš, ugotovi, kaj je skupnega vsem besedam.  
 

bolha, pršič, cigan, bolha, belec, vetru, cepin, ugnan, čreda, uhelj, rdeče, tekst, trata, buren, 
tesar, bezeg, potem, ukana, cepin, bolha, skrbi, polit, tiger, bedak, vohaš, buren, bober, talen, 
bruno, hotel, bolha, sprva, vagon, bolha, domov, njemu, cepin, jelka, ulica, vedno, bahač, buren, 
svoje, bodoč, taksi, trsje, bazen, lačen, puška, sveča  
 

Rdeča: __________________ modra: __________________ zelena: __________________  
 

Če si pravilno rešil/a nalogo, si podčrtal/a 11 besed.  

 

2.  

 

Ime: __________________  

 

Hitro, hitro poišči enake besede in jih podčrtaj z različnimi barvami. Na črte napiši, katere besede 
se ponavljajo in kolikokrat se to zgodi. Ko končaš, ugotovi, kaj je skupnega vsem besedam. Ko 
končaš, ugotovi, kaj je skupnega vsem besedam.   
 

torba, možat, veter, bruno, hišni, šofer, bevsk, nagel, tedaj, hišni, tukaj, možat, cicek, tenis, 
možat, rahel, prvak, kamen, april, ptiči, tresk, trhel, tiran, ročna, padel, troha, bučno, otrok, 
odeja, jelka, orkan, tožen, dobro, ukrep, možat, šibje, cigan, Sreča, tožen, narek, zavel, nekem, 
ženin, revna, tržen, hišni, tenko, testo, lačen, pasti  
 

Rdeča: __________________ modra: __________________ zelena: __________________  
 

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

 



3.  

 

Ime: __________________  

 

Hitro, hitro poišči enake besede in jih podčrtaj z različnimi barvami. Na črte napiši, katere besede 
se ponavljajo in kolikokrat se to zgodi. Ko končaš, ugotovi, kaj je skupnega vsem besedam.   
 

jutro, sonce, bezeg, skozi, dežek, tekma, pesmi, blago, učilo, temen, meter, kamen, dobro, 
mogli, moteč, tovor, tolst, tovor, točaj, naliv, uhlja, nekem, torba, papir, imeli, kozel, ptica, topol, 
čepel, skozi, delat, solze, štala, taksi, bučen, šivaš, hrane, tovor, režeš, najde, očala, tvoje, tulec, 
spati, štala, vesel, zadrl, reven, birič, brana  
 

Rdeča: __________________ modra: __________________ zelena: __________________  

 

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

 

4.  

 

Ime: __________________  

 

Hitro, hitro poišči enake besede in jih podčrtaj z različnimi barvami. Na črte napiši, katere besede 
se ponavljajo in kolikokrat se to zgodi. Ko končaš, ugotovi, kaj je skupnega vsem besedam.   
 

jasno, nihče, birič, tovor, veter, tedaj, enega, njena, cesar, tedaj, narek, uhelj, obedu, psica, 

trhlo, boren, Mojca, odšli, ptiči, veter, vesel, dajta, tedaj, proti, rdeče, poveš, veter, torek, režeš, 
tekma, teslo, hrana, sedel, znala, bazen, cesta, ponev, tedaj, domov, cekin, skrbi, njivo, hrane, 

šipek, tedaj, zajel, barva, ujeda, domov, delat  
 

Rdeča: __________________ modra: __________________ zelena: __________________  

 

Če si pravilno rešil/a nalogo, si podčrtal/a 10 besed.  

 



5.  

 

Ime: __________________  

 

Hitro, hitro poišči enake besede in jih podčrtaj z različnimi barvami. Na črte napiši, katere besede 
se ponavljajo in kolikokrat se to zgodi. Ko končaš, ugotovi, kaj je skupnega vsem besedam.   

