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Telovadba za možgane

Si se kadj spravešal, zaakj ne njdaeš %pkiarskh škrotav v besilideh, ki si jih
naipsal sam. Znantsveniki so se ukrjavali s to temaitko in ugotolivi sdeleče.
Ko se učiš bar%, dobesdeno breeš črko za črko. Pejnoze, ko znaš brtai, ne
breeš več črke za črko, tvemeč sponzaš celnoto beseidlo. Oko prsekoči
poznamese črke in cleo kkao beseidlo. To najbloj vleja za beesde, ki jih že
ponzaš in veklikroat uporjablaš. Ta način brajna ogomoča večjo hirtost
pri brajnu. Kjlučna za spoznjanave dloočene bedese sta dolžina bsedee in
sikla, ki jo dajjeo poznamese črke (črke, ki z zgornijm ali spondjim deolm
„štlijro“ iz besdee, deujejlo kot oonrpa točka za oko). Od vesh črk sta
najopmembnejši pvra in zajnda, ki mortaa b%i pravlini, da možgnai lhkao
prepaozjno bdeeso pri hiterm brajnu. Možgnai prepaozjno celtnoo bsdeeo,
ztao ne vdiiš %pkiarskh škrotav v svoejm besiedlu. Lhkao pirelsičiš svjoe
možgnae, če putsiš ptreeči toiklo časa, da možgnai ne vdeo več, kaj si
nasapil. Ztao p%usjo prevalcaji prevedneo beeisdlo nekaj tedonv ali cleo
meecsev oldeža%. Enosvatneje za prevacalja je, da bsedleio da dreugmu,
ki ga ne pznoa.

V besedilu spodaj črke niso na 
svojem mestu. 

Kljub temu poskušaj prebra$ besedilo!b

Rešitev:

Si se kdaj spraševal, zakaj ne najdeš %pkarskih škratov v besedilih, ki si jih napisal sam. Znanstveniki
so se ukvarjali s to tema%ko in ugotovili sledeče. Ko se učiš bra%, dobesedno bereš črko za črko.
Pozneje, ko znaš bra%, ne bereš več črke za črko, temveč spoznaš celotno besedo. Oko preskoči
posamezne črke in celo kako besedo. To najbolj velja za besede, ki jih že poznaš in velikokrat
uporabljaš. Ta način branja omogoča večjo hitrost pri branju. Ključna za spoznavanje določene
besede sta dolžina besede in slika, ki jo dajejo posamezne črke (črke, ki z zgornjim ali spodnjim
delom „štrlijo“ iz besede, delujejo kot oporna točka za oko). Od vseh črk sta najpomembnejši prva
in zadnja, ki morata bi% pravilni, da možgani lahko prepoznajo besedo pri hitrem branju. Možgani
prepoznajo celotno besedo, zato ne vidiš %pkarskih škratov v svojem besedilu. Lahko prelisičiš svoje
možgane, če pus%š preteči toliko časa, da možgani ne vedo več, kaj si napisal. Zato pus%jo prevajalci
prevedeno besedilo nekaj tednov ali celo mesecev odleža%. Enostavneje za prevajalca je, da besedilo
da drugemu, ki ga ne pozna.




