
• Rad se učim o stvareh, ki jih 

lahko uporabljam vsak dan. 

• Veliko se pogovarjajte z mano. 

Če se bom ob vas počutil varno 

in sproščeno, bom z večjim 

zanimanjem sledil pouku.  

• Skupaj pripravimo beležko za 

zapisovanje pomembnih 

podatkov o mojih obveznostih. 

Tako ne bom pozabljal nalog, 

pripomočkov ...  

• Pri mojem sanjskem pouku 

veliko uporabljam računalnik. 

Večkrat obiščimo računalniško 

učilnico. 

• Naučite me ločiti bistvene 

podatke od nebistvenih. Med 

branjem se mi pogosto zdi vse 

pomembno.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeprav sem vam napisal, kako bi mi 

lahko pomagali, se tudi dečki med 

seboj razlikujemo. 

Spoznajte nas in vsakomur 

pomagajte, da bo uspešen! 

 

 

 

 

 

 
 

Ljubljana, december 2014      Vse pravice pridržane. 

 

ŽELIM SI BITI USPEŠEN! 
 

 

Zloženka za pomoč učiteljem pri 
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• Spodbujajte me in me ob uspehu 

pohvalite. 

• Če dajem vtis, da se dolgočasim, 

ne mislite, da vas ne maram, 

ampak vam želim sporočiti, da bi 

potreboval drugačen način dela.  

• Z veseljem bom delal na tleh ali 

preprogi in uporabljal različne 

materiale. 

• Ko je na sporedu težja snov 

(slovnica, učenje pravil, 

poštevanka), si izmislite zanimivo 

igro in se jo igrajte z nami!  

• Pri pouku mi, prosim, pokažite 

več slik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Učitelj/-ica, ne pozabite, da se rad 

ukvarjam s športom, zato ga 

vključite v pouk. 

 

• Ponudite mi več odmorov, saj se 

včasih hitro utrudim. 

• Pomagajte mi ugotoviti, v čem 

sem dober. 

• Če mi podajate dolga navodila, se 

zmedem. Prosim vas za krajša 

navodila. 

• Bolje si zapomnim, če ponavljam 

glasno, zato bi rad, da včasih 

ponavljam skupaj s sošolcem.  

Pozdravljeni! 
 

Moje ime je Matej. Sem deček s 
posebnimi potrebami.  

Obiskujem redno osnovno šolo, 
pri učenju pa mi včasih pomaga 
specialna pedagoginja. Slednja mi pri 
urah dodatne strokovne pomoči 
pripravi zanimive in privlačne 
aktivnosti, ki so mi zelo všeč.  

Učiteljica v razredu večkrat 
pohvali samo deklice, mene pa samo 
kara, češ da ves čas nagajam, 
povzročam težave ali lenarim. To bi 
rad spremenil. Učiteljici želim 
sporočiti, kako naj pripravi pouk, da 
bom bolj uspešen.  

 