 

trije, hrana, bitje, nekaj, njena, kralj, namaz, nasad, pravi, trnek, pesek, rahel, boben, padem, 

imeli, besen, mladi, bebec, teloh, vidiš, nasad, boben, trpek, srečo, boben, sliva, revno, burja, 
tresk, ujeda, gruča, trnje, nasad, bučen, pasla, muzej, kačja, vpije, konji, zelje, dolgo, strup, 
bebec, škrob, napor, palma, bajte, brada, boben, nasad  
 

Rdeča: __________________ modra: __________________ zelena: __________________  
 

Če si pravilno rešil/a nalogo, si podčrtal/a 10 besed.  

 

6.  

 

Ime: __________________  

 

Hitro, hitro poišči enake besede in jih podčrtaj z različnimi barvami. Na črte napiši, katere besede 
se ponavljajo in kolikokrat se to zgodi. Ko končaš, ugotovi, kaj je skupnega vsem besedam.   
 

tnalo, bunka, radič, bomba, solze, sedmo, tolst, treba, boter, mogli, cesar, sunek, sedmo, tesar, 

uhelj, lubje, zapit, bajto, deska, radič, zapit, radič, sedmo, ozrem, cepin, hotel, zelje, treti, belih, 

zavel, bacil, racak, kodri, ščuka, najin, puran, stvar, trata, zapit, brest, radič, šumen, sedmo, 
zelje, puhlo, dedek, kačja, težek, kovač, boren  
 

Rdeča: __________________ modra: __________________ zelena: __________________  
 

Če si pravilno rešil/a nalogo, si podčrtal/a 11 besed.  

 



7.  

 

Ime: __________________  

 

Hitro, hitro poišči enake besede in jih podčrtaj z različnimi barvami. Na črte napiši, katere besede 
se ponavljajo in kolikokrat se to zgodi. Ko končaš, ugotovi, kaj je skupnega vsem besedam.   
 

tašča, večer, zaliv, lahko, zajel, obilo, trnov, zapit, stolp, brana, bahač, treti, brest, zaliv, srcem, 

začel, skale, tisti, breza, stroj, bluza, zaliv, bober, kozel, lahko, puška, gremo, tekst, tolst, šotor, 
lahko, pajek, lahko, zaliv, večer, večer, nihče, lahko, reven, ladja, torta, ulica, zaliv, psica, tekoč, 
večer, večer, tekma, belih, tožen  
 

Rdeča: __________________ modra: __________________ zelena: __________________  
 

Če si pravilno rešil/a nalogo, si podčrtal/a 15 besed.  

 

8.  

 

Ime: __________________  

 

Hitro, hitro poišči enake besede in jih podčrtaj z različnimi barvami. Na črte napiši, katere besede 
se ponavljajo in kolikokrat se to zgodi. Ko končaš, ugotovi, kaj je skupnega vsem besedam.   
 

urban, ugriz, frula, žlica, rajši, bunka, zavoj, dežju, ptiči, škric, urban, bomba, tekma, puran, 
kisel, kačja, trska, ocean, šunka, boder, tujec, teloh, vedno, ducat, čarna, naliv, uhelj, psica, 
torta, urban, vroče, urban, zakaj, zakaj, murva, teloh, hotel, brest, curek, napet, srečo, sreča, 
tečaj, odeja, bebec, urban, pusti, revno, šotor, blisk  
 

Rdeča: __________________ modra: __________________ zelena: __________________  

 

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

 



9.  

 

Ime: __________________  

 

Hitro, hitro poišči enake besede in jih podčrtaj z različnimi barvami. Na črte napiši, katere besede 
se ponavljajo in kolikokrat se to zgodi. Ko končaš, ugotovi, kaj je skupnega vsem besedam.   
 

boter, tisoč, papir, davno, ščuka, nekoč, brlog, lačen, tožen, škrob, potem, papir, biser, brhek, 
pajek, cunja, rajši, bokal, nekoč, tepež, bežen, dedek, banka, zajel, sukam, skozi, nekoč, bezeg, 
bebec, nekoč, slika, boren, brati, gruča, meter, spali, oglat, cekin, šopek, vrata, boter, bobna, 
zaboj, šteti, Darja, torej, namaz, smuči, česen, reven  

 

Rdeča: __________________ modra: __________________ zelena: __________________  
 

Če si pravilno rešil/a nalogo, si podčrtal/a 8 besed.  

