
UČNA STRATEGIJA: MISELNI VZOREC 

(Povzeto po Ažman, T., Brejc M. in Koren A.: Učenje učenja, Maribor in Kranj, 2014) 

 

Učna strategija miselnih vzorcev je uporabna za izboljšanje pomnjenja in spodbujanje 

ustvarjalnega mišljenja.  

Miselni vzorec zajema bistvene informacije iz gradiva v obliki ključnih besed. Ključne 

besede so najpogosteje samostalniki, med seboj pa jih povezujejo črte ali puščice. Za 

ločevanje informacij po pomembnosti uporabimo različne črke, barve in oblike.  

Prednosti: 

- jasna predstava; 

- razumevanje bistva; 

- boljše pomnjenje; 

- spodbujanje ustvarjalnega mišljenja. 

 

Kako sestavimo miselni vzorec:  

1. Na sredino papirja (v središče miselnega vzorca) zapišemo ključno besedo našega besedila 

(osrednja tema prebranega besedila). 

2. Iz središča miselnega vzorca izhajajo glavne veje na katerih so ključne besede ali slike, ki 

predstavljajo glavne značilnosti teme, o kateri govori prebrano besedilo.  

3. Iz teh glavnih vej se nato vijejo nove, manjše veje, ki predstavljajo detajle besedila. 

Z vejami nato lahko nadaljujemo, a ne smemo pozabiti, da moramo zapisati zgolj ključne 

besede in nikakor ne celih povedi! 
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Vsak miselni vzorec je drugačen, saj vsakdo misli in pomni na svoj način! 

OSREDNJA TEMA 

1. 



PRIMER MISELNEGA VZORCA: 

 

NEMŠKI OVČAR (povzeto po: https://www.mrpet.si/pasma-nemski-ovcar-p-16410.aspx) 

Samci zrastejo do višine 60 – 65 cm, samice pa med 55 in 60 cm. S težo med 22 in 40 kg se 

uvršča med srednje velike oziroma velike pse. Njihova povprečna življenjska doba je med 12 

in 15 let.  

Dlaka je črna z rjavimi, rumenimi ali sivimi lisami, enobarvna črna ali volčje siva, ali z rjavimi 

oznakami. Dolžina dlake je srednje dolga, resasta, nepremočljiva krovna dlaka z gosto 

poddlako. Dlaka močno odpada, zato jo boste našli povsod po vašem domu.  

Priporoča se krtačenje dlake nekajkrat tedensko, da odstranimo odmrlo in odvečno dlako. Če je 

dlaka okoli blazinic na stopalih predolga in psa ovira pri teku, mu jo rahlo postrižemo. Kopamo 

ga redko, 1-2 krat letno, saj ima v dlaki naravna olja, ki dlako ščitijo, s kopanjem pa jih 

največkrat odstranimo in vzdražimo kožo. 

 

     višina: 55 – 65 cm                                                                                       črna in rjava  

   

       VELIKOST DLAKA 

 

 Teža: 22 – 40 kg srednje dolga 

 

   

       Krtačenje: 

                                         nekajkrat 

              ŽIVLJENSKA DOBA NEGA     tedensko

  

 

        12 – 15 let             kopanje 1 – 2 krat letno 

 

NEMŠKI 

OVČAR 

VELIKOST DLAKA 

ŽIVLJENJSKA DOBA NEGA 

https://www.mrpet.si/pasma-nemski-ovcar-p-16410.aspx