 

10.  

 

Ime: __________________  

 

Hitro, hitro poišči enake besede in jih podčrtaj z različnimi barvami. Na črte napiši, katere besede 
se ponavljajo in kolikokrat se to zgodi. Ko končaš, ugotovi, kaj je skupnega vsem besedam.   

 

racak, mesto, treti, tržen, ugriz, borba, svila, kačjo, zaliv, sedla, nasad, ponjo, njivo, kodri, 
ponev, zopet, šotor, zaboj, enega, težek, torba, enega, bosti, domov, gorje, stvar, bučen, cekin, 

zakaj, tenis, šofer, trhlo, enega, mesto, delat, boleč, lonec, stvar, stvar, balet, mesto, ozrem, 
namig, mesto, čakal, pesmi, lačen, mesto, tiger, šivam  
 

Rdeča: __________________ modra: __________________ zelena: __________________  
 

Če si pravilno rešil/a nalogo, si podčrtal/a 11 besed.  

 



11.  

 

Ime: __________________  

 

Hitro, hitro poišči enake besede in jih podčrtaj z različnimi barvami. Na črte napiši, katere besede 
se ponavljajo in kolikokrat se to zgodi. Ko končaš, ugotovi, kaj je skupnega vsem besedam.   
 

zakon, nadev, polit, zakon, teslo, zanjo, svojo, blago, april, mreža, tožen, jutro, vrisk, večer, 
vohaš, srcem, dišeč, jasno, rajši, brada, travo, pevec, morje, spimo, svila, večer, tečen, mladi, 
večer, bokal, travo, beden, bežen, večer, dekle, vreme, zakon, njimi, zakon, ugnan, tekst, rekla, 

uliti, ovčka, žlica, tiger, kovač, teren, brest, brlog  
 

Rdeča: __________________ modra: __________________ zelena: __________________  
 

Če si pravilno rešil/a nalogo, si podčrtal/a 10 besed.  

 

12.  

 

Ime: __________________  

 

Hitro, hitro poišči enake besede in jih podčrtaj z različnimi barvami. Na črte napiši, katere besede 
se ponavljajo in kolikokrat se to zgodi. Ko končaš, ugotovi, kaj je skupnega vsem besedam.   
 

ponjo, Peter, ročna, točaj, lubje, raven, raven, kozel, tepež, srečo, raven, škric, frula, prvak, 

banka, hrana, jelka, napev, črevo, zaliv, meter, lasmi, delat, stroj, papir, delat, delat, kovač, 
oblak, nazaj, kisel, besen, brlog, noben, splav, narek, brlog, nadev, vreme, uhast, raven, rekel, 

brlog, jutro, nekaj, ogenj, umrem, brlog, raven, dobro  

 

Rdeča: __________________ modra: __________________ zelena: __________________  
 

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

 



13.  

 

Ime: __________________  

 

Hitro, hitro poišči enake besede in jih podčrtaj z različnimi barvami. Na črte napiši, katere besede 
se ponavljajo in kolikokrat se to zgodi. Ko končaš, ugotovi, kaj je skupnega vsem besedam.   
 

balet, brlog, legla, šiška, tekst, bitje, tolpa, radič, testo, deroč, tekst, strma, bunka, bivol, deroč, 
legla, bedak, padel, sejat, pravi, šibje, pusti, tekst, šleva, jezik, poveš, legla, tunel, živel, sonce, 
napev, mreža, deroč, legla, napad, tekst, cepič, zapit, bedro, deroč, beden, raven, nahod, tekst, 

breza, širen, talen, štala, njive, legla  
 

Rdeča: __________________ modra: __________________ zelena: __________________  

 

Če si pravilno rešil/a nalogo, si podčrtal/a 14 besed.  

 

14.  

 

Ime: __________________  

 

Hitro, hitro poišči enake besede in jih podčrtaj z različnimi barvami. Na črte napiši, katere besede 
se ponavljajo in kolikokrat se to zgodi. Ko končaš, ugotovi, kaj je skupnega vsem besedam.   
 

kakor, sejat, pevec, banka, uliti, pusti, tečaj, jezik, stolp, teror, nagel, izdaš, močno, pesmi, pusti, 
težek, banka, proga, banka, težek, najin, sprva, borec, rjuha, pusti, tenor, težek, pusti, ročna, 
cajna, črnec, pusti, tesen, stvar, skuta, cepič, sukno, njimi, ugled, morem, lonec, štiri, nadev, 
bedak, pesek, puran, megla, trska, berač, banka  
 

Rdeča: __________________ modra: __________________ zelena: __________________  

 

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

 



15.  

 

Ime: __________________  

 

Hitro, hitro poišči enake besede in jih podčrtaj z različnimi barvami. Na črte napiši, katere besede 
se ponavljajo in kolikokrat se to zgodi. Ko končaš, ugotovi, kaj je skupnega vsem besedam.   

 

vesel, njive, svila, torba, tekst, brest, mreža, tamar, bezeg, enega, besen, trska, začel, tržen, 
točaj, šipek, bezeg, šipek, poveš, psica, birič, cesar, ocena, kokoš, taksi, večer, ženin, bezeg, 
rjuha, kralj, vesel, cekar, orkan, ščene, breme, boječ, stroj, vesel, vohaš, ugled, rajši, šipek, 
vesel, proti, šport, vesel, lesen, tanek, hodil, šipek  
 

Rdeča: __________________ modra: __________________ zelena: __________________  
 

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

 

16.  

 

Ime: __________________  

 

Hitro, hitro poišči enake besede in jih podčrtaj z različnimi barvami. Na črte napiši, katere besede 
se ponavljajo in kolikokrat se to zgodi. Ko končaš, ugotovi, kaj je skupnega vsem besedam.   
 

zakaj, nahod, briti, pošta, šibak, brhek, kačji, spijo, sunek, bitka, črnec, skrbi, tečaj, briti, tolst, 
tenor, briti, mreža, puška, pride, deska, pošta, šipek, napor, napor, vetru, zadrl, hotel, briti, briti, 
šleva, balet, rdeče, boter, bučno, odeja, napor, topol, sukno, šunka, šegav, trnje, pošta, šotor, 
blato, česar, veter, torba, šteti, pošta  
 

Rdeča: __________________ modra: __________________ zelena: __________________  
 

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

 



17.  

 

Ime: __________________  

 

Hitro, hitro poišči enake besede in jih podčrtaj z različnimi barvami. Na črte napiši, katere besede 
se ponavljajo in kolikokrat se to zgodi. Ko končaš, ugotovi, kaj je skupnega vsem besedam.   
 

teren, bučno, pismo, čakal, vreme, treba, bučno, ladja, tujka, ulica, butec, pošta, bober, dekle, 

tekst, ugnan, brzda, tkati, bučno, dekle, rekel, vrisk, trčen, enega, širok, truma, brati, trnek, 
dežek, spita, bazen, umrla, tlaka, škrob, muzej, tajen, zlata, ovčka, hotel, trden, širom, pojdi, 
palma, tujka, bučno, travo, šarec, dekle, širen, odeja  

 

Rdeča: __________________ modra: __________________ zelena: __________________  
 

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

 

18.  

 

Ime: __________________  

 

Hitro, hitro poišči enake besede in jih podčrtaj z različnimi barvami. Na črte napiši, katere besede 
se ponavljajo in kolikokrat se to zgodi. Ko končaš, ugotovi, kaj je skupnega vsem besedam.   
 

čarna, škrob, ducat, nadev, konji, borba, testo, pajek, vetru, strah, tečaj, šiška, meter, talen, 
kralj, tanko, ladja, strah,trata, šotor, štala, ulica, naglo, trnov, slepa, hotel, strah, bajto, beton, 

rekel, kajti, cesta, veter, bajta, radio, banka, veter, lačen, dolgo, teden, šibak, beton, zapit, 
tovor, trhlo, hodil, strah, imela, Darja, lahko  

 

Rdeča: __________________ modra: __________________ zelena: __________________  

 

Če si pravilno rešil/a nalogo, si podčrtal/a 8 besed.  

 



19.  

 

Ime: __________________  

 

Hitro, hitro poišči enake besede in jih podčrtaj z različnimi barvami. Na črte napiši, katere besede 
se ponavljajo in kolikokrat se to zgodi. Ko končaš, ugotovi, kaj je skupnega vsem besedam.   
 

trnek, talen, širen, moral, tamar, širen, sejat, ozrem, ščuka, kakor, sukam, šport, tamar, skrbi, 
jutro, ovčka, hodil, tamar, teden, cekin, ogenj, širno, nasad, biser, ušesa, bruno, ukana, jezik, 

ušesa, vagon, banka, stric, botra, trnje, širen, tujka, tamar, čepel, bobna, točaj, vidiš, dolgo, 
revno, tamar, ugriz, brati, megla, zaliv, tenko, polne  

 

Rdeča: __________________ modra: __________________ zelena: __________________  

 

Če si pravilno rešil/a nalogo, si podčrtal/a 10 besed.  

 

20.  

 

Ime: __________________  

 

Hitro, hitro poišči enake besede in jih podčrtaj z različnimi barvami. Na črte napiši, katere besede 
se ponavljajo in kolikokrat se to zgodi. Ko končaš, ugotovi, kaj je skupnega vsem besedam.   

 

borba, tekst, april, meter, tekma, vrata, bacek, megla, šibek, kmalu, cekin, strah, domov, šarec, 
širok, ugriz, šleva, šarec, tedaj, otava, uhast, radič, tekst, svoje, boben, tekst, gorje, trije, vrata, 

vrata, napor, denar, moteč, ščuka, tekst, glavo, šarec, točaj, bajta, pesek, tekst, ugnan, vrata, 
ujeda, čakal, trhel, puhlo, talen, vagon, bosti  
 

Rdeča: __________________ modra: __________________ zelena: __________________  
 

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



naloga 1  

beseda št. pojavitev 

bolha 5 

cepin 3 

buren 3 

 
naloga 2  

beseda št. pojavitev 

hišni 3 

tožen 2 

možat 4 

 
naloga 3  

beseda št. pojavitev 

tovor 3 

skozi 2 

štala 2 

 
naloga 4  

beseda št. pojavitev 

domov 2 

veter 3 

tedaj 5 

 
naloga 5  

beseda št. pojavitev 

bebec 2 

nasad 4 

boben 4 

 
naloga 6  

beseda št. pojavitev 

radič 4 

zapit 3 

sedmo 4 

 
 
 
 
 
naloga 7  

beseda št. pojavitev 



lahko 5 

večer 5 

zaliv 5 

 
naloga 8  

beseda št. pojavitev 

urban 5 

zakaj 2 

teloh 2 

 
naloga 9  

beseda št. pojavitev 

boter 2 

nekoč 4 

papir 2 

 
naloga 10  

beseda št. pojavitev 

enega 3 

stvar 3 

mesto 5 

 
naloga 11  

beseda št. pojavitev 

večer 4 

travo 2 

zakon 4 

 
naloga 12  

beseda št. pojavitev 

delat 3 

raven 5 

brlog 4 

 
 
 
 
 
naloga 13  

beseda št. pojavitev 

legla 5 

tekst 5 



deroč 4 

 
naloga 14  

beseda št. pojavitev 

banka 4 

težek 3 

pusti 5 

 
naloga 15  

beseda št. pojavitev 

vesel 5 

bezeg 3 

šipek 4 

 
naloga 16  

beseda št. pojavitev 

napor 3 

pošta 4 

briti 5 

 
naloga 17  

beseda št. pojavitev 

dekle 3 

tujka 2 

bučno 4 

 
naloga 18  

beseda št. pojavitev 

veter 2 

beton 2 

strah 4 

 
 
 
 
 
naloga 19  

beseda št. pojavitev 

tamar 5 

ušesa 2 

širen 3 



 
 
naloga 20  

beseda št. pojavitev 

vrata 4 

šarec 3 

tekst 5 

 


	Vaje za koncentracijo pri branju besed
	(5 črk)

